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A AICEP realizou em 
outubro a primeira de 
quatro sessões da sua 
Conferência anual su-
bordinada ao tema 
“Exportações & Inves-
timento”. As circuns-
tâncias atuais ditaram 

que o formato da Conferência decorresse online, 
mas a pertinência dos conteúdos manteve-se 
e os oradores convidados – os ministros de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, 
e do Planeamento, Nelson de Souza –, deixaram 
à audiência  uma mensagem clara: que apesar da 
incerteza vigente relativamente ao futuro devido 
à pandemia COVID-19, as empresas e as asso-
ciações empresariais beneficiam de apoios que 
lhes permitem enfrentar a crise económica atual, 
e que há oportunidades que podem aproveitar no 
âmbito desses apoios, designadamente dos que 
serão atribuídos pelos fundos europeus através do 
Programa de Recuperação e Resiliência. A AICEP, 
como sempre, estará ao lado das empresas para 
as acompanhar neste rumo fundamental para 
a recuperação da economia nacional.

Serve esta introdução para não só alertar os lei-
tores para a Conferência AICEP.2020 (as pró-
ximas sessões estão agendadas para 5 e 20 
de novembro, e 3 de dezembro), mas para 
vos falar do tema em destaque nesta edição 
da Portugalglobal: Exportações, que futuro?

Analisamos os números e ouvimos empresários 
e outras personalidades sobre este importante ati-
vo para a economia nacional numa altura em que, 

por fatores de ordem externa, as exportações na-
cionais, que cresciam sustentadamente e a bom rit-
mo, conhecem um decréscimo de 23,6 por cento 
nos primeiros oito meses de 2020, face a período 
homólogo de 2019, e o seu contributo no PIB pas-
sou de quase 44 por cento para 36,3 por cento.

Importa aqui sublinhar que a economia nacional 
e, em concreto, as exportações apresentavam um 
crescimento sólido nos primeiros meses do ano, 
antes desta pandemia. Agora há que, primeiro, 
manter a resiliência que se demonstrou desde 
o início da pandemia, mas também começar 
a pensar em construir o futuro, reforçando 
a aposta das empresas na inovação e em I&D, 
intensificando a estratégia de diversificação de 
mercados e de clientes, conquistando segmentos 
mais valorizados e exigentes na procura de um 
posicionamento superior na cadeia de valor. 

As empresas portuguesas têm provado a sua resi-
liência e, por isso, acredito que vão conseguir ul-
trapassar mais este momento tão desafiante que 
todos vivemos. 

Uma última nota, não menos importante, sobre 
o mercado em foco na revista deste mês, a Coreia 
do Sul, a quarta maior economia da Ásia que, com 
uma população de 50 milhões, oferece oportuni-
dades às empresas portuguesas, nomeadamente 
nos setores Agroalimentar, Casa e Tecnológico. 

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Com as exportações em queda devida à pandemia COVID-19 fica comprometida 
a meta de alcançar um contributo no PIB de 50 por cento nos próximos anos. 

Em 2019 o peso das exportações nacionais de produto aproximava-se dos 44 por 
cento; em agosto de 2020 (últimos dados disponíveis) cifrou-se em 36,3 por cento.

A incerteza que rodeia a evolução da pandemia, cujo impacto atingiu fortemente 
a economia mundial, não permite fazer projeções a longo prazo, mas as medidas 

que forem tomadas no âmbito da União Europeia para combater a crise irão, 
certamente, ajudar as empresas a enfrentar os desafios que atualmente 

se lhes colocam.

A análise dos números e das previsões e os contributos dos responsáveis máximos 
das associações empresariais AEP e AIP, do presidente da Câmara de Comércio 

e Indústria Portuguesa e do embaixador Francisco Seixas da Costa.

EXPORTAÇÕES 
PORTUGUESAS: 
QUE FUTURO?
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EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS 
EM ANÁLISE COM OS OLHOS POSTOS 

NO FUTURO
Portugal, um país com elevada abertura comercial ao exterior, e em que 

as exportações foram, nos anos mais recentes, a componente da procura com maior 
contributo para a criação de riqueza, atravessa uma crise económica de origem 
exógena que se reflete negativamente em todos os quadrantes da sociedade. 
Projeções recentes apontam para uma recuperação lenta da economia, fruto 

da incerteza da evolução da pandemia COVID-19, mas Portugal mantém 
os fatores de competitividade essenciais para a recuperação económica, 
alavancados por medidas de apoio às famílias e às empresas no período 

pós-pandemia, designadamente através do Plano de Recuperação e Resiliência 
e dos fundos europeus do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027.

No momento em que se elabora o pre-

sente artigo, o governo acaba de apre-

sentar o Orçamento do Estado (OE) 

para 2021, o qual incorpora nas respeti-

vas projeções macroeconómicas, muito 

dependentes da evolução da atual crise 

pandémica COVID-19, uma quebra do 

Produto Interno Bruto (PIB) de 8,5 por 

cento em 2020 e uma recuperação pela 

metade (5,4 por cento) em 2021, após 

crescimentos reais positivos nos últimos 

seis anos, a uma média anual de 2,2 

por cento, e em que as exportações de 

bens e serviços foram o principal fator 

Consequências tão nefastas como 

as que vivemos, causadas pelo surto 

pandémico, manifestam-se, segun-

do o FMI, num cenário de contração 

económica mundial sem precedentes 

(menos 4,4 por cento em 2020)1 em 

termos de magnitude e sincroniza-

de crescimento. A confirmar-se a proje-

ção para este ano, tratar-se-á da maior 

recessão desde o 25 de Abril e terá uma 

dimensão superior à perda acumulada 

entre 2011 e 2013 (menos 6,7 por cen-

to), nos anos da crise da dívida pública 

(ver gráfico 1).

 > POR JOÃO MANUEL SANTOS, 
DIREÇÃO DE PRODUTO 
DA AICEP TAXA DE VARIAÇÃO DO PIB E DAS EXPORTAÇÕES 

DE PORTUGAL 1974-2021, EM VOLUME (%)

Gráfico 1 

 Exportações de Bens e Serviços  PIB

Fontes: Comissão Europeia (Base de dados AMECO) e Ministério das Finanças (OE 2021)

Nota: p - projeção

1 World Economic Outlook October 2020 (FMI)
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ção, intensificada pelo confinamen-
to social e fecho de fronteiras que 
afetou de forma transversal pratica-
mente todos os setores da economia, 
nomeadamente os mais expostos aos 
fluxos internacionais de bens e de 
serviços, com destaque para os se-
tores do turismo e dos transportes. 
Ainda de acordo com o FMI, também 
o comércio mundial deverá sofrer, 

em 2020, uma contração severa, na 
ordem dos 10,4 por cento, similar 
à observada em 2009, quebra resul-
tante, na altura, por uma grave crise 
financeira internacional com origem 
nos EUA e que por contágio afetou 
sobretudo o sistema financeiro euro-
peu (ver gráfico 2).

A recessão atual, com características 
diferentes das anteriores, ao tratar-
-se de um choque exógeno associado 
a níveis de incerteza historicamente 
elevados, superiores aos causados 

pela tensão comercial entre os EUA e 
a China e pelo Brexit, apresenta uma 
contração generalizada a todas as 
componentes da procura, traduzin-
do-se a redução da atividade global 
numa quebra projetada de 15,1 por 
cento da procura externa dirigida à 
economia portuguesa2, e, como tal, 
das exportações nacionais (redução 
prevista de 22,0 por cento em 2020)3, 
com maior incidência nos serviços do 
que nos bens, refletindo a redução 
drástica dos fluxos de turismo, prin-
cipalmente dos provenientes da Euro-

pa, com destaque para o Reino Unido, 
nosso principal mercado emissor.4

De facto, desde o início da pandemia, 
em março de 2020, que a economia 
portuguesa tem sentido fortemente 
os respetivos impactos atingindo todo 
o espectro da atividade económica, 
desde a economia doméstica e so-
cial aos negócios internacionais, no-
meadamente ao comércio externo e 
em particular às exportações de bens 
e serviços, e cujo choque só não foi 
mais negativo devido à resposta rápi-
da e de elevadas magnitude e abran-
gência temporal da política económi-
ca e social.

O comércio externo, componente eco-
nómica bastante sensível a aspetos de 
natureza política e social, encontra-se 
na linha da frente entre as áreas mais 
penalizadas sempre que uma crise 
se instala à escala global, fruto dum 
mundo altamente globalizado, com 
elevada e rápida circulação de pessoas 
e bens e crescente integração das ca-
deias de valor. 

Em Portugal, país com elevada aber-
tura comercial ao exterior,5 as expor-
tações foram durante os anos mais 
recentes a componente da procura 
com maior contributo para a criação 
de riqueza, aumentando a sua par-

TAXA DE VARIAÇÃO DO PIB E DO COMÉRCIO MUNDIAIS 
2000-2021, EM VOLUME (%)

Gráfico 2

 PIB  Exportações

Fontes: FMI – Fundo Monetário Internacional (World Economic Outlook October 2020)

Nota: p - projeção

2 Hipótese subjacente às projeções macroeconómicas no OE 2021 (Ministério das Finanças)
3 Projeção OE 2021 (Ministério das Finanças)
4  Segundo dados do Banco de Portugal e do Instituto Nacional de Estatística (INE). Em 2019, as exportações de turismo representaram 20 por cento das exportações to-

tais portuguesas. Alemanha, Espanha, França e Reino Unido totalizaram 53 por cento das exportações de turismo e 51 por cento das dormidas de não residentes, com 
o Reino Unido, por si, a representar 18 por cento das exportações de turismo e 19 por cento das dormidas de não residentes.

5 88 por cento do PIB em 2019; 60 por cento em 1995 (cálculos da AICEP com base em dados do INE)
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ticipação no PIB até 43,8 por cento 
em 2019 (27,3 por cento em 2009). 

Contudo, pelas razões anteriormente 
apontadas, as exportações, com um 
crescimento real homólogo de menos 
22,3 por cento no primeiro semestre 
de 2020 (crescimentos de menos 18,0 
por cento nos bens e menos 31,7 por 
cento nos serviços) e uma redução de 
7,5 pontos percentuais do seu peso 
no PIB face a 2019, foram nesta fase a 
componente que mais contribuiu ne-
gativamente para a quebra de 9,3 por 
cento do Produto, no mesmo período 
(ver gráfico 3).

Mas como evoluiu o comércio interna-
cional português de bens e serviços ao 
exterior ao longo de 2020?

Segundo os dados disponíveis para os 
primeiros oito meses deste ano, divul-
gados pelo Banco de Portugal, as ex-
portações portuguesas agregadas de 
bens e serviços ascenderam, naquele 
período, em termos nominais, a 47,6 
mil milhões de euros, o que represen-
ta uma quebra homóloga de 23,6 por 
cento. No mesmo período, as impor-
tações diminuíram 18,4 por cento, to-
talizando 50,0 mil milhões de euros. 
Resultou, assim, um défice comercial 

participação nas exportações de 30,2 
por cento e um crescimento de menos 
39,7 por cento, contribuiu com 15,2 
pontos percentuais. Significa, portan-
to, que os serviços foram responsáveis 
por 64,3 por cento da redução global 
das exportações e os bens por 35,7 
por cento.

de 2,4 mil milhões de euros, que com-

para com um excedente de 1,0 mil 

milhões de euros em igual período de 

2019 (ver gráfico 4).

A componente de bens, com um peso 

de 69,8 por cento nas exportações 

globais e uma taxa de variação homó-

loga de menos 13,6 por cento, contri-

buiu com 8,4 pontos percentuais para 

a contração global de 23,6 por cen-

to, enquanto a de serviços, com uma 

GRAU DE ABERTURA E PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES 
NO PIB (%) (PREÇOS CORRENTES)

BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DE BENS E SERVIÇOS 
2016-2020 (JANEIRO A AGOSTO) (MIL MILHÕES DE EUROS) 

(PREÇOS CORRENTES)

Gráfico 3

Gráfico 4

 Exportações (%PIB)       Grau de abertura (%PIB)

Fonte: Cálculos AICEP com base em dados INE (Contas Nacionais)

Fonte: Banco de Portugal (Boletim Estatístico outubro 2020)

 Export M€           Import M€           Saldo M€
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Mensalmente, a evolução das expor-
tações pode dividir-se em três fases: 
i) a primeira respeitante aos meses de 
janeiro e fevereiro, com crescimentos 
mensais homólogos positivos (tvh mé-
dia de 2,8 por cento), embora em de-
saceleração desde novembro de 2019; 
ii) a segunda fase compreendida entre 
março e maio, com quebras mensais 
homólogas históricas que atingiram 
o pico negativo de 47,2 por cento em 
maio; iii) e uma terceira fase a partir 
de junho, que apesar de ainda registar 
taxas de variação negativas significati-
vas, apresenta uma tendência de recu-
peração (ver gráfico 5).

No que respeita à dimensão da con-
tração em termos de taxas de va-
riação mensais ao longo dos oito 
primeiros meses de 2020, sobressai 
a componente dos serviços, cuja di-
minuição homóloga chegou a atingir 
62,5 por cento em maio, em grande 
medida devido à rubrica do turismo, 
atividade cujo peso nas exportações 
totais de serviços ascendeu a 53,7 
por cento em 2019 (janeiro a agos-
to), e que caiu para 39,3 por cento 
no mesmo período de 2020. 

De facto, as exportações de turismo 
assistiram a partir de março a uma 

redução de que não há memória, 
com um crescimento negativo de 
85,4 por cento em abril de 2020 
face ao mesmo mês do ano passa-
do. De referir que a última quebra 
mensal observada nas exportações 
de turismo havia sido em janeiro de 
2016 (menos 3,6 por cento) e que 
a maior redução mensal observada 
desde janeiro de 1997 ocorreu em 
junho de 2005, quando registou 
uma variação negativa de 18,6 por 
cento. Em valor acumulado, de ja-
neiro a agosto de 2020 a redução 
das exportações de turismo ascen-
deu a 7,1 mil milhões de euros (tvh 
menos 55,9 por cento).

Para se ter ainda uma melhor noção 
do impacto da pandemia na procura 
de serviços de turismo em Portugal por 
parte de não residentes, em número de 
hóspedes e dormidas a diminuição ob-
servada nos meses de abril e maio as-
cendeu a 99 por cento (ver gráfico 6).

Ou seja, a procura turística por parte de 
não residentes em Portugal quase de-
sapareceu duma componente que em 
2018 valeu cerca de 8,0 do VAB nacio-
nal e em que o consumo do turismo no 
território nacional equivaleu a 14,6 por 
cento do PIB, no mesmo período.

Ainda na componente dos serviços, de 
assinalar também a quebra de 35,7 por 
cento (menos 1,8 mil milhões de euros) 

TAXAS DE VARIAÇÃO HOMÓLOGAS MENSAIS 
DAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS 2020

Gráfico 5

Fonte: Banco de Portugal (Boletim Estatístico outubro 2020

 Bens e Serviços           Bens           Serviços           Turismo
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observada nas exportações da rubrica 
dos transportes (22,0 por cento do to-
tal da componente), nomeadamente 
nos transportes aéreos (10,3 por cento 
do total de serviços; 13,0 por cento em 
2019), com uma variação homóloga 
de menos 52,4 por cento (menos 1,6 
mil milhões de euros).

Pese embora o maior peso da compo-
nente de bens nas exportações, o seu 
contributo para a contração global 
foi, como vimos, menor.

Não obstante, devido, entre outros 
fatores, à crescente integração e po-
sicionamento das exportações portu-

NÚMERO E TAXAS DE VARIAÇÃO HOMÓLOGAS MENSAIS 
DE HÓSPEDES E DORMIDAS DE NÃO RESIDENTES 2020

Gráfico 6

Fonte: INE

Nota: Hóspedes e dormidas em milhares

VARIAÇÃO EM VALOR DAS EXPORTAÇÕES DE BENS POR GRUPOS 
DE PRODUTOS EM 2020 (JANEIRO A AGOSTO) (MILHÕES DE EUROS)

Gráfico 7

Fonte: INE

guesas de bens em níveis superiores 

das cadeias de valor internacionais, 

à quebra do preço do petróleo (cerca 

de 57 por cento em junho) aumentada 

pela valorização do euro face ao dólar 

e às medidas políticas de apoio à crise 

com impacto na atividade produtiva, 

entre 16 grupos de produtos apenas o 

dos alimentares registou uma taxa de 

crescimento positiva em 2020 (janeiro 

a agosto), sendo de destacar, no pe-

ríodo, as quebras de 1,7 mil milhões 
de euros (tvh menos 26,5 por cento) 
observada na exportação de veículos 
e outro material de transporte, grupo 
que representou 13,7 por cento das 
exportações totais de bens, e de 727 
milhões de euros (tvh menos 31,0 por 
cento) em combustíveis minerais (4,8 
por cento do total). O grupo de pro-
dutos mais exportado por Portugal, o 
das máquinas e aparelhos (14,3 por 
cento do total), registou uma quebra 
de 571 milhões de euros (tvh menos 
10,6 por cento), (ver gráficos 7 e 8).

Em termos geográficos, as exporta-
ções portuguesas de bens e servi-
ços para a União Europeia (67,7 por 
cento do total) caíram 20,2 por cen-
to (menos 8,1 mil milhões de euros) 
nos primeiros oito meses deste ano, 
salientando-se as reduções verificadas 
com Espanha (menos 1,9 mil milhões 
de euros; tvh menos 15,6 por cen-
to), França (menos 1,7 mil milhões 
de euros; tvh menos 19,4 por cento) 
e Alemanha (menos 1,6 mil milhões 
de euros; tvh menos 22,4 por cento).

Quanto aos países extracomunitários 
(32,3 por cento do total), a quebra 

 Dormidas (tvh%)      Hóspedes (tvh%)      Hóspedes ('000) (eixo dta)     Dormidas ('000) (eixo dta)
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foi de 29,9 por cento (menos 6,6 mil 

milhões de euros), com destaque para 

o Reino Unido, com uma variação 

negativa de 2,3 mil milhões de euros 

(menos 1,8 mil milhões de euros na 

componente de serviços, que repre-

sentaram 52 por cento das exporta-

ções totais para aquele mercado). Se-

guiram-se os EUA, com uma redução 

das exportações de 1,2 mil milhões de 

euros (tvh menos 30,4 por cento), (ver 

gráficos 9 e 10).

Projeções para o futuro 
condicionadas pela 
evolução da pandemia
Tentando projetar o futuro, os resulta-

dos mais recentes do indicador com-

pósito avançado da OCDE6, que pro-

curam antecipar pontos de viragem 

económica com uma antecedência 

de seis a nove meses, sugerem uma 

recuperação lenta. Para Portugal, 

à semelhança das maiores economias 

mundiais, onde se incluem dos princi-

pais parceiros comerciais de Portugal, 

o indicador voltou a recuperar em se-

tembro, após queda abrupta em abril, 

embora ainda se mantenha abaixo do 

nível de longo prazo (ver gráfico 11).

Contudo, avisa a OCDE, estamos ain-

da numa fase de incerteza muito asso-

ciada ao ressurgimento da pandemia 

sanitária e de futuras medidas de mi-

tigação poderem reduzir a atividade 

económica que podem não estar a ser 

tidas plenamente na elaboração dos 

indicadores atuais.

Na mesma linha seguem os dados 

disponíveis que serviram de base às 

projeções económicas do Banco de 

Portugal7, que apontam para uma re-

cuperação da economia na segunda 

metade do ano, com a generalidade 

EXPORTAÇÕES POR GRUPOS DE PRODUTOS EM 2020 
(JANEIRO A AGOSTO) (% DO TOTAL)

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS POR PAÍSES EM 2020 
(JANEIRO A AGOSTO) (% DO TOTAL E TAXAS DE VARIAÇÃO %)

Gráfico 8

Gráfico 9

Fonte: INE

Fonte: Banco de Portugal (Boletim Estatístico outubro 2020

6 Composite Leading Indicators October 2020
7 Boletim Económico outubro 2020

 2020 jan/ago           2019 jan/ago

 % Tot. 2020           Var. % 20/19
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VARIAÇÃO EM VALOR DAS EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS 
POR PAÍSES EM 2020 (JANEIRO A AGOSTO) (MILHÕES DE EUROS)

EVOLUÇÃO DO INDICADOR COMPÓSITO AVANÇADO DA OCDE

Gráfico 10

Gráfico 11

Fonte: Banco de Portuga

Fonte: OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico

8 Síntese Económica de Conjuntura setembro 2020

dos indicadores a sugerirem uma re-

toma gradual da atividade económica, 

embora se venham a situar no final do 

ano num nível inferior ao de 2019. 

A reforçar esta ideia, os dados mais re-

centes do INE8, nomeadamente sobre 

as apreciações das empresas portu-

guesas relativas à evolução da procura 

externa, mostram uma recuperação 

parcial em agosto e setembro, após 

uma diminuição entre fevereiro e ju-

lho. Também as opiniões dos empre-

sários da indústria transformadora dos 

principais clientes da economia portu-

guesa sobre a evolução da respetiva 

carteira de encomendas recuperaram 

em agosto e setembro, interrompen-

do a quebra acentuada observada 

a partir de abril.

O comportamento futuro da econo-

mia, e das exportações particularmen-

te, está condicionado, naturalmente, 

pela própria evolução da pandemia, 

sobretudo em Portugal e nos nossos 

principais países clientes, com a con-

dicionante de no nosso país uma re-

cuperação poder ser mais lenta devido 

à nossa estrutura económica com 

grande peso dos serviços, nomeada-

mente do turismo.

Deste modo, é necessário salientar 

que estamos em presença duma crise 

com origem externa em que os fatores 

competitivos de Portugal permane-

cem e que serão essenciais para a re-

cuperação da economia portuguesa, 

alavancados por medidas de natureza 

política, nomeadamente no âmbito 

do Plano de Recuperação e Resiliência 

de apoio às famílias e às empresas no 

período pós pandemia, combinados 

com fundos europeus do Quadro Fi-

nanceiro Plurianual 2021-2027. 

joao.santos@portugalglobal.pt
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Certo é que o maior risco será sempre 
o de não agir e ficar bloqueado pelo 
medo. Temos que voltar a viver com 
normalidade. Com máscaras, mas pro-
movendo o mercado e o consumo, para 
que não encontremos, dentro de um 
ano, uma sociedade destruída e com 
muitos pobres e famílias sem solução.

É preciso ter a coragem de tomar de-
cisões e trabalhar mais do que nunca 
para pôr todo o país e a economia 
a funcionar.

A crise sanitária provocou já danos 
sérios em determinados setores, al-
guns deles determinantes para o mo-
tor económico português. No caso 
das exportações, o mesmo problema 
impõe-se e os sinais recebidos até ao 
momento são graves. Nos primeiros 

seis meses do ano, as exportações 

de bens e serviços recuaram 22,8 por 

cento em relação ao mesmo período 

do ano passado, avançou o Banco de 

Portugal em agosto. A paralisação do 

turismo, setor fundamental para Por-

tugal, contribuiu para que, nos servi-

ços, o recuo nas exportações chegasse 
quase aos 35 por cento neste período 
e as exportações de viagens e turismo 
caíram 54,4 por cento.

O cenário no que toca às exportações 
é, como se pode observar, negro. 
A grande maioria dos principais mer-
cados das exportações portuguesas de 
bens e serviços vão sofrer contrações 
do PIB este ano, algumas das quais 
atingiram valores sem precedentes – 
Espanha, França, Itália e Reino Unido 
são os principais exemplos. O que nos 
faz levantar a questão: estamos por 
nossa conta?

Uma conclusão óbvia a retirar deste 
cenário é a de que pouca coisa poderá 
ficar como dantes. Tudo isto vai obri-
gar a uma profunda transformação 

UMA CRISE NEGRA, 
MAS COM OPORTUNIDADES

A cada crise económica surgem oportunidades. Nomeadamente, oportunidades
de redefinição de estratégias e de prioridades e da própria estrutura económica 
dos países. A atual crise que vivemos, provocada pela pandemia da COVID-19, 
ainda agora está a começar e ninguém pode prever a sua evolução. Ninguém 
nos pode dizer com clareza como estaremos daqui a um, seis ou 12 meses. Isso 

dificulta, por um lado, a aplicação de um plano de retoma económica urgente e, 
por outro, a definição de uma estratégia a longo prazo.

 > POR BRUNO BOBONE, 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
PORTUGUESA
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e reinvenção dos processos de produ-
ção e trabalho.

O choque de uma alteração desta 
profundidade pode ser, numa primei-
ra fase, doloroso. Mas não é possí-
vel, perante cenários de tal negritude 
e perante a impossibilidade de pre-
ver a durabilidade e magnitude da 
atual crise, continuar a fazer as mes-
mas apostas de sempre, esperando 
que, dentro em breve, tudo esta-
rá como há um ano. Não podemos 
actuar partindo do princípio de que 
o turismo continuará a ser o motor da 
nossa economia. A reindustrialização 
da nossa economia deve passar a ser 
a bandeira que guia a estratégia de 
retoma a longo prazo.

As cadeias de produção mundiais vão 
deixar de estar centralizadas na China 
e por essa razão teremos um encur-
tamento das mesmas e, consequen-
temente, uma procura por unidades 
europeias – que podemos designar 
por euroshoring. Nesse sentido, quem 
mais bem posicionado do que Portu-
gal para poder aproveitar esta situa-
ção, regenerando muitas das nossas 
empresas industriais que têm nalguns 
casos uma expertise única?

Ainda sobre a questão colocada ante-
riormente (estamos por nossa conta?), 

a resposta é não. A União Europeia 
atuou de forma célere, ainda que com 
vários obstáculos pela frente, e avan-
çou com um plano de recuperação 
ambicioso que tem de ser bem apro-
veitado por Portugal. Um dos segmen-
tos deste recovery plan é a recuperação 
de capacidades industriais. Ou seja, é 
imperativo constituir rapidamente 
uma unidade de missão ou task force 
apenas dedicada a colocar o país na 
primeira linha de relocalização de uni-
dades industriais (por exemplo, mas 
não só, de equipamentos médicos e 
hospitalares) ou incluída em linhas de 
produção em massa de novos fárma-
cos. Devemos ter consciência de que 
teremos forte concorrência dos países 
de Leste e Centro da União Europeia.

Outra das prioridades deve ser a atra-
ção de novas unidades industriais 
através de uma equipa de promoção 
agressiva. O timing será determinante 
e nos próximos meses (não anos) as 
debilidades europeias provocadas pela 
COVID-19 continuarão a mobilizar os 
governos internacionais. Dada a nossa 
falta de capital, somos candidatos a, 
essencialmente, ganhar na localização 
de infraestruturas.

Resumindo, torna-se estratégico nes-
te momento alocar dinheiro e injetar 
ambição na indústria nacional, que 

guarda a experiência de saber fazer 
o que a Europa deslocalizou há muito.

No campo específico das exporta-
ções, o ponto que parece prioritário 
é a AICEP e os setores privados con-
certarem um plano de ação para recu-
perar mercados perdidos ou suspen-
sos. Parte deste esforço internacional 
deve ser redirecionado para a Ásia 
(China e não só), cujas economias têm 
escapado ao rombo a que assistimos 
na Europa, em estreita ligação com 
as associações empresariais e setoriais.

Em África é necessária muita atenção 
às linhas relativas a comércio e inves-
timento que poderão ser desenvolvi-
das com a União Europeia no âmbito 
das presidências alemã e portuguesa 
que se seguem (a Alemanha vai orga-
nizar a cimeira UE-África). Em todos 
os documentos europeus dos últimos 
meses – a propósito da redefinição do 
papel estratégico da Europa – a priori-
dade é sempre África.

Em termos imediatos seria aconselhá-
vel uma posição favorável às mora-
tórias de dívidas bilaterais dos PALOP 
com Portugal (tema que está em cima 
da mesa) procurando tirar daí contra-
partidas para as empresas portuguesas.

A prioridade tem sido, até ao momen-
to, e compreensivelmente, a salvação 
dos setores e empresas mais afetados 
no curto prazo – apesar de a proposta 
de Orçamento do Estado para 2021 
apresentada pelo governo seja muito 
limitado nesta matéria. Mas o para-
digma mudou e as estruturas econó-
micas também se vão alterar. 

O governo tem de ter a coragem de 
apostar nas empresas, na criação de 
indústrias, na promoção de novas van-
tagens fiscais que promovam o cresci-
mento das nossas empresas. Deixar de 
parte as ideias políticas que nos deixa-
rão mais pobres e acreditar na unidade 
nacional para fazer crescer Portugal. 

www.ccip.pt/pt/

https://www.ccip.pt/pt/
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Embora haja alguns traços comuns, 
o quadro de problemas que afeta 
as empresas, ao que se vai sabendo, 
é muito diferenciado. É em momentos 
como estes que o papel do associativis-
mo empresarial se revela insubstituível, 
por forma a conseguir tipificar e agre-
gar os vários casos, tornando mais fácil 
e melhor direcionada a sequente mobi-
lização das políticas públicas. 

A esperança criada nos efeitos do fu-
turo Plano de Recuperação e Resiliên-
cia tem uma óbvia razão de ser. Mas é 
evidente que muitas empresas, infeliz-
mente, ou não terão capacidade para 
virem a beneficiar, ainda que de forma 
indireta, desses fundos, por não serem 
adequados à sua matriz produtiva, ou, 
como seguramente irá acontecer com 
muitas PME, porque dificilmente resis-
tirão no mercado até se sentirem os 
efeitos colaterais desses instrumentos. 

Por isso, é na eficácia das ajudas já 

desenhadas que a esperança imediata 

deve ser colocada. Mas tendo sem-

pre presente uma evidência: estamos 

a falar apenas de medidas paliativas, 

cuja eficácia, num quadro temporal 

alargado, tenderá sempre a diluir-se. 

Por isso, é da permanência dos efeitos 

da pandemia que tudo, em derradeira 

instância, vai depender.

Dito isto, que fique bem claro que 

entendo que dificilmente se poderia 

ter escolhido um caminho diferente. 

É altamente meritório o esforço que 

está a ser feito por todos – governo, 

parceiros sociais e empresas – para ga-

rantir o maior, e qualitativamente me-

lhor, impacto possível do considerável 

montante de ajudas que se conseguiu 

mobilizar. Neste caso, reconheçamos, 

também graças à sensata decisão eu-

ropeia de flexibilizar os limites finan-

ceiros, no quadro da regulação da 

moeda única.

Esta crise é muito atípica. A circuns-

tância de, ao contrário de outras, ser 

A EXPORTAÇÃO E A PANDEMIA
É uma evidência que a atual pandemia veio interromper um tempo excecional 

na afirmação dos setores exportadores da nossa economia. O esforço que muitas 
empresas estavam a fazer, em termos de diversificação geográfica dos mercados 

e na crescente qualificação dos seus produtos destinados ao exterior, sofreu 
um sério abalo. Podemos imaginar que a incerteza agora instalada angustie 
fortemente os muitos milhares de pessoas que se consagram a esses setores, 

ou deles dependem, alguns dos quais cumulavam a atividade exportadora com 
uma dependência do mercado nacional, também hoje em sérias dificuldades, 

devido à quebra do consumo.

 > POR FRANCISCO SEIXAS 
DA COSTA, EMBAIXADOR 
E ADMINISTRADOR 
DE EMPRESAS



DESTAQUEnovembro 2020 17

relativamente simétrica, isto é, afetar 

o comportamento da generalidade 

dos mercados e não apenas alguns, 

deprimidos ou menos robustos por 

razões específicas, agrava fortemente 

este panorama. 

Com efeito, o que se passa reduz, em 

muito, a possibilidade de recurso à es-

tratégia tradicional das empresas de 

partirem na busca de mercados alter-

nativos, ainda que conjunturais. Nas 

atuais condições, o tecido exportador 

vê-se obrigado a ficar à espera da 

reabertura de cada mercado, depen-

fixos da mão-de-obra – e, como disse, 
há óbvios limites para o seu prolon-
gamento indefinido no tempo –, se 
a política de crédito não tiver um com-
portamento generoso e realista, po-
demos vir a assistir a um grave surto 
de falências, que seria particularmen-
te injusto depois do trabalho notável 
que o setor empresarial fez, em espe-
cial desde a “travessia do deserto”, 
em tempos de “troika”. Muitas uni-
dades empresariais teriam de começar 
de novo, mas muito emprego ter-se-
-ia, entretanto, perdido, com as natu-
rais consequências sociais.

Falei essencialmente de produtos, in-
dustriais ou agrícolas. Mas é eviden-
te que os serviços surgem também 
afetados pelo atual estado de coisas, 
embora, neste caso, com variações 
mais sensíveis dentro do setor. Por 
exemplo, em certos domínios, é sa-
bido que as restrições à circulação 
e ao transporte puderam ser minora-
das por uma maior e mais fácil utiliza-
ção dos meios digitais. 

Nas atuais condições, temos de ser 
realistas: resta aguardar e estar atento 
aos sinais dos diversos mercados. 

Há, contudo, em quase todos os se-
tores, um importante trabalho de 
casa que não deve esperar. Isso pren-
de-se com uma nova realidade que 
esta pandemia trouxe e que veio para 
ficar, quer quanto à estrutura de ope-
ração laboral, quer quanto aos mo-
delos de promoção comercial, quer, 
finalmente, quanto às fórmulas de 
relação humana.

No primeiro caso, o aperfeiçoamento 
das condições de higiene e dos mo-
delos de sustentabilidade, em que já 
se tinham dado passos muito impor-
tantes, vai ter de ser aprofundado. 
Do mesmo modo, o recurso sistemá-
tico a fórmulas de teletrabalho, para 
dimensões várias da atividade empre-
sarial, vai ter de ficar fixado em per-
manência, com tudo o que isso impli-
ca, nomeadamente na complexidade 

dos seus impactos no enquadramento 
legal das relações laborais.

Por outro lado, e isto é muito impor-
tante para domínios relevantes do se-
tor exportador, o modelo tradicional 
das feiras e eventos promocionais, 
não devendo naturalmente desapa-
recer, vai, com toda a certeza, passar 
a rodear-se de fórmulas de segurança 
e operação que, inevitavelmente, te-
rão repercussão sobre os custos, pelo 
que será aqui importante refletir so-
bre a necessidade de encarar maiores 
apoios oficiais à participação nesse 
tipo de eventos. Mas haverá sem-
pre que prever um crescente recurso 
a novas e imaginativas formas de pro-
moção comercial – uma vez mais com 
o digital no centro dessa nova prática.

Finalmente, nenhum cenário parece 
apontar para que se regresse a um 
“business as usual” em termos de 
frequência de viagens e fácil estabe-
lecimento de contactos presenciais. 
Não sendo estes dispensáveis, bem 
entendido, a nova realidade impli-
ca que tenha de haver um repensar 
dos modelos tradicionais de relação 
inter-pessoal. O recurso aos meios 
telemáticos, estando longe de poder 
substituir esses mesmos contactos, vai 
necessariamente intensificar-se, sen-
do, aliás, de prever rápidas melhorias 
tecnológicas, que deem a esses mes-
mos sistemas maior dinâmica, eficácia 
e menor penosidade na utilização.

Os tempos não estão fáceis. Das em-
presas exige-se rigor, proporcionalida-
de e realismo naquilo que é pedido ao 
erário público, bem como uma serie-
dade extrema na utilização dos recur-
sos. Do Estado, espera-se uma grande 
atenção para com as necessidades 
do tecido empresarial, flexibilidade 
e imaginação no desenho das me-
didas de exceção, na certeza de que 
a recuperação será tanto mais fácil 
quando mais se puder preservar aqui-
lo que estava são e que só uma con-
juntura adversa veio afetar. 

dente de um calendário que tem a ver 

com o modo como o país importador 

foi afetado, em termos de pandemia 

e dos seus efeitos económicos internos.

Nesta navegação à vista, com grande 

grau de imprevisibilidade, a resiliência 

das empresas vai ela própria depender 

de fatores muito diversos e variáveis, 

setor a setor. 

Uma coisa me parece clara: se a aju-

da oficial não for capaz de garantir-

-se como “almofada” para os custos 
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VOLTAR A CRESCER: 
PRIORIDADE – 

REDIMENSIONAMENTO 
EMPRESARIAL

A evolução da economia portuguesa no domínio 
da internacionalização e do investimento orientado 
para os mercados externos tem sido extremamente 

positiva. Estes resultados são consequência 
da conjugação das estratégias empresariais, 

da orientação da política pública, das entidades 
públicas que atuam nestes domínios e do empenho 

das entidades associativas.

Até dezembro de 2019, os números 
são elucidativos: exportações com ta-
xas de crescimento superiores ao PIB; 
peso das exportações no PIB a atingir 
44 por cento; evolução na diversifica-
ção de mercados de exportação; di-
minuição do número de exportações 
para um só mercado; aumento do nú-
mero de empresas que exportam de 
forma sustentada.

Percebeu-se que a concentração das 
exportações no mercado intercomuni-
tário; a concentração das exportações 
num só mercado; a reduzida inten-
sidade exportadora das empresas; e 
a limitada base exportadora do país 

eram debilidades que tinham de ser 
combatidas. A evolução dos resulta-
dos deveu-se ao correto diagnóstico 
deste problema.

A atual conjuntura provocou uma 
queda acentuada das exportações e 
das importações de bens (menos 14,1 
por cento e menos 18,3 por cento), 
refletindo a redução dos fluxos do 
comércio internacional. O maior con-
tributo para esta involução das expor-
tações residiu nos mercados de Espa-
nha, Alemanha, França e Reino Unido. 
O excedente da balança de serviços 
também registou uma forte quebra.

Este cenário de instabilidade interna-
cional é agravado pelas incertezas re-
lativamente ao Acordo Brexit – onde 
se estima que as empresas portugue-
sas venham a ser confrontadas com 
uma redução das exportações glo-
bais de bens e serviços entre menos 
1,1 por cento e menos 4,4 por cento 
(recorde-se que o Reino Unido é 4º 
destino das exportações de bens e 1º 
destino das exportações de serviços), 
dos fluxos de IDE entre menos 0,5 
por cento e menos 1,95 por cento (4º 
principal investidor), e das remessas 

 > POR JOSÉ EDUARDO 
CARVALHO, PRESIDENTE 
DA AIP – ASSOCIAÇÃO 
INDUSTRIAL PORTUGUESA

de emigrantes entre menos 0,8 por 
cento e menos 3,2 por cento (3º país 
de origem), decorrentes da contração 
da economia britânica. 

Responder à crise atual que afeta 
o tecido empresarial português e po-
sicionar a economia portuguesa num 
contexto de incerteza, de volatilida-
de e maior competitividade, é uma 
equação complexa e difícil que tem 
de ser resolvida.

É por isso difícil deixar de considerar 
como necessidade o contínuo au-
mento das exportações e da base ex-
portadora; o crescimento do peso do 
VAB das exportações e da intensidade 
tecnológica; o número de mercados 
e a sua diversificação.

Todos concordam que a economia 
portuguesa tem condições potenciais 
para evoluir no crescimento das ex-
portações. Mas há que definir priori-
dades estruturais. Como alguém dizia, 
definir prioridades não é inventariar 
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10 ou 15. Isso já não são prioridades. 

Para nós, prioritário é o redimensiona-

mento empresarial.

Defendo que dificilmente conseguire-

mos alterar:

•  Intensidade e a base exportadora 

do país;

•  Melhorar a qualidade de gestão 

e a produtividade;

•  Aumentar a capacidade de investi-

mento na inovação;

• Pagar salários mais elevados.

Quando 50 por cento do emprego 

está concentrado nas microempresas 

e enquanto estas representarem 96 

por cento das sociedades comerciais 

que entregam IES.

O tecido empresarial tem um deficit 

de dimensão que limita a sua atua-

ção em mercados globalizados. Só a 

dimensão permite entrar em novos 

mercados e cadeias de valor, imple-

mentar ações de marketing eficazes 

em mercados competitivos, e inovar 
em produtos.

O imperioso processo de concentra-
ção empresarial tem sido frustrante: 
a política pública não o estimula; o 
associativismo empresarial não o in-
crementa; a consultoria especializada 
não o dinamiza porque não há merca-
do dado existir uma cultura empresa-
rial refratária a estes processos. 

A política pública tem de intervir 
neste domínio. Já em 2013, na con-
venção que organizámos, defendia-
-se que uma das formas de a promo-
ver seria limitar a requisitos mínimos 
de dimensão a elegibilidade de can-
didaturas a projetos de investimen-
to nas áreas de inovação produtiva, 
I&D e internacionalização.

Não houve até agora instrumentos de 
política económica nem estímulos fiscais 
para dinamizar os processos de concen-
tração e redimensionamento empresa-
rial. E pelo que vejo, nos próximos sete 

anos também não haverá, adiando as-
sim a resolução deste problema. 

A segunda prioridade estrutural reside 
na capitalização das empresas, mas li-
gada a uma alteração do atual mode-
lo de gestão incentivos, tornando os 
seus efeitos mais eficazes na competi-
tividade das empresas.

Atualmente, cada empresa apresen-
ta candidaturas individualizadas por 
áreas de investimento (internaciona-
lização, inovação, formação, financia-
mento, etc.), de forma dispersa e de 
acordo com o timing dos diversos avi-
sos e não com o planeamento, neces-
sidades temporais e oportunidades de 
negócio das empresas. O apoio públi-
co não é otimizado devido à falta de 
complementaridade e de conjugação 
destes investimentos. Diferente seria 
por certo se uma empresa elaboras-
se uma candidatura única, integrada, 
enquadrada num planeamento onde 
evidenciasse as suas necessidades de 
investimento nas áreas atrás referi-
das. Esta candidatura seria objeto de 
contratualização pelo valor global do 
investimento e executada de acordo 
com o plano de execução definido 
pela empresa.

O reposicionamento competitivo da 
oferta de bens e serviços da economia 
portuguesa, procurando alinhar com 
segmentos e atividades que irão ter 
um crescimento inovador na procura 
mundial no comércio internacional, 
é uma discussão que não desperta 
somente o interesse dos economistas. 
Áreas de negócio como o solar térmi-
co e fotovoltaico; mobilidade elétrica 
e autónoma; automação e robótica 
industrial; farmácia; biotecnologia 
e engenharia biomédica; entreteni-
mento digital; engenharia do petró-
leo e gás offshore; telecomunicações 
e engenharia de redes e serviços, exi-
gem uma aprofundada discussão so-
bre as suas tendências evolutivas. 

www.aip.pt

http://www.aip.pt


DESTAQUE Portugalglobal nº13620

E AGORA, QUE FUTURO PARA 
AS NOSSAS EXPORTAÇÕES?

Com a pandemia por COVID-19 confrontamo-nos com uma realidade que jamais 
imaginávamos, com impacto muito negativo na saúde pública e na atividade 

socioeconómica, com destaque para a enorme influência nos fluxos internacionais 
de pessoas e bens.

Esta crise atingiu o comércio mundial num momento em que este já exibia várias 
fragilidades. O Brexit, a nível europeu, o aumento do protecionismo, na guerra 
comercial entre os Estados Unidos e a China, para além de conflitos e tensões 
em várias partes do globo, constituíam exemplos de fenómenos de alguma 

desintegração económica internacional.

À luz da atual conjuntura económica, 

como perspetivar o comportamento 

futuro, e desejável, das exportações 

de bens e serviços portuguesas?

A resposta impõe uma breve retros-

petiva ao processo de internaciona-

lização da nossa economia, antes da 

ocorrência desta crise pandémica.

Na última década Portugal aumentou 

muito o seu grau de abertura exterior, 

 > POR LUÍS MIGUEL RIBEIRO, 
PRESIDENTE DA AEP – 
ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL 
DE PORTUGAL

sobretudo devido ao acréscimo da in-

tensidade exportadora, que subiu de 

30 por cento em 2010 para 44 por 

cento no ano passado. Um resultado 

notável, reconhecido por todos, do 

enorme esforço que as empresas por-

tuguesas fizeram, e que na AEP bem 

pudemos testemunhar.

Porém, ainda antes da atual crise, 

a economia portuguesa, em particular 

o seu processo de internacionalização, 
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expunha vulnerabilidades e enfrenta-
va enormes desafios. 

Estávamos a crescer, mas a um ritmo 
ainda lento, à semelhança da zona 
euro. Na intensidade exportadora, 
apesar da evolução muito positiva, en-
contrávamo-nos ainda num patamar 
muito inferior ao de países europeus 
com dimensão próxima da nossa. 
Observávamos uma elevada concen-
tração das exportações num reduzido 
número de empresas e de mercados. 
É bom lembrar que há mais de um 
quarto de século que mais de meta-
de das nossas exportações de bens se 
concentram em apenas quatro mer-
cados europeus. No perfil da intensi-
dade tecnológica, persistia uma maior 
incidência das exportações de bens 
classificados de “Baixa Tecnologia”.

Quanto ao futuro para as nossas ex-
portações, apesar do forte impacto 
negativo da crise por COVID-19 nos 
mercados externos, a estratégia de 
crescimento sustentado da econo-
mia portuguesa não poderá basear-
-se numa aposta na procura interna. 
Por mais dinâmica que seja, o mer-
cado nacional possui uma dimensão 
muito limitada.

Por isso, é com regozijo que olho 
para a aprovação, no passado mês 
de julho, do Programa Internacio-
nalizar 2030, que estabelece en-
tre as suas prioridades o aumento 
das exportações de bens e serviços, 
o aumento do número de exporta-
dores, da diversificação de mercados 
e o acréscimo do valor acrescentado 
nacional. Como meta, pretende 
aumentar entre 20 por cento e 25 
por cento o número de exportadores 
e elevar a intensidade exportadora 
para 53 por cento até 2030. 

É certo que a evolução das exportações 
está muito dependente da conjuntura 
externa – agora fortemente recessiva 
e envolvida de enorme incerteza, pelo 
menos até se descobrir uma vacina ou 
tratamento eficaz para a doença. 

O impacto provocado pela pandemia 
afundou o indicador de intensidade 
exportadora para o nível de 2010. 
Entre janeiro e agosto deste ano, 
as exportações de bens caíram 14,1 
por cento, em termos nominais. Mas 
se olharmos para a evolução mês 
a mês, podemos observar que começa 
a desenhar-se uma tendência de forte 
desagravamento. Em agosto a queda 
foi de apenas 1,4 por cento, quando 
em abril tinha sido de 41,3 por cen-
to (em maio de 38,7 por cento, em 
junho de 9,8 por cento e em julho 
de 7,1 por cento).

É um sinal de que as empresas portu-
guesas estão a conseguir regressar ao 
comércio internacional.

Repetidamente, em épocas de crise os 
empresários portugueses mostram a 
sua capacidade de resiliência, sabedo-
ria, empenho, flexibilidade e capaci-
dade de liderança para trabalhar com 
o imprevisto.

Os empresários adaptaram e rein-
ventaram os seus negócios para uma 

realidade inteiramente nova, estão 
a dar resposta às necessidades emer-
gentes e ao preenchimento de falhas 
de mercado, designadamente face ao 
desalinhamento das cadeias de abas-
tecimento provocadas pelo choque 
da pandemia.

Está na ordem do dia a discussão 
em torno da iminente tendência de 
“desglobalização”, que aliás foi tema 
da edição de outubro da Revista 
Portugalglobal. Também defendo que 
a Europa e o nosso país em particu-
lar devem aproveitar as oportunida-
des da reorganização das cadeias 
de produção, aproveitando todo o seu 
know-how, nomeadamente industrial, 
e promovendo a autonomia estratégi-
ca em vários setores. No início de mar-
ço deste ano ficou clara a demasiada 
dependência do fornecimento de al-
guns países, nomeadamente asiáticos.

A retoma da trajetória ascendente das 
exportações exige uma inequívoca 
aposta na Indústria (e serviços ineren-
tes), que é um setor de bens transa-
cionáveis internacionalmente e com 
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um efeito multiplicador e indutor na 
produção e no emprego de vários se-
tores, a montante e a jusante. É uma 
atividade com propensão para subir 
na cadeia de valor, dada a sua ape-
tência pela inovação e progresso tec-
nológico, sustentados na elevação da 
formação e qualificação das pessoas.

Na AEP, propusemos um Programa 
Estratégico para a Valorização da In-
dústria (Portugal Industrial 5.0), com 
cinco dimensões de capacitação: Tec-
nológica (Inovação, I&DT); Compe-
tências (Formação e Requalificação); 
Eficiência Empresarial (Produtividade, 
Competitividade, Internacionalização, 
Comercialização e Marketing); Finan-
ceira (Capitalização e Diversificação 
das Fontes); e capacitação das Entida-
des Associativas de Apoio à Indústria.

Esta aposta na indústria permitirá ain-
da atenuar o difícil retorno, pelo me-
nos a muito curto prazo, à expressiva 
dinâmica observada nas exportações 
do turismo, fortemente condiciona-
das pelas restrições na movimenta-
ção das pessoas.

A AEP continuará a reforçar o seu 
apoio ao alargamento da base expor-
tadora e à diversificação dos merca-
dos. Para além do programa Business 
On the Way da AEP, relevo a Rede 
Global da Diáspora, uma rede social 
da iniciativa da Fundação AEP, com 

o objetivo de integrar numa só co-
munidade os emigrantes portugueses 
espalhados por 123 países do mundo 
com os dez milhões que residem no 
território nacional, com o propósito 
de fomentar as nossas exportações e 
atrair investimento direto estrangeiro.

A par do importante papel das asso-
ciações empresariais, o sucesso das 
empresas depende também de políti-
cas públicas que favoreçam a sua en-
volvente. É o caso da existência de efi-
cientes infraestruturas de transporte 
(ferrovia, portos e aeroportos) ligando 
as empresas aos mercados internacio-
nais. Por isso, é desejável a rápida exe-
cução do PNI 2030, apresentado há 
dias. É necessário garantir outras con-
dições que promovam a melhoria da 
produtividade e competitividade das 

empresas, para resposta aos enormes 
desafios, como a redução da burocra-
cia e da carga fiscal (Portugal suporta 
um elevadíssimo esforço). É preciso 
assegurar o financiamento do investi-
mento, a capitalização das empresas 
e a partilha de risco no negócio inter-
nacional, onde os seguros de crédito 
à exportação com garantia do Estado 
são essenciais.

Outro fator relevante são as compe-
tências do capital humano, nomeada-
mente as digitais. Com a pandemia, 
o digital deu um passo gigante, pro-

porcionando o funcionamento de no-
vas formas de organização do trabalho 
(teletrabalho), que evitaram o cenário 
de uma paragem total da atividade. 
O digital ganhará cada vez mais força 
no negócio internacional.

As generosas dotações de fundos eu-
ropeus, se bem alocadas, ajudarão 
a alcançar todas estas ambições.

Nesta crise, tal como na anterior, os 
empresários terão um papel decisivo 
na inversão da recessão que estamos 
a passar. No imediato, é necessário um 
forte apoio ao estímulo empresarial, 
evitando a destruição da capacidade 
produtiva. Infelizmente, na proposta 
do Orçamento do Estado para 2021 
não vislumbramos esta ambição. 

www.aeportugal.pt

http://www.aeportugal.pt
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Com mais de 51 milhões de habitantes, detentores de um elevado poder de 
compra, a Coreia do Sul é a quarta maior economia da Ásia e deverá tornar-se 

a nona maior economia mundial em 2020, de acordo com as previsões da OCDE. 

A Coreia do Sul é única economia asiática que conta com Acordos de Livre 
Comércio com os três maiores mercados mundiais: a União Europeia, os Estados 

Unidos da América e a China, o que demonstra a sua crescente abertura económica 
ao mundo. 

Este importante mercado asiático conta com várias oportunidades de negócio para 
as empresas portuguesas, nomeadamente nos setores Agroalimentar, 

Casa e Tecnológico. 

Manuel Gonçalves de Jesus, embaixador de Portugal na Coreia do Sul, e Joana 
Barros, delegada da AICEP em Seul, apresentam uma análise detalhada 

e contributos fundamentais para uma aposta de sucesso por parte das empresas 
portuguesas no mercado sul-coreano.

COREIA DO SUL
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 > POR MANUEL GONÇALVES 
DE JESUS, EMBAIXADOR 
DE PORTUGAL EM SEUL

ter as melhores condições para sair for-

talecida e ocupar um lugar ainda mais 

importante na hierarquia das relações 

económicas internacionais que sairá da 

crise COVID-19. Prevê-se que no final 

do corrente ano, a economia sul-corea-

na registe uma das menores quedas na 

produção, com um crescimento negati-

vo do PIB de “apenas” 1 a 2 por cento. 

Isso significa que, uma vez mais, como 

já aconteceu nas duas crises anterio-

res – em 1997, ou em 2007/8 –, a sua 

economia sairá mais forte e estará mais 

bem posicionada, em setores produti-

vos e do conhecimento do futuro, em 

relação às mais diretas concorrentes. 

AS RELAÇÕES ENTRE PORTUGAL 
E A COREIA DO SUL

Tendo o privilégio de desempenhar funções de embaixador de Portugal 
na Coreia do Sul, um país com quem temos um longo convívio iniciado há mais 

de quatro séculos, é com grande satisfação que participo nesta edição da Revista 
Portugalglobal, visando apresentar e promover diferentes áreas das relações entre 

Portugal e a Coreia do Sul.

Ao mesmo tempo, criou um servi-

ço nacional de saúde abrangente 

e de qualidade – como provou a for-

ma como, desde o início, enfrentou 

a pandemia COVID-19 –, um siste-

ma educativo entre os melhores do 

mundo e um grande esforço de in-

vestimento na investigação científica 

e tecnológica. Conseguiu, por outro 

lado, colocar várias das suas empresas 

entre as maiores e mais competitivas 

a nível mundial, em setores que são 

líderes na quarta revolução industrial, 

como a Samsung, LG, SK, Hyundai, 

para mencionar apenas algumas das 

mais conhecidas.

A República da Coreia do Sul é justa-

mente reconhecida como um caso de 

sucesso, um país que, saído em ruínas 

da colonização e da guerra, conseguiu 

em poucas décadas combinar o rápido 

desenvolvimento económico com a re-

dução da pobreza e das desigualdades 

sociais e o fortalecimento do sistema 

democrático, participando ativamente 

na defesa do sistema multilateral de 

governação mundial, sendo um exem-

plo para os países em desenvolvimento.

Como parte dos países mais desen-

volvidos da OCDE e membro do G20, 

a Coreia do Sul é atualmente a 12ª 

economia mundial e a quarta na Ásia, 

com um produto per capita superior 

a 30 mil dólares. No comércio mun-

dial, a República da Coreia ocupa 

o sexto lugar, com mais de 60 por 

cento do seu PIB orientado para 

a exportação, mantendo ao longo dos 

últimos anos um significativo saldo 

positivo nas transações com o exterior. 

No momento tão difícil de pandemia 

que vivemos, de recessão na atividade 

económica e comercial a nível mun-

dial, interrupção e reestruturação das 

cadeias de abastecimento e valor inter-

nacionais, a economia sul-coreana tem 

provado grande resiliência e mostrado 

E isso, naturalmente, terá conse-

quências na definição da geoecono-

mia que será dominante quando esta 

crise terminar.  

No que toca ao relacionamento mais 

recente Portugal – Coreia do Sul, 
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comemoraremos em 2021 os 60 anos 
do estabelecimento das relações di-
plomáticas, ocasião em que desenvol-
veremos – assim a pandemia o permi-
ta – algumas ações de visibilidade para 
assinalar o aniversário, uma oportuni-
dade para repensar e imaginar, sem 
desvalorizar a história, o que pode ser 
o futuro nas relações com a Coreia do 
Sul, das quais Portugal muito pode 
aproveitar em benefício mútuo.

A nível político e diplomático, as rela-
ções entre os dois países não enfrentam 
qualquer problema que deva ou mereça 
ser assinalado. Defendemos posições, 
princípios e valores próximos, quer 
a nível da organização social, económi-
ca e política, que nem a pertença a re-
giões e culturas com diferentes marcas 
prejudicam; quer a nível dos princípios 
e valores de organização e governação 
internacional. A forma como defende-
mos o multilateralismo, os direitos hu-
manos e outros valores da convivência 
internacional, aproxima-nos. 

Somos dois países like-minded, como 
agora se diz. Pela nossa parte, temos 
frequentemente apoiado candidatos 

e posições sul-coreanas nas organiza-
ções internacionais, apoio que tam-
bém muitas vezes recebemos da parte 
da Coreia do Sul.

No entanto, quando olhamos para 
a presença portuguesa neste mer-
cado, temos de concluir que é ainda 
muito limitada. Na economia, no co-
mércio, no investimento, no conheci-
mento e intercâmbio cultural, há bas-
tante espaço com grande potencial 
de crescimento e, naturalmente, um 
grande trabalho e investimento nesse 
sentido. A presença de empresas e de 
investimento portugueses neste mer-
cado é ainda incipiente, assim como 
na cultura, arte, literatura ou língua. 

A Coreia do Sul, como destino das 
nossas exportações, ocupa um distan-
te 30º lugar, 0,4 por cento do total 
em junho de 2020; nas importações, 
fica pelo 27º lugar, 0,5 por cento do 
total, no mesmo período. Tanto as ex-
portações como as importações, ape-
sar da sua reduzida expressão, estão 
ainda muito concentradas em poucos 
produtos e, no caso das exportações 
portuguesas, com valor incorporado 

que não reflete as potencialidades 
da economia portuguesa hoje. 

A comunidade portuguesa neste país 
é diminuta, aquém das duas cente-
nas, o que reflete a fraca presença 
portuguesa na esfera económica, em-
bora se verifique acrescido interesse, 
sobretudo de jovens que procuram 
complementar estudos nas várias bem 
classificadas universidades sul-corea-
nas, assim como interesse de jovens 
sul-coreanos em frequentarem, por 
curtos períodos, formação em univer-
sidades portuguesas. 

Contudo, visto deste mercado, nos 
últimos anos é fácil e grato observar 
o interesse pelas coisas portuguesas, 
bem refletido sobretudo no aumen-
to do número de turistas e homens 
de negócios que escolhem visitar o 
nosso país, ou pelo interesse pelos 
produtos tradicionais portugueses, 
como calçado, vinhos, azeite, deco-
ração e alimentação, que deverão ter 
ultrapassado os 150 mil em 2019. 
Como em tudo, uma dinâmica que 
a COVID-19 colocou em espera, mas 
acreditamos que, passada a pande-
mia, retomaremos esta tendência, 
aproveitando as potencialidades des-
te mercado e a capacidade, mesmo 
a necessidade, de investimento no 
exterior das empresas sul-coreanas. 
 
Em suma, esperamos que o interes-
se por este dinâmico país, da parte 
dos agentes económicos, culturais e 
da administração continue a crescer, 
em negócios e parcerias. A Coreia do 
Sul não pode ser ignorada, até pelo 
seu peso na economia internacional, 
contribuindo para a diversificação 
das nossas trocas comerciais e para a 
aproximação a uma das regiões mais 
dinâmicas a nível mundial: a Ásia, que 
confirmará, tudo indica, no fim da 
atual crise sanitária, a preponderância 
a nível mundial, pela economia, popu-
lação e inovação. 

seul@mne.pt

mailto:seul%40mne.pt?subject=
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COREIA DO SUL
UMA OPORTUNIDADE 

PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS
No ano de 1934, a Coreia recebeu o título de “Chaohsien”, que significava frescor 

matinal, devido à sua beleza natural com montanhas, águas límpidas e tranquilidade 
– especialmente pela manhã. Por causa disso, foi chamada de “Land of the morning 

calm”. Passados quase cem anos depois da atribuição deste título, a República 
da Coreia (designada como Coreia do Sul) assumiu um ritmo de vida acelerado: 
é a quarta maior economia da Ásia, e de acordo com a OCDE, em 2020, deverá 
ascender ao 9º lugar no ranking das economias mundiais, apesar da contração 

económica causada pelo coronavírus.

 > POR JOANA BARROS, 
DELEGADO DA AICEP 
NA COREIA DO SUL

Pela segunda vez na sua história recen-

te, a Coreia é caso de estudo enquanto 

modelo de resposta sanitária e econó-

mica no contexto da presente pande-

mia COVID-19. A sua primeira transfor-

mação refere-se ao milagre económico 

efetuado ao longo de quatro décadas 

de forte aposta na industrialização 

para exportação e posteriormente na 

inovação, que levou à transformação 

da Coreia do Sul, passando de um país 

devastado pelo conflito bélico com 

constante ajuda pública internacional, 

para uma economia com um PIB per 

capita de 30.600 dólares. A abertura 

gradual económica da Coreia ao mun-

do permitiu que empresas como a LG, 

Hyundai e Samsung se tornassem líde-

res mundiais nos seus respetivos cam-

pos de atuação.

Novamente, e neste contexto de 

emergência, a rápida reação das au-

toridades centrais através da imple-

mentação de uma política forte de 

saúde pública e de distanciamento 

social, permitindo gerir com sucesso o 

número de infetados nas duas vagas 

já ocorridas, a par do lançamento de 

três pacotes de medidas de emergên-

cia económica e quatro orçamentos 

suplementares, foram determinantes 

para a manutenção da sua economia 

em funcionamento e cujo resultado 

começamos a vislumbrar. 

Na sua previsão (agosto de 2020), 

a OCDE considera que a execução rá-

pida de medidas para o apoio de fa-

mílias e empresas deverão levar a uma 

menor contração da economia corea-

na em 2020, face a outras da OCDE, 
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tanto em cenário sem ressurgimento 
da pandemia (cenário de impacto úni-
co), quanto no cenário que pressu-
punha uma segunda onda global de 
infeções (entretanto já decorrida no 
mesmo mês em que foram divulgadas 
estas previsões).

Em termos de Delegação, temos rece-
bido várias manifestações de interesse 
por parte de empresas portuguesas de 
vários setores que procuram abordar 
pela primeira vez o mercado, uma vez 
que os seus mercados de proximidade 
e tradicionais de exportação se encon-
tram a lidar com questões mais ime-
diatas e prioritárias (saúde).

Assim, através deste artigo, preten-
demos comprovar que existem várias 
vantagens em escolher a Coreia do Sul 
entre os vários mercados asiáticos tra-
dicionais de exportação portuguesa.

Porquê escolher 
a Coreia do Sul? 
Localização geográfica

Em primeiro lugar, pela sua localização. 
Em termos geoeconómicos, a Coreia 
está rodeada das segunda e terceira 
economias mundiais (China e Japão, 
respetivamente), e tal como estes paí-
ses, abriu as portas da sua economia 
a parcerias internacionais: é a única 
economia asiática que assinou Acordos 
de Livre Comércio com os três maiores 
mercados mundiais – União Europeia, 
Estados Unidos e China, e a sua rede 
de acordos inclui 56 países. 

Esta abertura ao mundo pela Coreia 
constitui uma vantagem para as em-
presas portuguesas que estejam a 
equacionar a sua presença no merca-
do, já que uma aposta na Coreia pode 
significar uma abertura de portas para 
outros mercados da região. É muito 
importante reter que apesar do empe-
nho coreano na diversificação do rela-
cionamento externo, o principal eixo 
de política externa (na qual se inclui 
a componente comercial) da Adminis-
tração do presidente Moon Jae-in re-

side num investimento na sua política 
de vizinhança.  

Através da Nova Política do Sul, foca-
da na ASEAN, e da Nova Política do 
Norte, dirigida à Rússia, Mongólia e 
Ásia Central, existe um esforço acres-
cido na promoção de uma maior coo-
peração a nível diplomático, cultural e 
económico, independentemente do 
valor que cada região representa no 
total das exportações coreanas.

No caso da ASEAN, existe uma maior 
visibilidade dos resultados: a região re-
presenta 17,5 por cento da sua expor-
tação e 11,2 por cento da sua impor-
tação, sendo que em ambos sentidos 
de troca comercial, o Vietname, Ma-
lásia, Singapura, Indonésia e Tailândia 
aparecem como os principais parceiros 
comerciais. O mesmo se passa com o 
investimento, com o Vietname, Singa-
pura e Indonésia a surgirem como prin-
cipais destinos na região em 2018.

Em termos práticos, uma empresa 
portuguesa que vá à Coreia poderá 
deslocar-se para 81 cidades com mais 
de um milhão de habitantes, com um 
tempo médio de viagem de cerca de 
três horas. Infelizmente não existe 
uma ligação área direta entre Portugal 
e a Coreia do Sul. Não obstante, a Co-
reia é facilmente acessível através de 
rotas oferecidas por 83 companhias 
aéreas, com partida de 175 cidades 
em 54 países.

Nível de desenvolvimento 
das infraestruturas de transporte 
e portuárias 

Segundo o relatório da UNCTAD “Re-
view of Maritime Transport 2019”, os 
três países com melhor conectividade 
de transportes marítimos regulares 
pertencem à região, nomeadamente 
a China, Singapura e Coreia. Por sua 
vez, de acordo com o “World Com-
petitiveness Report 2019”, o melhor 
país em termos de infraestruturas 
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é Singapura, mas entre 141 países 
analisados, o posicionamento coreano 
é bastante expressivo.

Dividido em nove províncias (Gyeon-
ggi, Gangwon, Chungcheongnam, 
Chuncheongbuk, Jeollabuk, Jeolla-
nam, Gyeongsangbuk, Gyeongsang-
nam e Jeju) e sete cidades metropolita-
nas com administrações próprias (Seul, 
Busan, Gwang ju, Daejeon, Daegu, Ul-
san e Incheon), o território coreano só 
consegue garantir o dinamismo da sua 
atividade económica e a circulação de 
51 milhões de pessoas através de uma 
rede complexa e funcional de transpor-
tes públicos. Todas as principais cida-
des coreanas estão ligadas por autoes-
tradas e por um sistema ferroviário de 
alta velocidade. O país dispõe ainda de 
cinco aeroportos internacionais. 

Em resumo, o empresário português 
(em circunstâncias normais) consegue 
chegar facilmente ao país, assim como 
a sua mercadoria, que demorará cerca 
de 38 dias a chegar por via marítima e 
14 horas por via aérea. Estes tempos 
não incluem o tempo de tramitação 
da documentação aduaneira. 

Acordo de Livre Comércio União 
Europeia – Coreia do Sul

A Coreia apresenta uma vantagem 
face a outras regiões sem acordo pre-
ferencial. O Acordo de Comércio Livre 
entre a União Europeia (UE) e a Repú-
blica da Coreia é o primeiro de uma 
nova geração de acordos, tendo sido 
o acordo mais completo negociado 
pela UE e o primeiro com um país par-
ceiro na Ásia.

O mesmo previa a eliminação dos 
direitos de importação sobre quase 
todos os produtos e a liberalização 
do comércio de serviço, incluindo te-
lecomunicações, serviços ambientais, 
transporte, serviços financeiros e jurí-
dicos. Para beneficiarem deste acordo, 
as mercadorias têm de ser originárias 
da UE e estarem acompanhadas de 
uma declaração de origem. Os pró-
prios exportadores deve emitir a de-
claração de origem. Contudo, para o 
poderem fazer, terão de solicitar o es-
tatuto de exportador autorizado junto 
da Autoridade Tributária e Aduaneira, 
a menos que exportem remessas de 
produtos cujo valor total não exceda 
os seis mil euros.

Em termos de direitos aduaneiros, ve-
rificamos que a eliminação dos direi-
tos foi em geral conseguida, existindo 
algumas taxas e obrigações adicio-
nais para as indústrias agroalimentar, 
de máquinas e automóvel.

Não obstante, a ausência de tarifas 
não significa o livre acesso. As bar-
reiras não-pautais têm algum im-
pacto no comércio bilateral. No caso 
do setor agroalimentar, a ausência 
de autorização fitossanitária para a 
exportação de produtos animais e 
vegetais frescos e a morosidade da 
conclusão dos respetivos processos 
(que abrangem desde a negociação 
de certificados pelas autoridades de 
ambos países até à auditoria docu-
mental e inspeção dos operadores 
em Portugal) representam um im-
pedimento prático à abordagem co-
mercial das empresas. 

Nas áreas de certificação de peças 
automóveis, conformidade eletro-
magnética de aparelhos e maqui-
naria, setor casa (panelas e balança 
de pesagem de alimentos), etique-
tagem e regras de produção de cos-
méticos, e setor orgânico (alimen-
tação, suplementação e cosmética) 
existem algumas barreiras que a UE 
tem vindo a procurar discutir com 
as autoridades coreanas e que 
poderão, eventualmente, dificultar 
a entrada de exportadores portugue-
ses de tais setores.

Para uma primeira verificação dos di-
reitos aplicáveis, assim como dos re-
quisitos gerais de exportação, basta 
realizar uma pesquisa mediante a indi-
cação da posição pautal dos produtos 
na base de dados Access2Markets. 

A delegação da AICEP em Seul está 
à disposição para obter esclarecimen-
tos adicionais para o tipo de produto/
serviço específico que a empresa por-
tuguesa exportadora deseje exportar, 
embora seja aconselhável (dependen-
do da complexidade do mesmo) a ob-
tenção de assessoria especializada.

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
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Existência de mercado 
para as exportações portuguesas

Em termos de rendimento disponível 
para consumo, são poucos os mer-
cados que superam a Coreia: possui 
um PIB per capita de 30.600 dólares, 
cerca de 65 por cento da população 
sul-coreana pode ser considerada de 
classe média e está em 14º no ranking 
dos 25 países com mais milionários.

Em termos de localização dos consu-
midores, assim como das indústrias, 
existe uma concentração da popula-
ção e da atividade no noroeste e no 
sudeste da Coreia.

Fonte: União Europeia (2019) South Korea – Market Entry handbook

ATIVIDADE ECONÓMICA DAS CINCO REGIÕES ADMINISTRATIVAS 
COM MAIOR DENSIDADE POPULACIONAL

Região População 
(milhões)

Principais atividades 
económicas

Província de Gyeonggi 12,9 Indústria, agricultura e pesca

Seul  – Área metropolitana 9,8 Serviços Financeiros, Indústria, ITC

Busan – Área metropolitana 3,5 Transporte / logística, serviços

Província de South Gyeongsang 3,4 Indústria, agricultura e pesca

Incheon – Área metropolitana 3 Transporte / logística, tecnologia 
e biotecnologia

Dado que cada setor e produto me-
receriam da nossa parte um dossier 
temático específico, neste artigo si-
nalizamos as novas tendências verifi-
cadas em três setores: agroalimentar, 
casa e tecnológico.

Setor Agroalimentar

Pelas suas características geográficas, 
a produção agrícola na Coreia do Sul 
é limitada e o mercado de alimentos e 
bebidas depende em grande parte das 
importações. Este défice estrutural de 
produção de alimentos básicos de-
monstra que existe mercado para as 
importações agroalimentares, em par-
te para dar resposta às necessidades 
da dieta padrão sul-coreana (centrada 
no arroz, peixe, vegetais, soja e carne 

grelhada ou cozida) e à nova procura 
gerada pela popularidade crescente 
de produtos agroalimentares impor-
tados não tradicionais: cerveja, queijo, 
chocolate, produtos de padaria e pas-
telaria, gelados, bebidas espirituosas, 
licor, vinho, vermute e cidra.

No que respeita ao vinho, e segundo o 
USDA/Foreign Agricultural Service, em 
2019, as importações de vinho na Co-
reia do Sul atingiram os 259,3 milhões 
de dólares. Embora exista uma flores-
cente indústria produtora de vinho co-
reana, os principais concorrentes são 
os nossos conterrâneos europeus e os 

novos produtores mundiais (Estados 

Unidos, Austrália, Chile e Argentina). 

Sendo que o coreano possui o hábi-

to social regular de consumo geral de 

bebidas alcoólicas, o vinho tem um 

potencial de crescimento sólido.

A cerveja é outro dos produtos com 

potencial. Segundo o USDA/Foreign 

Agricultural Service, em 2019, as im-

portações de cerveja foram de 281 

milhões de dólares. As importações 

de cerveja têm aumentado nos últi-

mos tempos, sendo a China o maior 

exportador, seguida pelo Japão, Bélgi-

ca e EUA.

Portugal está ainda muito aquém des-

te nível de crescimento do mercado, 

registando oscilações nos volumes 
de exportação. A cerveja portuguesa 
é ainda desconhecida no mercado. 
O boicote iniciado no ano passado 
às empresas japonesas (neste caso à 
Sapporo), devido à contenda entre o 
Japão e a Coreia, deixou espaço (nes-
te momento aproveitado pelos EUA) e 
que pode ser explorado pelas marcas 
portuguesas, uma vez que os corea-
nos têm uma imagem positiva da cer-
veja europeia.

Além das bebidas alcoólicas, o azeite 
apresenta potencial para a entrada no 
mercado, tanto para consumo alimen-
tar, como para efeitos de cosmética e 
saúde. É muito fácil identificar produ-
tos feitos com azeite (incluindo con-
servas), garrafas de azeite e produtos 
cosméticos. Para a parte alimentar, e 
dadas as diferenças culturais, será ne-
cessário adaptar a nossa promoção de 
consumo de azeite aos padrões corea-
nos. Em termos dos nossos principais 
concorrentes, a importação provém 
dos nossos parceiros mediterrânicos 
(Espanha e Itália na liderança do mer-
cado, seguidos por França e Grécia).
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Por último, outro dos produtos com 
potencial é o café. Em termos gerais, 
o setor tem registado números inte-
ressantes no mercado. O crescimento 
do consumo deste produto deve-se 
principalmente ao aumento do núme-
ro de estabelecimentos de consumo 
de café, sendo que o maior segmento 
do mercado é o de misturas de café 
e o café instantâneo. Contudo, é ne-
cessária uma adaptação da nossa cul-
tura de consumo de café ao mercado 
coreano, que é bastante diferente. É 
ainda uma oportunidade neste mer-
cado os produtos de pastelaria, como 
os pastéis de nata com novos sabores, 
adaptados ao mercado. 

Setor Casa

Na Coreia do Sul regista-se uma alte-
ração do conceito de casa, passando 
de um conceito restrito de alojamen-
to (comer e dormir), para um lugar 
de descanso e diversão com acesso a 
outros serviços que antes realizavam 
fora de casa. A pandemia também 
mudou tudo neste setor, verificando-se 
alterações nos padrões de consumo. 
Nos principais canais online de vendas 

(Gmarket, Tmon e Coupang), em abril, 
os produtos mais vendidos foram os 
eletrodomésticos para limpeza, frigo-
ríficos, televisões, purificadores de ar, 
lava-loiças, detergentes, produtos rela-
cionados com equipamentos (fichas e 
extensões), vestuário, velas, difusores 
e ferramentas de jardinagem, ou seja, 
itens relacionados com a casa. 

Verificamos assim que a tendência de 
aumento do consumo online dos pro-
dutos da fileira casa na sua generali-
dade se mantém e está diretamente 
relacionada com o reforço da política 
de distanciamento social. A título de 
exemplo, o consumo online de eletro-
domésticos aumentou 6,3 por cento 
em março e 26,3 por cento em agos-
to, de artigos para casa cresceu 9,8 
por cento em março e 11,1 por cento 
em agosto e, por sua vez, de mobi-
liário aumentou 19,5 por cento em 
março e 10,9 por cento em agosto, 
exatamente nos dois meses de pico 
das políticas de contenção.

Além disso, os sul-coreanos aprovei-
taram para investir na decoração das 

suas casas, utilizando o dinheiro que 
economizaram da não realização de 
viagens ao estrangeiro. Esta é assim 
uma oportunidade para as empresas 
portuguesas deste setor.

Em conclusão, e apesar dos sucessivos 
cancelamentos de certames a nível 
nacional, é sem surpresa que verifica-
mos que os certames relativos à fileira 
casa se mantiveram ativos. A “Home-
-Table Deco Fair”, evento líder em de-
coração de interiores na Coreia, teve 
lugar de 22 a 25 de outubro, e a sua 
próxima edição está prevista de 17 a 
20 de dezembro na COEX.

Setor Tecnológico

A Coreia do Sul é reconhecidamente 
um líder global de tecnologia de infor-
mação, tendo obtido o segundo lugar 
no Índice Bloomberg das Nações Mais 
Inovadoras de 2020. Com uma infraes-
trutura de TIC de ponta, apresentando 
a velocidade de internet mais rápida 
do mundo, o país é a origem de alguns 
dos principais produtos eletrónicos 
atuais e casa de empresas de TI como 
a Samsung Electronics, LG Electronics, 
SK Hynix e Naver. A Coreia tem como 
objetivo manter o seu estatuto de po-
tência global tecnológica, através do 
investimento constante em tecnologias 
inovadoras, como a Rede 5G, Inteli-
gência Artificial (IA) e Big Data.

Para concretizar este objetivo, em 
2019, o governo sul-coreano anun-
ciou a sua primeira Estratégia Nacional 
de IA, focada em grandes investimen-
tos em infraestruturas e na promoção 
de um maior uso de tecnologias de IA 
em todas as indústrias. Este objetivo 
não foi esquecido no contexto da pan-
demia, pelo contrário, foi integrado 
no plano de recuperação económico 
lançado pelo executivo coreano. De-
nominada como “Korea New Deal”, 
esta estratégia tem como objetivos 
principais minimizar o choque eco-
nómico, através da criação de empre-
gos (tanto para trabalhadores pouco 
qualificados, como postos de traba-
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lho que apoiem a transição estrutural 
para uma economia digital e verde), 
e investir em infraestruturas necessá-
rias para a transição para uma econo-
mia digital e verde.

A Coreia já tinha no seu ADN a com-
ponente tecnológica, sendo que 
a pandemia simplesmente teve o efei-
to de contágio para outros serviços, 
para que os consumidores pudessem 
usufruir normalmente das atividades 
quotidianas em conformidade com as 
regras de quarentena. Com a pande-
mia, verifica-se que o comércio ele-
trónico e os serviços de entrega estão 
a substituir as compras offline.

O reforço tecnológico na economia 
coreana não se reduz aos canais de 
distribuição, mas é considerado tam-
bém na cadeia produtiva. Dois anos 
antes da pandemia, os setores público 
e privado coreanos traçaram o obje-
tivo conjunto de aumentar o número 
de fábricas inteligentes. Até 2025, a 
Coreia deveria estar dotada de 30 mil 
unidades industriais que utilizassem as 
tecnologias digitais e analíticas mais 
recentes. O Ministério do Comércio, 
Indústria e Energia da Coreia reforçou 
estes planos, através do apoio a pe-
quenas e médias empresas – 99 por 
cento do tecido empresarial local –, 
para ajudá-las a adotar e expandir tec-
nologias de fábrica mais inteligentes. 

Este ano, o governo coreano injetou 
414,4 milhões de dólares em projetos 
de I&D para incentivar as PME no de-
senvolvimento de soluções nesta área. 
A meta é dotar a indústria de linhas de 
produção automatizadas que utilizem 
IA e monitorização em tempo real. Ou-
tros projetos de pesquisa e teste que po-
derão obter financiamento público de-
verão incluir os segmentos de big data, 
sistemas físicos cibernéticos, sensores 
inteligentes, redes sem fio e robótica. 

Os próximos passos

A equipa da AICEP em Seul está à 
disposição das empresas portuguesas 

para preparar a abordagem comercial 
a este mercado. 2021 é um ano cen-
tral para a promoção de Portugal no 
mercado, uma vez que a 16 de abril 
de 2021 se comemoram os 60 anos 
do estabelecimento do relacionamen-
to diplomático entre Portugal e a Re-
pública da Coreia e coincidentemen-
te Portugal ocupará a presidência do 
Conselho da União Europeia no pri-
meiro semestre.

Em termos de conselhos práticos, 
e aproveitando os últimos dois meses 
do ano, aconselhamos as empresas 
a preparar a sua abordagem ao mer-
cado, sugerindo os seguintes passos: 

•  Faça sua pesquisa – esta poderá 
ser feita através de múltiplas for-
mas. Contacte a nossa Delegação 
em Seul, estabeleça contactos com 
especialistas da sua indústria ou 
de associações setoriais e fale com 
empresas portuguesas que operem 
na Coreia (mesmo que sejam de di-
ferentes setores, para obtenção de 
informação sobre a forma de reali-
zação de negócios);

•  Esteja ciente das diferenças cultu-
rais e formas de fazer negócios na 

Coreia. Para muitos portugueses, 
a abordagem comercial pode ser 
o primeiro contacto com a cultura 
coreana, que possui a sua etiqueta 
própria (distinta dos países vizinhos), 
e que se baseia na construção len-
ta, mas sólida de relacionamentos 
com os seus parceiros (a qual requer 
acompanhamento constante). Evi-
te temas possivelmente polémicos, 
como política, religião, compara-
ções entre países ou ainda questões 
relacionadas com contenciosos re-
gionais latentes;

•  Tenha um plano financeiro detalha-
do que considere visitas regulares ao 
mercado, fornecimento de amos-
tras, contratação de consultores 
jurídicos (processos de registo de 
marcas ou obtenção de certificações 
necessárias para a entrada) e aquisi-
ção de um serviço de tradução para 
reuniões e material de comunica-
ção. Apesar de já existir uma franja 
considerável da população que fala 
inglês, existe uma preferência para 
utilização da sua língua nas reuniões 
de negócios. 

joana.barros@portugalglobal.pt

mailto:joana.barros%40portugalglobal.pt?subject=
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – COREIA DO SUL

Embora a balança comercial de bens entre Portugal e a Coreia do Sul seja 
desfavorável ao mercado português, as exportações portuguesas para 
o mercado sul-coreano registaram um crescimento entre 2015 e 2019. 

As empresas portuguesas exportadoras para a Coreia do Sul também têm 
aumentado significativamente, o que demonstra a aposta das empresas nacionais 

neste mercado asiático. 

Em 2019, as exportações de bens 
portugueses para a Coreia do Sul 
foram de 100,7 milhões de euros, 
verificando-se um crescimento de 2,9 
por cento desde 2015. Entre janeiro 
e julho de 2020, as exportações al-
cançaram os 82,4 milhões de euros, 
constatando-se um aumento de 37,9 
por cento em relação ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior. 

Por outro lado, as importações foram 
de 515,4 milhões de euros em 2019, 
com um aumento de 11,8 por cen-
to entre 2015 e 2019. Nos primeiros 
sete meses do presente ano, as im-
portações foram de 253,2 milhões de 
euros, com uma quebra de 12,3 por 
cento em relação ao mesmo período 
do ano de 2019.  

No comércio internacional português 
de bens, a Coreia do Sul ocupou, em 
2019, o 47º lugar enquanto cliente de 
Portugal. Por sua vez, enquanto forne-

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A COREIA DO SUL

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/jul

2020  
jan/jul

Var % 
20/19b

Exportações 93,2 105,9 125,4 118,9 100,7 2,9 59,7 82,4 37,9

Importações 338,0 326,2 400,1 496,7 515,4 11,8 288,6 253,2 -12,3

Saldo -244,8 -220,3 -274,7 -377,7 -414,7 -- -228,9 -170,8 --

Coef. Cob. % 27,6 32,5 31,3 23,9 19,5 -- 20,7 32,5 --

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

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020 
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019: resultados preliminares)



MERCADOS Portugalglobal nº13634

cedor de Portugal, a Coreia do Sul po-
sicionou-se na 24ª posição. Nesse mes-
mo ano, a quota da Coreia do Sul no 
comércio internacional português de 
bens foi de 0,17 por cento como clien-
te e 0,64 por cento como fornecedor.

De acordo com os dados do INE, 
o número de empresas portugue-
sas que exportam os seus produtos 
e serviços para o mercado sul coreano 
registou um crescimento significativo 
entre 2015 e 2019, passando de 522 
empresas em 2015, para 706 em 2019.

Os principais grupos de produtos ex-
portados de Portugal para a Coreia 
do Sul em 2019 foram os plásticos 
e borracha (30,4 por cento) e as má-
quinas e aparelhos (17,8 por cento). 
Esta estrutura manteve-se idêntica no 
ano de 2018. 

Quanto às importações portuguesas 
de bens provenientes do mercado sul-
-coreano, os veículos e outros materiais 
de transporte ocuparam, em 2019, a 
primeira posição (21,2 por cento), se-
guindo-se os plásticos e borracha (20,7 
por cento), as máquinas e aparelhos 
(19,1 por cento) e os metais comuns 
(15,9 por cento). Em 2018, os plásticos 
e borracha ocuparam a primeira posi-

ção, seguindo-se os metais comuns, 
as máquinas e aparelhos e os veículos 
e outros materiais de transporte. 

A balança comercial de serviços entre 
os dois países é favorável à Coreia do 
Sul, sendo que as exportações de ser-
viços portugueses para este mercado 
atingiram os 72,5 milhões de euros 
em 2019, denotando-se um cresci-
mento de 23,7 por cento entre 2015 
e 2019. 

Por sua vez, as importações foram 
de 77,7 milhões de euros em 2019, 
registando-se um crescimento de 13 
por cento entre 2015 e 2019.

A quota da Coreia do Sul como clien-
te de Portugal, em termos de servi-
ços, foi de 0,21 por cento em 2019. 
Enquanto fornecedor, a quota deste 
país situou-se em 0,48 por cento no 
mesmo período.

Ao longo dos últimos anos, o turismo 
sul-coreano em Portugal tem regis-
tado um ligeiro crescimento, sendo 
que a quota das receitas relativas 
a turistas deste mercado foi de 63,3 
milhões de euros em 2019, denotan-
do-se um crescimento de 33,6 por 
cento face a 2015. 

CASA 
SANTOS 

LIMA
Notoriedade 

crescente 
no mercado 
sul-coreano 

Há mais de 10 anos que 
temos vindo a trabalhar 

no exigente e muito 
competitivo mercado 

da Coreia do Sul. 
E se hoje podemos dizer 

que a popularidade 
dos vinhos portugueses 
está a crescer, o mesmo 
não podíamos afirmar 

quando iniciámos 
a nossa atividade.

POR JOSÉ LUIS 
OLIVEIRA DA SILVA, 
ADMINISTRADOR 

DA CASA SANTOS LIMA
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Existe uma aprendizagem que continua 
a ser feita por parte do consumidor e 
que ajuda agora a colmatar a reduzida 
ou quase inexistente imagem que os 
vinhos portugueses tinham no país. 

Não obstante o facto de a Coreia do 
Sul ter o maior nível de consumo de 
álcool per capita do mundo, segundo 
a Euromonitor (dados de janeiro de 
2020), os verdadeiros apreciadores de 
vinho são ainda em minoria, consu-
mindo em primeiro lugar vinhos tin-
tos, depois espumantes e, por último, 
os vinhos brancos.

O vinho na Coreia do Sul é ainda hoje 
considerado como uma bebida de 
luxo, a um preço mais elevado do que 
outras bebidas alcoólicas. Contudo, 
a tendência de reforço do consumo 
vem-se acentuando. 

Quando iniciámos o nosso trabalho nes-
te mercado, sentimos as dificuldades de 
conquistar um consumidor exigente, 
cauteloso e que procura essencialmente 
vinhos de qualidade a um custo acessí-
vel e ajustado ao seu orçamento.

Com presenças assíduas em feiras 
e viagens para encontros regulares 
com parceiros, fomos estabelecendo 
durante anos uma relação de pro-

ximidade, confiança e cooperação, 

bem como analisando e conhecendo 

a sua forma de trabalhar, ajustando e 

inovando a nossa oferta e assim cor-

respondendo à procura e necessidade 

a cada momento.

Foram fundamentais para o nosso su-

cesso a estratégia multimarca e mul-

tiregiões que desenvolvemos, com 

a apresentação regular de diferentes 

tipos de vinho e imagens adaptados 

à dinâmica e procura do mercado. 

Fomos surpreendendo sempre os 

nossos parceiros com a capacida-

de de adaptação dos nossos vinhos 

à sua exigência e vontade de perso-

nalização, e também os nossos con-

sumidores com a oferta de um pro-

duto atrativo e de enorme qualidade 

a um preço muito competitivo.

Já em 2018 o relatório partilhado pela 

Prowein nomeava a Coreia do Sul 

como um dos três mercados emergen-

tes mais importantes até 2021 e a ver-

dade é que, apesar das circunstâncias 

em que vivemos atualmente, o merca-

do da Coreia do Sul tem sido para nós 

um dos que mais cresceu este ano, 

tendo aumentado consideravelmente 

a importação dos nossos vinhos, com 

especial destaque, uma vez mais, para 

o vinho tinto. 

www.casasantoslima.com

http://www.casasantoslima.com
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CASTELBEL
Sabonetes de luxo conquistam a Coreia do Sul

Se, há três anos, a Coreia do Sul representava um mercado onde a Castelbel tinha 
uma presença um pouco dispersa (em algumas department stores), atualmente 

este é um mercado central, porque encontrámos um parceiro local disposto 
a apostar a sério nas nossas marcas.

O nosso distribuidor viu nas marcas 
Castelbel e Portus Cale um grande 
potencial de crescimento e, como 
tal, decidiu investir em algumas ca-
tegorias de produto estratégicas para 
o mercado. Produtos funcionais, que 
fossem fáceis de explicar, tanto pre-
sencialmente como online, e que cap-
tassem a atenção dos clientes e con-
sumidores, em particular por terem 
um design apelativo que refletisse 
a sua qualidade intrínseca.

Os produtos que têm maior presença 
no mercado são os sabonetes aromá-
ticos (com destaque para as linhas 
Castelbel Sardine, Chita e Gourmet), 
os difusores de fragrância e os cremes 
de mãos.

Os canais de venda mais explorados 
na Coreia do Sul são o online, as 
department stores mais conhecidas 
(Hyundai, Lotte, entre outras), onde 
há espaços dedicados à venda e co-
municação da marca, as lojas inde-
pendentes de presentes e lifestyle 
e, mais recentemente, uma flagship 

store Castelbel, localizada num centro 
comercial de grande afluência. 

Pretende-se que a presença no mer-
cado seja cada vez mais forte, através 
da introdução de novos produtos que 
respondam às necessidades identifi-
cadas pelo nosso parceiro e da nossa 
resposta rápida e eficaz a todas as 
questões ou dificuldades que nos se-
jam colocadas enquanto fornecedor.

Este é um dos mercados em que 
a área da cosmética é notoriamente 
de vanguarda. A “k-beauty” (korean 

beauty) engloba alguns dos produtos 
mais inovadores do setor e, por isso, 
define o que é tendência de beleza.

Esta competitividade levanta, natural-
mente, barreiras à concorrência local 
por marcas estrangeiras e transforma 
o processo de construção de marca 
longo e difícil. 

No entanto, isto também pode ser vis-
to como uma vantagem, na medida 
em que os consumidores finais estão 
muito habituados, informados e pre-
dispostos a consumir produtos de luxo 
para o cuidado da pele. Ao mesmo 
tempo, enquanto fabricantes, a pre-
sença naquele mercado permite-nos 
manter contacto permanente com 
tudo o que de mais inovador é feito 
na área da cosmética. 

Por isso, sem um bom distribuidor, que 
conheça bem as tendências e os prin-
cipais players do setor, será realmente 
difícil (ou mesmo impossível) introdu-
zir, de forma estruturada e sustentá-
vel, uma nova marca em qualquer um 
dos principais canais de venda.

Em particular, o predomínio local do 
negócio online é, para a Castelbel, 
uma vantagem, dado que os nossos 
produtos têm um forte impacto vi-
sual, que os torna apelativos e nos 
ajuda a transmitir uma imagem da 
qualidade, requinte e cariz artesanal 

que nos são característicos. 

www.castelbel.com/pt

 > POR MARTA ISABEL SANTOS, 
GESTORA COMERCIAL 
NA CASTELBEL

http://www.castelbel.com/pt
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MOBILEUM
Um caso de sucesso 

na Coreia do Sul
A Mobileum, líder nas áreas de roaming, segurança, 

testes de rede, fraude e gestão de risco, conta 
atualmente com cerca de 1.800 profissionais 

espalhados por escritórios nos Estados Unidos, Europa, 
Ásia-Pacífico, Médio Oriente, África e América Central 

e do Sul e com 900 clientes na área 
das Telecomunicações em 180 países.

Com uma forte presença conquistada 
além-fronteiras, estamos constante-
mente à procura de novas oportuni-
dades. Desde 2019 que a empresa 
tem uma presença mais acentuada na 
Coreia do Sul, com a assinatura de um 
Acordo de Cooperação para AI-FMS 
(Artificial Intelligence based Fraud 
Management) com um dos principais 
operadores da região, a Korean Tele-
com (KT), colaborando num projeto 

fraude e de gestão de risco assentes 
numa plataforma flexível e que per-
mite aos operadores desenvolverem 
uma estratégia integrada de gestão 
de risco, incorporando conhecimen-
tos e técnicas de prevenção de risco 
internas e externas.

O desconhecido poderá ser o maior 
desafio para qualquer empresa que 
queira investir na Coreia do Sul e a 
nossa aposta na criação de equipas 
locais capazes de ajudar a mitigar ris-
cos, tornou-se numa verdadeira van-
tagem na abordagem a este mercado. 
Por exemplo, a estimativa do custo 
de cada projeto é realizada de forma 
extremamente cuidadosa e com ferra-
mentas corporativas que incorporam 
regras muito claras no que diz respeito 
às taxas de câmbio, à politica tributá-
ria do país, às taxas de intercompany 
quando se partilham recursos entre 
regiões, aos custos de estadia e deslo-
cação, aos custos médios de consultor 
por categoria e aos custos de contra-
tação local. Detalhes e cuidados que 
nos dão garantias de sucesso num 
mercado tão exigente.  

www.mobileum.com

 > POR BERNARDO GALVÃO 
LUCAS, CMO – CHIEF 
MARKETING OFFICER 
DA MOBILEUM

conjunto de deteção de fraude e ges-
tão de risco. 

Com este Acordo de Cooperação, 
a KT e o software da Mobileum per-
mitem aos operadores escolher entre 
diferentes modelos de deteção de 
fraude numa lógica semelhante a uma 
“App Store”. 

Esta é uma oportunidade e um passo 
natural no processo de expansão in-
ternacional num mercado muito ape-
tecível, onde o setor das telecomuni-
cações sempre esteve na vanguarda 
e onde o governo e as empresas pri-
vadas se uniram para assegurar a co-
mercialização dos primeiros serviços 
5G no mundo. Sem dúvida, uma for-
te potência na corrida à informação 
e comunicação. 

Um dos fatores críticos de sucesso 
da Mobileum tem sido a capacidade 
de disseminar soluções de gestão de 

http://www.mobileum.com
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QUINTA DO PORTAL
Crescimento dos vinhos portugueses 

na Coreia do Sul

Apesar da Coreia do Sul não ser um mercado com um peso histórico significativo 
para os vinhos portugueses, a Quinta do Portal, produtora de vinhos do Douro 

e Porto, nunca descurou as oportunidades de negócio existentes neste e noutros 
mercados asiáticos.

A primeira abordagem da Quinta do 
Portal à Coreia do Sul decorreu em 
1998, por ocasião de uma missão em-
presarial realizada pela então AIP (hoje 
AEP). Contudo, apenas em 2003, 
numa missão de prospeção ao mer-
cado efetuada pela própria empresa, 
é que a Quinta do Portal entrou ati-
vamente no mercado, através de uma 
parceria com um importador local. 
Essa parceria manteve-se até 2007. 

No final desse ano, a Quinta do Portal 
iniciou uma parceria com um outro im-
portador, sendo que essa se mantém 
até aos dias de hoje, apesar de nem 
sempre de uma forma consistente. De-
vido a esta inconsistência, e no âmbito 
de uma viagem pela região, em 2014, 
a Quinta do Portal realizou uma nova 
missão de prospeção, mas sem resulta-
dos práticos positivos. De facto, a em-
presa sente que o mercado sul-coreano 
ainda é pouco interessado pelos vinhos 
tranquilos portugueses, tendo mais in-
teresse no Vinho do Porto. 

No ano de 2015, dois jovens sul-corea-
nos apaixonados por Portugal visitaram 
a Quinta do Portal e começaram a im-
portar estes vinhos nacionais para um 
restaurante português em Seul. Entre-
tanto, e após um contacto efetuado na 
“Vinexpo Bordeaux” de 2015, a Quin-
ta do Portal iniciou também uma co-
laboração com um outro importador, 
que acabou por importar mais vinho, 
tendo também absorvido as importa-
ções do restaurante português.

Atualmente, a Quinta do Portal traba-
lha com dois importadores na Coreia 
do Sul, tendo cada um o seu porte-
fólio. Ainda assim, é importante re-
ferir que as vendas para o mercado 

sul-coreano representam apenas um 

por cento das exportações de vinhos 

da Quinta do Portal.

No fundo, a maior dificuldade sentida 
pela Quinta do Portal na abordagem 
ao mercado da Coreia do Sul continua 
a ser a grande falta de conhecimento 
dos consumidores coreanos relativa-
mente aos vinhos portugueses, facto 
que a empresa ainda sente em muitos 
mercados por esse mundo fora. No en-
tanto, parece haver uma nova geração 
mais informada, viajada e interessa-
da, e que poderá dar um novo alento 

aos vinhos nacionais naquele país. 

www.quintadoportal.com

 > POR PEDRO MANSILHA 
BRANCO, ADMINISTRADOR 
DA QUINTA DO PORTAL

http://www.quintadoportal.com
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RAMIREZ
O “Milagre 

do rio 
Han-gang” 
dá muito 
trabalho

A Coreia do Sul é um 
dos mais recentes 

mercados de sucesso da 
exportação da Ramirez, 
a mais antiga indústria 
de conservas de peixe 

em laboração no mundo, 
cuja internacionalização 
se iniciou no século XIX. 
Mas, tanto hoje como 

ontem, a receita 
é a mesma: uma visão 

global do mapa de 
negócios, assente num 
grande respeito pelas 
diferenças culturais, 

porque internacionalizar 
é muito mais 

do que exportar.

Fundada em 1853, a Ramirez exporta 
praticamente desde as suas origens. 
Mas não se limita a comercializar as 
suas conservas para mercados exter-
nos. A sua marca Cocagne, por exem-
plo, é líder do mercado belga há mais 
de 100 anos. Ao longo de décadas, 
a sua fiabilidade na qualidade do pro-
duto, na segurança alimentar e na res-
posta comercial permitiu a fidelização 
de clientes nos cinco continentes.

A presença contínua, centenária 
em alguns casos, de várias marcas – 
Ramirez, Cocagne, Magalhães, Tomé, 
Al Fares ou, mais recentemente, Berthe 
e La Rose - em mais de 50 mercados é 
o reflexo de uma internacionalização 
iniciada de teco-teco, barco a vapor 
e calhambeque. 

Os tempos são outros. Aceleraram-se. 
Mas conquistar um mercado conti-
nua a não ser possível de forma ins-
tantânea. Implica tempo, informação, 
dedicação, acompanhamento, boas 
parcerias locais, apoio da diplomacia 
económica portuguesa e recursos. 
E este axioma é ainda mais verdadeiro 
em relação à Coreia do Sul, um país 
em que uma nova geração, a da glo-
balização, sente o apelo da cozinha 

mundial, da descoberta dos sabores 
de outras latitudes, mas onde a venda 
de conservas de peixe não se dissocia 
da pedagogia. Os coreanos estão re-
cetivos a novos sabores, novas apre-
sentações de produto e novas com-
binações de ingredientes, mas não 
dispensam experiências de degusta-
ção que, na prática, são verdadeiros 
tutoriais. Tal como para os coreanos, 
o “Milagre do rio Han-gang” é sinóni-
mo de muito trabalho.

O mercado da Coreia do Sul, a 11ª 
economia mundial e um dos países 
mais ricos do mundo, é um projeto de 
médio e longo prazo para a Ramirez. 
Aliciante, pela dimensão e poder aqui-
sitivo, mas, simultaneamente, muito 
difícil de trabalhar, pelas idiossincra-
sias inerentes ao registo de produtos, 
à novidade que constituem as conser-
vas de peixe, à cultura de negociação 
e ao constante requisito de food expe-
rience aliado à alimentação saudável. 

O atum e o bacalhau em base de azeite 
ou as conservas de peixe com baixo teor 
de gordura e de sal são os produtos da 
nossa gama que, por estes dias, apai-
xonam os coreanos. O que nos faz ter 
marcas com elevada reputação interna-
cional em diversas latitudes é a capaci-
dade de fazer com que o nosso produto 
chegue ao coração do consumidor.  

As relações são intensas, mas permi-
tem aprender, viver, criar e observar 
momentos reveladores da realidade 
local, definir regras sobre o que fa-
zer e não fazer, cenários que os livros 
aconselham e a realidade desmen-
te, pormenores e detalhes a ter em 
atenção nas relações locais, burocra-
cias, cultura política, social e históri-
ca, imagem de Portugal e vantagens 
e inconvenientes das marcas nacio-
nais. Exige um esforço regular de di-
vulgação e conhecimento, mas, como 
num namoro, só há compromisso 
quando se conhece e aprecia. 

www.ramirez.pt

 > POR MANUEL MOREIRA, 
EXPORT MANAGER DA 
RAMIREZ

http://www.ramirez.pt
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Área: 99 678 km2

População: 51,2 milhões de habitantes (estimativa 2020)

Designação oficial: República da Coreia

Chefe de Estado: Moon Jae-in (desde 2017)  

Primeiro-ministro: Chung Sye-kyun (desde 2020)

Data da atual Constituição: 1948, com várias alterações subsequentes

Principais Partidos Políticos: Partido Democrático, Partido Liberal da 

Coreia (antigo Partido Saenuri), BareunMirae Party e Partido de Justiça. 

As últimas eleições legislativas realizaram-se em 2020 e as presidenciais 

em 2017

Capital: Seul (9,9 milhões de habitantes)

Outras cidades importantes: Busan; Daegu; Incheon; Gwangju; 

Daejeon.  

Religião: As religiões predominantes na Coreia do Sul são o cristianismo 

e o budismo.

Língua: Coreano (alfabeto Hangeul). 

Unidade monetária: Won da Coreia do Sul (KRW)    

1 EUR = 1 350,52 KRW (Banco de Portugal, outubro 2020)

Risco País:

Risco geral - BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

Risco Político - BBB

Risco de Estrutura Económica - BBB

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), COSEC

Embaixada da República 
da Coreia em Lisboa   
Edifício Presidente 

Av. Miguel Bombarda, 36 - 7º  

1050-165 Lisboa  

Tel.: +351 217 937 200 / 217 817 130     

Fax: +351 217 977 176        

embpt@mofa.go.kr

Embaixada de Portugal 
em Seul   
2nd Floor, Wonseo Bldg., 171 Wonseo-dong,

Jongro-gu, Seoul #110-280

Republic of Korea  

Tel.: +822 3675 2251/2252/2253  

Fax: +822 3675 2250   

seul@mne.pt

www.seul.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

AICEP Seul  
#206, 2nd Floor, Wonseo Bldg., 

13, Changdeokgung-1-gil, Jongno gu,  

Seoul, 110-280, Republic of Korea 

Tel.: +822 766 7960/1   

Fax: +822 3675 2250   

aicep.seoul@portugalglobal.pt

Endereços úteis

Coreia do Sul em ficha

The Korea Chamber of 
Commerce and Industry     
39, Sejongdaero, Jung-gu 

Seoul, 04513 Republic of Korea   

Tel.: + 82 1600 7119    

http://english.kotra.or.kr/  

Korea International Trade 
Association (KITA)  
511, Yeongdongdae-ro, Gangnam-gu, 

Seoul, Republic of Korea  

Tel.: +82 1566 5114   

http://global.kita.net/

Korea Institute for Industrial 
Economics and Trade (KIET)     
Building C, Sejong National 

Research Complex,  

370, Sicheong-daero,  

Sejong, 30147, Republic of Korea     

Tel.: +82 44 287 3114    

Fax: +82 44 287 3333   

http://eng.kiet.re.kr/kiet_eng/main/

Invest Korea 
13, Heolleung-ro, Seocho-gu 

Seoul, 06792, Republic of Korea 

Tel.: +82 1600 7119   

ikonline@kotra.or.kr 

http://www.investkorea.org/en/index.do

Korea Tourism Organization  
10, Segye-ro, Wonju-si 

Gangwon-do 26464, Republic of Korea 

Tel.: +82 33 738 3000   

webmaster@mail.knto.or.kr  

http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto

Bank of Korea 
67, Sejong-daero, Jung-gu,  

Seoul, 04514, Republic of Korea  

Tel.: +822 7594 114    

Fax: +822 7594 060      

bokdplp@bok.or.kr 

www.bok.or.kr/eng/engMain.action

mailto:embpt%40mofa.go.kr?subject=
mailto:seul%40mne.pt?subject=
https://www.seul.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
mailto:aicep.seoul%40portugalglobal.pt?subject=
http://english.kotra.or.kr/
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http://senegal@ccips.pt
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mailto:info%40auma.de?subject=
http://english.visitkorea.or.kr/enu/index.kto
mailto:bokdplp%40bok.or.kr%20?subject=
http://www.bok.or.kr/eng/engMain.action
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A fundação da empresa data de há 

mais de cem anos, mas a Atos, tal 

como agora se apresenta, foi forma-

da pela fusão de duas fornecedoras 

de serviços de TI, a Axime e a Sligos, 

em França, em 1997. Mais tarde, com 

a incorporação da KPMG Consulting 

no Reino Unido e Holanda, do Sema 

Group, da Siemens IT Solutions and 

Services, da Bull, da Xerox ITO e da 

Unify, a companhia tornou-se uma 

das principais empresas de consulto-

ria e soluções em TI do mundo. Em 

2000, a Atos empregava 11.000 fun-

cionários e gerava receitas anuais de 

aproximadamente 1,1 mil milhões de 

euros; atualmente conta com mais de 

110.000 funcionários, está presen-

te em 73 países e a faturação anual 

ultrapassa os 13 mil milhões de eu-

ros. Líder global em transformação 

digital, a Atos é também o líder eu-

ATOS PORTUGAL
Aposta certa em Portugal

Líder mundial em transformação digital, o grupo Atos está presente em 
Portugal desde 2011, tendo recentemente inaugurado um novo centro 

de competências em Loulé, no Algarve, numa estratégia de expansão do 
investimento no nosso país. De origem francesa, a presença internacional da 
Atos abrange mais de 70 países, empregando 110 mil colaboradores em todo 

o mundo.

ropeu em Cloud, Cybersecurity, High 

Performance Computing, fornecendo 

soluções de serviços de Cloud Híbri-

da Orquestrada de extremo a extre-

mo, Big Data, aplicações de negócios 

e Workplace Digital. 

A sua presença em Portugal remonta a 

julho de 2011, quando a Atos concluiu 

a aquisição da Siemens IT Solutions 

and Services, para se tornar no novo 

líder em tecnologias de informação. 

A decisão de investir em Portugal de-

veu-se aos vários fatores de atrativida-

de do país, de que se destacam a mão 

de obra qualificada e a facilidade em 

comunicar em vários idiomas, como re-

fere à Portugalglobal o diretor de Ven-

das da ATOS Portugal, Octávio Oliveira. 

A empresa tomou recentemente 

a decisão estratégica de abrir uma 

nova operação na região do Algarve, 

concretamente em Loulé, numa apos-

ta que, de acordo com Octávio Olivei-

ra, tem sido “um desafio constante: 
desafio porque estamos certos que 
só com estes centros nos será possí-
vel suportar o crescimento sustentado 
em Portugal; desafio porque a pande-
mia travou um pouco o crescimento 
perspetivado mas, mesmo assim, es-
peramos continuar a expandir ao rit-
mo que tem sido possível perante as 
circunstâncias atuais”.

O novo Local Delivery Center (LDC) 

da Atos em Loulé está focado em 

trabalhar nas soluções das áreas de 

RPA, Desenvolvimento Agile em tec-

nologia .Net e Java, Quality Assurance 

e Outsystems, sem prejuízo de outras 

que venham a ser incluídas em face 

da procura. Para o responsável, o cen-



EMPRESASnovembro 2020 43

tro de Loulé tem “excelentes vias de 
acessos e com fácil acesso ao aero-
porto de Faro”, tendo ainda contado 
com o apoio do Município e de outros 
agentes locais, tais como o Instituto do 
Emprego e Formação Profissional e a 
Universidade do Algarve (UAL), o que 
possibilita a criação de sinergias para a 
investigação e participação de recursos 
universitários com base tecnológica.

Questionado sobre as vantagens 
competitivas de Portugal no que ao 
investimento estrangeiro diz respei-
to, Octávio Oliveira considera que os 
investidores devem acreditar nos re-
cursos portugueses e investir em pro-
jetos que criem condições para reter 
a população jovem na sua área de re-
sidência, fora dos grandes centros de 
Lisboa e Porto.

Atualmente, segundo a mesma fonte, 
a Atos está num processo de verticali-
zação focando-se em áreas de negócio 
estratégicas, essencialmente na verten-
te do Setor Público e Defesa, Serviços 
Financeiros, Telecomunicações, Media 
e Tecnológicas, Retalho e Serviços na 
área da Saúde. Em Portugal, a aposta 
tem sido essencialmente no setor pú-
blico, telecomunicações e energia com 
contratos de outsourcing em Aplica-
ções e Infraestruturas, num investimen-
to que visa o aumento da capacidade 
tecnológica, a retenção de talentos 
e a competitividade económica.

A ATOS EM CONTEXTO DE PANDEMIA
Quatro questões a Octávio Oliveira

Como é que a Atos tem respondido aos desafios colocados pela pan-
demia COVID-19? 
A Atos encarou o teletrabalho como algo de natural, estávamos tecnicamen-
te preparados para o fazer sem quaisquer problemas, até porque já o fazía-
mos de forma pontual, mas creio que o maior desafio foi de um momento 
para o outro dar resposta à avalanche de webinares, calls, virtual meetings 
e que, estou convicto, o tempo acabou por normalizar…

A Atos envolveu-se em várias iniciativas para colocar a tecnologia 
ao serviço do combate à COVID-19, nomeadamente através projeto 
EPSYS - Epidemic Management System. Em que consiste esse projeto? 
Este projeto permite que profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, ou-
tros profissionais de saúde e administrativos) identifiquem pacientes rele-
vantes, visualizem e adicionem dados de pacientes e possam agir em tempo 
real. Uma das grandes vantagens do sistema é que todos os processos – 
desde o primeiro sintoma da doença à coordenação das medidas necessá-
rias e à comunicação entre as várias pessoas envolvidas – são suportados 
e documentados automaticamente. Além disso, o rastreamento de contac-
tos permite que todos os envolvidos, inclusive os que estão próximos da pes-
soa infetada, sejam registados detalhadamente. O projeto está em utilização 
em Viena (Áustria).

No âmbito da vossa atividade core, como pode a ATOS Portugal 
e os seus serviços ajudar outras empresas nesta conjuntura tão instável 
e incerta?
A Atos possui as equipas, os processos e as metodologias para suportar os 
seus clientes de forma remota sempre que os projetos o permitam. Além 
disso, foram desenvolvidas e disponibilizadas um conjunto de 50 soluções 
especificas para mitigar os impactos do COVID-19.

Como analisa as oportunidades, desafios e todas as mudanças que 
esta pandemia da COVID- 19 vai trazer para as empresas a nível nacio-
nal ou até mundial?
Creio que as empresas (de serviços) se vão virtualizar cada vez mais, que 
o teletrabalho veio para ficar e que as grandes concentrações de trabalhado-
res partilhando o mesmo espaço físico dificilmente irá voltar, pelo que todas 
e quaisquer soluções que ajudem a suportar esta nova forma de colaboração 
(descentralizada) constituirá uma oportunidade levando a afirmar que só os 
mais flexíveis sobrevirão.

Em termos globais, o maior desafio da 
empresa atualmente é, sobretudo, dis-
ponibilizar as soluções adaptadas aos 
diferentes mercados, uma vez que tem 
presença em diferentes países, com cul-
turas variadas, regras e funcionamento 
diversificados. Como refere Octávio 
Oliveira, “uma solução que funciona 

perfeitamente no país X, pode ser de 

difícil implementação no país Y”.

Projetos e soluções 
inovadores
A Atos, enquanto organização glo-

bal, tem participado em iniciativas 

Otávio Oliveira, 
diretor de Vendas da ATOS Portugal
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europeias e lançado os seus próprios 
projetos na procura por soluções 
inovadoras na sua área de atividade. 
É um dos membros fundadores do 
projeto GAIA X, uma organização 
que visa criar uma estrutura europeia 
de dados e cloud segura e transpa-
rente. “Atualmente é necessário um 
ecossistema digital aberto para per-
mitir que as empresas e modelos de 
negócios europeus possam concorrer 
globalmente. O projeto GAIA-X, ao 
conectar infraestruturas sejam elas 
centralizadas ou descentralizadas e 
permitir transformá-las num sistema 
homogéneo e amigável, fortalece a 
capacidade de aceder e compartilhar 
dados com segurança e confiança. 
Ao participarmos neste projeto, esta-
mos a participar no desenvolvimento 
das bases para uma infraestrutura de 
dados aberta e federada baseada em 
valores europeus”, defende o diretor 
da Atos Portugal.

O responsável revela também que 
a Atos lançou em julho o programa 
Scaler, destinado a startups e PME, 
dedicado sobretudo às áreas da segu-
rança e descarbonização e que vem 
apoiar o compromisso da empresa 
para com a liderança na transforma-
ção digital descarbonizada. Todos os 
anos, cerca de 15 empresas ou PME 
são selecionadas para desenvolver os 
seus projetos que irão contribuir para 
enriquecer a oferta atual da Atos. Este 
ano, segurança e descarbonização 
foram aspetos-chave na seleção de 
startups bem-sucedidas ligadas a uma 
temática de crucial importância atual-
mente e nos tempos vindouros numa 
relação ‘win-win’. Segundo Octávio 
Oliveira, ao nível da segurança, a Atos 
“desenvolveu um histórico único de 
inovação para proteger os utilizadores 
finais, IoT e dados, para detetar e res-
ponder a ameaças. A Atos atende ao 
mundo conectado (cidades inteligen-
tes, Tecnologias Operacionais - OT em 
transporte e Indústria 4.0), desenvolve 
Sistemas de Missão Crítica e aborda a 
segurança económica com soluções 
como ‘cloud’ soberana, portabilidade 

nização, desigualdade, segurança e o 
impacto ético da TI”, explica.

E acrescenta: “As mudanças poderão, 
já num futuro relativamente próximo, 
materializar-se por meio do redesenho 
das cadeias de suprimentos e ecossis-
temas de valor, abordagens renovadas 
para os regulamentos de proteção de 
dados, novos modelos de parcerias de 
negócios e atividades disruptivas rela-
tivas as fusões e aquisições”.

Para Octávio Oliveira, “um resultado 
óbvio desta crise é que as empresas 
precisam de acelerar a sua digitaliza-
ção, o que inclui plataformas digitais, 
automação, aspetos do espaço de tra-
balho, entre outros”. O responsável 
defende assim que as organizações 
devem encarar esta crise como um 
motivo para acelerar a mudança para 
a cloud, em direção a uma nuvem 
híbrida e a passagem do físico para 
virtual, sendo que algumas atividades 
que tradicionalmente eram físicas po-
dem ser substituídas por virtuais, tais 
como o atendimento remoto a traba-
lhadores de campo na indústria, for-
mação, avaliação de danos em casas 
ou indústrias, telemedicina, etc. 

Ainda de referir que, em termos de 
resultados, a Atos Portugal deverá 
fechar o ano de 2020 com números 
superiores aos do ano passado, o que, 
no contexto atual, é motivo de “orgu-

lho e satisfação” para a empresa. 

https://atos.net/pt-pt/portugal

de dados e rastreabilidade da cadeia 
de blocos”, sendo objetivo da empre-
sa alcançar emissões líquidas de car-
bono zero até 2035. 

No que à transformação digital diz 
respeito, a empresa preconiza o de-
senvolvimento de soluções inovado-
ras que possam fazer a diferença na 
conjuntura de incerteza que os agen-
tes económicos mundiais enfrentam 
atualmente, já que muitas empresas 
foram obrigadas a redefinir a sua 
estratégia de negócio e os objetivos 
que pretendiam atingir de forma 
a adaptar os seus mecanismos a esta 
nova realidade. 

Neste contexto, a Atos não foi exce-
ção a este panorama, e recentemente 
foi elaborado um relatório, no qual 
são retratados três caminhos princi-
pais para alcançar um "propósito de 
negócio forte e sustentável”, como 
afirma o responsável. 

“Este propósito de negócio envolve 
três palavras-chave: potencial, apro-
veitando todo o potencial da tecnolo-
gia digital; coletivo, que se baseia em 
comportamentos coletivos que refle-
tem trocas de valor; e consenso, que é 
um fator crítico de sucesso para a con-
fiança operacional no futuro. É neces-
sário reavaliar a relevância e o impacto 
do negócio, com uma perspetiva mais 
equilibrada, atingindo um balanço 
entre os valores económicos para en-
frentar os desafios de longo prazo em 
relação à sustentabilidade, descarbo-

https://atos.net/pt-pt/portugal
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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.
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“World Economic 
Outlook – October 
2017” - International 
Monetary Fund
Na sua recente análise prospetiva, 
o Fundo Monetário Internacional apon-
ta para uma contração da economia da 
Zona Euro da ordem de 8,3 por cento 
em 2020, sendo Espanha o país que 
deve enfrentar a maior queda do PIB 
(12,8 por cento). Para o próximo ano 
é expectável uma recuperação de 5,2 
por cento para a Zona Euro, com Espa-
nha a contribuir com um crescimento 
de 7,2 por cento. Depois de uma pre-
visível contração de 10 por cento este 
ano, a economia portuguesa deverá 
aumentar 6,5 por cento em 2021.

CONSULTAR

“Tackling Brexit and 
COVID-19 Together” – 
Deloitte, outubro 2020
O artigo da Deloitte foca-se na inte-
ração entre o Brexit e a COVID-19 em 
três importantes áreas – fornecimen-
tos, pessoas e recursos – para analisar 
como as crises combinadas se mani-
festam no dia-a-dia das empresas e 
como estas podem reagir. As cadeias 
de abastecimento são a área onde 
os analistas encontram algumas das 
maiores interações, com especial im-
pacto no setor automóvel. 

CONSULTAR

“Regional Risks for 
Doing Business” – 
MARSH & McLENNAN, 
outubro 2020
Esta análise da Marsh & Mclennan iden-
tifica os principais riscos globais e ilustra 
como eles são vivenciados de maneira 
diferente em cada região – Ásia Orien-
tal e Pacífico, Eurásia, Europa, América 

Latina e Caraíbas, Médio Oriente e Nor-
te de África, América do Norte, Ásia do 
Sul e África Subsariana. O documento 
elenca o desemprego e subemprego 
como o principal risco global. 

CONSULTAR

“Building Bridges to New 
e-Commerce Markets” 
– International Trade 
Centre, outubro 2020   
As economias avançadas desenvolve-
ram serviços de comércio eletrónico 
altamente competitivos e inovadores, 
permitindo às pequenas empresas 
abrir lojas online, transportar os seus 
produtos e receber pagamentos. Este 
estudo mostra como estabelecer es-
truturas de negócios internacionais 
para que as empresas possam usar 
esses serviços, ganhar maior controle 
sobre a distribuição, obter margens 
mais elevadas e operar como se fos-
sem empresas locais no mercado-alvo.

CONSULTAR

“Future Consumer 
Index” – Ernst & Young 
Group Global Limited, 
agosto 2020
Com a continuação da pandemia, 
os consumidores estão a tornar-se 
mais cuidadosos com as despesas. 
A vontade de considerar produtos 
de marca própria está a crescer rapi-
damente e a sua penetração tende-
rá a ser muito maior do que a atual. 
Esta edição do EY Future Consumer 
Index mostra as possíveis implica-
ções para as empresas de bens de 
consumo da confiança vacilante dos 
consumidores e destaca o crescente 
clima de conservadorismo financeiro 
e o potencial que cria para as marcas 
próprias dos retalhistas.

CONSULTAR

“New technologies 
and digitisation: 
opportunities and 
challenges for the 
social economy and 
social enterprises” – 
European Commission, 
outubro 2020
Este estudo aborda a forma como 
a economia social na Europa está 
a enfrentar os desafios da transfor-
mação digital e mostra que as plata-
formas digitais e as tecnologias avan-
çadas de automatização e simplifica-
ção de operações estão a criar opor-
tunidades para a economia social em 
termos de maior alcance e eficácia. 
Divulga, ainda, as melhores práticas 
de organizações de economia social 
na aceitação, desenvolvimento, uso e 
cocriação de ferramentas e tecnolo-
gias digitais.

CONSULTAR

Consulta Pública 
sobre a ESTRATÉGIA 
NACIONAL PARA 
O MAR 2021-2030
A Estratégia Nacional para o Mar 
2021-2030 apresenta a visão, objeti-
vos, áreas de intervenção e metas do 
país para o período 2021–2030, no 
que se refere ao modelo de desen-
volvimento do Oceano e está, atual-
mente, em consulta púbica. O site da 
DGPM permite o acesso a uma série 
de sessões públicas de apresentação 
da Estratégia Nacional para o Mar.

CONSULTAR

“EU Foreign 
Investment Screening 
Mechanism Becomes 
Fully Operational” – 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020
https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/global-markets/articles/tackling-brexit-and-covid-19-together.html
https://www.mmc.com/insights/publications/2020/october/regional-risks-for-doing-business-2020.html
https://www.intracen.org/uploadedFiles/intracenorg/Content/Publications/Building%20ecommerce%20bridges_Hi-res.pdf
https://www.ey.com/en_gl/consumer-products-retail/future-consumer-index--how-to-thrive-in-the-age-of-affordability
https://ec.europa.eu/growth/content/new-technologies-and-digitisation-opportunities-and-challenges-social-economy-and-social_en
https://www.dgpm.mm.gov.pt/consulta-publica-enm2030
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European Commission, 
9 October 2020
O quadro legal relativo ao estabe-
lecimento de um mecanismo de 
avaliação e análise do investimento 
Direto Estrangeiro (IDE) na União Eu-
ropeia está totalmente operacional 
desde 11 de outubro de 2020, após 
a adoção do primeiro Regulamento 
Comunitário no sentido de salvaguar-
dar, acautelar e preservar os interes-
ses estratégicos da UE neste domínio, 
e que entrou em vigor em abril de 2019. 
Segundo o comunicado de imprensa, 
a União Europeia continuará aberta 
e recetiva ao investimento externo, em-
bora de forma não incondicional. 

CONSULTAR

Lançamento do “Portal 
Access2Markets” – 
European Commission, 
DG Trade, 7 October 2020
Com vista a apoiar e incentivar as 
empresas comunitárias exportadoras, 
a Comissão Europeia disponibilizou 
durante anos a base de dados MADB 
que foi recentemente objeto de revisão 
a nível do layout e apresentação das 
matérias, de modo a facilitar o acesso 
dos empresários da UE a informação 
relevante sobre mais de 130 merca-
dos externos (ex.: direitos aduaneiros 
e outras taxas; formalidades; obstá-
culos) e cuja pesquisa está focada no 
produto/mercado – Access2Markets. 
Para um melhor aproveitamento des-
ta ferramenta aconselha-se a visuali-
zação do vídeo de apresentação. 
Esta base de dados inclui, ainda, 
conteúdos sobre as condições de im-
portação para o mercado da União 
Europeia, bem como sobre o comér-
cio intracomunitário. 

CONSULTAR

“Angola – Dá por Firme 
e Válido o Acordo que 
Cria a Zona de Comércio 
Livre Continental 
de 2018” – Arquivo 
Diário da República 
de Angola, de 13 de 
outubro de 2020
Através de Carta de Ratificação n.º 
14/2020, publicada no Diário da Re-
pública de Angola de 13 de outubro, 
o Presidente da República garante que 
o Acordo de Comércio Livre Continen-
tal (AfCFTA), ao qual Angola aderiu e 
que entrou em vigor a 30 de maio de 
2019, será rigorosamente observado. 

CONSULTAR

“Exportação de 
Produtos Lácteos para 
o Brasil” - DGAV, 13 de 
outubro de 2020
De acordo com informação disponi-
bilizada pelo site da Direção Regional 
de Alimentação e Veterinária (DGAV) 
foram restabelecidos os procedimen-
tos para habilitação de novos estabe-
lecimentos com vista à exportação de 
produtos lácteos para o Brasil, pro-
cedimentos que se encontravam sus-
pensos pela autoridade competente 
brasileira desde setembro de 2015. 
Foi também levantada a suspensão 
da certificação de produtos lácteos 
provenientes de estabelecimentos 
da Região Autónoma dos Açores.

CONSULTAR

“China: New Openings 
for Foreign Investment 
in China” – Mondaq, 02 
October 2020
A Mondaq disponibiliza uma análise 
sumária sobre as últimas alterações 

introduzidas no ordenamento jurí-
dico chinês com impacto nas ope-
rações de investimento estrangeiro. 
A lista negativa das atividades com 
restrições para os promotores exter-
nos, objeto de modificação anual, 
traduz-se, em 2020, numa acentuada 
abertura, ao estabelecer apenas 32 
setores sujeitos a constrangimentos 
(com maior ou menor grau de rele-
vância), divididos em 12 categorias: 
agricultura; minérios; indústria trans-
formadora; energia; comércio; logísti-
ca; TIC; serviços prestados às empre-
sas; ciência e tecnologia; educação; 
saúde; e cultura e entretenimento. 

CONSULTAR

Exportações 
portuguesas de bens 
com quebra de 14,1% 
nos primeiros oito 
meses de 2020
Nos primeiros oito meses de 2020 
as exportações de bens ascenderam 
a 33,9 mil milhões de euros, contra 
39,5 mil milhões de euros no mesmo 
período de 2019, ou seja, menos 5,6 
mil milhões de euros (tvh -14,1%). 
No mesmo período, as importações 
totalizaram 43,3 mil milhões de euros 
e diminuíram 9,7 mil milhões de eu-
ros (tvh -18,3%). Estes resultados 
determinaram um défice da balança 
comercial de 9,4 mil milhões de eu-
ros, correspondente a um desagrava-
mento de 4,1 mil milhões de euros. 
A taxa de cobertura das importações 
pelas exportações situou-se em 78,4 
por cento em 2020 (janeiro a agosto), 
o que corresponde a uma subida de 
3,8 p.p. face à taxa registada em igual 
período do ano anterior.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2187
https://madb.europa.eu/madb/
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-196216?lg=EN
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/
https://angolaforex.com/2020/10/15/diario-da-republica-i-a-serie-n-o-162-de-1-de-outubro-de-2020/
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=42105494
https://angolaforex.com/2020/10/15/diario-da-republica-i-a-serie-n-o-162-de-1-de-outubro-de-2020/
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=42105494
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AICEP
CONFERÊNCIA AICEP.2020 
– EXPORTAÇÕES & INVESTIMENTO

EMPRESAS VÃO TER OPORTUNIDADES E APOIOS 

a “incerteza e delicadeza da conjuntu-

ra que atravessamos nos obriga a ser 

bastante cautelosos e sensatos”, para 

“equilibrarmos bem as nossas neces-

sidades em matéria sanitária, em ma-

téria económica e em matéria social”. 

Frisou igualmente ser necessário ter 

em conta “o ponto de que partimos, 

onde estávamos em fevereiro e março, 

quando os efeitos da pandemia se co-

meçaram a fazer sentir em Portugal”.

Segundo Santos Silva, Portugal tinha 

feito um caminho muito importante 

de crescimento económico, de empre-

go, de diversificação de investimen-

tos, de atração de investimentos de 

alto valor acrescentado e do aumento 

do contributo das exportações para o 

PIB, uma situação que se mantinha só-

lida no início deste ano.

“Este ponto é muito importante por-

que nos permite distinguir entre a cir-

cunstância, a conjuntura e os moto-

res estruturais do nosso crescimento, 

e permite perceber qual é a natureza 

desta crise”, afirmou o governante.

Sobre as perspetivas para o futuro, 

o ministro recordou as medidas de 

emergência tomadas no início da 

As empresas portuguesas irão conti-
nuar a beneficiar de apoios para en-
frentarem os desafios colocados pela 
atual crise sanitária e terão oportuni-
dades que poderão aproveitar no âm-
bito dos programas de recuperação 
das economias europeias e dos fun-
dos europeus que lhes serão atribuí-
dos. Uma convicção partilhada pelos 
ministros de Estado e dos Negócios 
Estrangeiros, Augusto Santos Silva, 
e do Planeamento, Nelson de Souza, 
na Conferência anual da AICEP.2020 – 
Exportações & Investimento, realizada 
no dia 19 de outubro via live stream-
ing a partir do auditório da Agência, 
em Lisboa.

As intervenções dos governan-
tes focaram temas diferentes, mas 
complementaram-se na informação 
prestada aos cerca de 400 partici-
pantes na Conferência. Augusto 
Santos Silva falou sobre Internacio-
nalização e Investimento: o impacto 
da pandemia COVID-19 na atividade 
das empresas e perspetivas para o 
futuro, e Nelson de Souza fez uma 
breve apresentação do Programa de 
Recuperação e Resiliência.

O ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros começou por referir que 
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pandemia – apoios financeiros às em-

presas, ao emprego e aos rendimen-

tos das famílias, medidas de nature-

za fiscal, reforço de linhas de crédito 

e do seguro de crédito à exportação 

–, apontando que estas não estão ple-

namente utilizadas e que empresas 

e associações a elas podem recorrer.

Afirmou também que o Orçamento 

de Estado para 2021 contém no-

vas medidas “numa lógica de apoio 

imediato e de apoio conjuntural”, 

incluindo um benefício fiscal para 

ações promoção externa dirigido às 

associações empresariais e que irá 

beneficiar, sobretudo, as PME. E dei-

xa um conselho às empresas, dizendo 

que estas devem atender às oportu-

nidades ligadas à Agenda Estratégica 

da UE, que visam tornar “a econo-

mia portuguesa menos dependente 

de cadeias de valor muito distantes 

e recuperar a autonomia estratégica 

da Europa sobre bens essenciais e de 

provisão indispensável”.

“O processo de reindustrialização da 

Europa, um dos objetivos da Agenda 

Estratégica da UE, e as linhas de orien-

tação do próximo Quadro Financeiro 

Plurianual 2021-2027 constituem 
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por cento dos incenti-

vos atribuídos neste 

pacote.

Sobre o Progra-

ma de Recupera-

ção e Resiliência 

(PRR), Nelson de 

Souza disse tra-

tar-se de um pla-

no que visa a rea-

lização de reformas 

para aumentar a ca-

pacidade de crescimen-

to potencial da economia, 

e que está estruturado em três 

grandes blocos: Transição Climá-

tica e Energética, Transição Digital 

e Resiliência, num total de 28 refor-

mas e 46 investimentos necessários 

à sua concretização.

Referindo que o PRR constitui 

uma oportunidade para “renovar 

o ‘sangue’ do tecido produtivo”, 

o ministro do Planeamento falou da 

necessidade de aumentar a produti-

vidade do mesmo através da intro-

dução de novos fatores de competi-

tividade, nomeadamente no âmbito 

da reindustrialização, que permitirá 

também a subida na cadeia de valor 

dos setores tradicionais. Recordou 

ainda que as empresas continuam 

a beneficiar dos outros programas 

uma oportunidade de ouro para as 

empresas portuguesas”, defendeu 

o ministro, que recomendou ainda às 

empresas para estarem atentas não só 

ao Programa de Recuperação e Resi-

liência que Portugal apresentou em 

Bruxelas, mas também aos programas 

que outros países irão desenvolver 

nesse sentido.

Também Nelson de Souza, ministro do 

Planeamento, considerou importante 

a definição do ponto de partida em 

que o país se encontrava, em feve-

reiro, isto é, quando estava em pro-

cesso de convergência com a União 

Europeia, destacando a importância 

do setor Turismo neste domínio, mas 

também outros setores de atividade 

que “vieram enriquecer a carteira de 

produtos transacionáveis da nossa 

economia graças ao forte fluxo de in-

vestimento em I&D e inovação”.

O ministro citou alguns valores no 

âmbito do Portugal 2020 no apoio à 

Investigação & Desenvolvimento e à 

internacionalização, uma carteira de 

projetos que soma perto de 12 mil 

milhões de euros em investimentos 

aos quais foram atribuídos perto de 6 

mil milhões, sendo que cerca de me-

tade está ainda em execução. Real-

çou também o papel da AICEP neste 

domínio, a quem cabe a gestão de 30 

de fundos estruturais em curso para 

os vários setores de atividade. 

Antes da intervenção dos dois go-

vernantes, numa breve alocução 

de boas-vindas, o presidente da 

AICEP, Luís Castro Henriques, reiterou 

o apoio da Agência às empresas pe-

rante a nova realidade: “Apesar dos 
desafios, não parámos e adaptámos 
o apoio às empresas com novos pro-
dutos e serviços, com uma forte apos-
ta no Digital – uma estratégia que já 
vinha a ser seguida há dois anos e que 
a pandemia veio mostrar ainda mais 
a sua urgência”. 

Castro Henriques lembrou que a AICEP, 

durante o período de confinamento, 

conseguiu fazer angariações de novos 

projetos de investimento para o país, 

de empresas internacionais, princi-

palmente da Europa, na área dos 

Business Services, sublinhando que 

a angariação de alguns destes in-

vestimentos foi feita de forma 

virtual. Referiu igualmente que 

a AICEP ultrapassou a meta de pa-

gamentos de incentivos feitos às em-

presas e Associações, estabelecida 

para o Estado de Emergência, inje-

tando mais de 60 milhões de euros 

na economia.

Sobre os novos apoios disponibiliza-

dos às empresas, o responsável des-

tacou o Acelerador das Exportações 

Online, uma nova funcionalidade da 

Plataforma Portugal Exporta que 

apoia as empresas portugue-

sas a exportar online, com 

recurso a Inteligência Ar-

tificial, e os produtos e 

serviços desenvolvidos 

ao longo dos últimos 

meses visando capaci-

tar as empresas para 

o e-commerce e na en-

trada ou diversificação 

nos mercados externos. 

Veja aqui a Conferência.

https://vimeo.com/469505186


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº13650

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
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
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
Hong-Kong
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Bahamas
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

Albânia 
Argélia
Aruba
Azerbaijão
Bahrein
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egito
El Salvador
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Omã
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia 
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
Djibouti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
Laos
Líbano
Libéria

Líbia
Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Turquemenistão 
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) 1,8% 2,0% 3,5% 2,6% 2,2% -9,3%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,6% 40,2% 42,7% 43,7% 43,8% 36,3%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 4 710 788 -840 424 -420 329 2.047 1.718

ID do Exterior em Portugal (IDE) 6 877 4 577 6 669 5 753 7 356 3.577 2.774 -803

Saldo -2 167 -3 789 -7 509 -5 329 -7 775 -3.248 -727 2.521

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 59 984 60 407 57 684 50 889 51 697 52.277 51.027 -1.250

ID do Exterior em Portugal (IDE) 125 515 127 260 137 878 134 746 143 884 139.065 143.260 4.195

Saldo -65 531 -66 853 -80 194 -83 857 -92 187 -86.788 -92.232 -5.445

Indústrias transformadoras 167 413 247 -21 513 535

Eletricidade, gás e água -537 115 652 127 57 -70

Construção -259 -160 100 570 -95 -665

Serviços 1.275 1.670 394 2.231 1.557 -674

Outros setores de atividade -316 9 325 670 741 71

PIB 2,2% -9,3% -10,0% -9,4% -9,8% (a) -8,1% -8,5%

Consumo Privado 2,4% -7,7% n.d. -10,0% -5,8% -6,2% -7,1%

Consumo Público 0,7% -1,5% n.d. 3,1% 2,4% 1,2% -0,3%

Formação Bruta de Capital Fixo 5,4% -4,8% n.d. -10,6% -8,6% -4,7% -7,4%

Exportações de Bens e Serviços 3,5% -22,3% -28,6% -15,5% -14,1% -19,5% -22,0%

Importações de Bens e Serviços 4,7% -16,2% -22,1% -13,3% -10,3% -12,4% -17,9%

Unidade: tvh % (em volume)

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

Taxa de Desemprego (%) 6,5% 8,1%(c) 8,1% 11,6% 9,7% 7,5% 8,7%

Taxa de Inflação (%) 0,3% -0,8%(d) 0,0% 0,2% 0,0%(a) 0,0% -0,1%

Dívida Pública (% PIB) 117,2% 126,1% 137,2% 135,9% 131,6% n.d. 134,8%

Saldo Sector Público (% PIB) 0,1% -5,4%(e) -8,4% -7,9% -6,8% n.d. -7,3%

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) - Summer European Economic Forecast Interim (07/07/2020)        (b) - Balança Corrente e de Capital        (c) - Variação homóloga mensal em junho de 2020
(d) - Variação homóloga mensal em agosto de 2020        (e) - 2020 (janeiro a março)
Siglas: M€ - Milhões de euros        n.d. - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra 

Angola -67 545 612

Espanha 286 519 233

Irlanda 38 259 221

Hungria -22 212 234

EUA -89 141 230

União Europeia 475 1.010 535

Extra UE -145 1.037 1.183

Países Baixos 174 1.390 1.216

Espanha -27 858 884

Angola 96 675 578

França 1.050 338 -712

Alemanha 445 216 -229

União Europeia 2.012 1.690 -323

Extra UE 1.565 1.084 -481

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
jan/jun

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

jan/jun
2020  

jan/jun
vh M€ 
20/19

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

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2019 2020 jan/jun 2020 (P)

INE 10/20 INE 08/20 FMI 10/20 OCDE 06/20 CE 05/20 BP 10/20 MF 10/20

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

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

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

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

Exportações bens 59 903 3,5% 39 531 33 949 -14,1% -1,4% -24,9%

Exportações bens UE 42 367 4,9% 28 019 24 254 -13,4% 2,2% -27,5%

Exportações bens Extra UE 17 535 0,4% 11 512 9 696 -15,8% -8,9% -17,9%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 79 977 6,0% 53 038 43 317 -18,3% -11,6% -16,7%

Importações bens UE 58 990 6,5% 38 955 31 797 -18,4% -11,6% -19,6%

Importações bens Extra UE 20 987 4,7% 14 083 11 520 -18,2% -11,6% -7,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 70,7% -- 70,9% 71,4% -- -- --

Exportações bens Extra UE 29,3% -- 29,1% 28,6% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 73,8% -- 73,4% 73,4% -- -- --

Importações bens Extra UE 26,2% -- 26,6% 26,6% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2019  
jan/dez

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

ago/ago
tvc % 20/20 

ago/jul

BENS (Importação) 2019  
jan/dez

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

ago/ago
tvc % 20/20 

ago/jul

Espanha 25,1% -12,3%

França 13,7% -9,7%

Alemanha 12,0% -15,0%

Reino Unido 5,5% -21,2%

EUA 5,2% -14,8%

Itália 4,4% -20,1%

Países Baixos 3,8% -17,3%

Máquinas e aparelhos 14,3% -10,6%

Veículos e outro material de transporte 13,9% -26,5%

Metais e comuns 7,7% -14,6%

Agrícolas 7,2% -0,4%

Plásticos e borracha 7,2% -14,4%

Espanha 32,0% -12,9%

Alemanha 13,2% -17,9%

França 7,1% -43,5%

Países Baixos 5,6% -8,0%

Itália 5,1% -18,8%

China 4,6% -0,3%

Bélgica 2,9% -21,4%

Máquinas e aparelhos 18,3% -14,4%

Químicos 12,6% -1,8%

Veículos e outro material de transporte 11,8% -40,1%

Agrícolas 11,3% -6,6%

Combustíveis minerais 9,4% -33,7%

Espanha -1 201 -3,0

Alemanha -717 -1,8

Reino Unido -500 -1,3

França -498 -1,3

Itália -367 -0,9

EUA -304 -0,8

Países Baixos -273 -0,7

França -2 358 -4,4

Espanha -2 058 -3,9

Alemanha -1 245 -2,3

Rússia -545 -1,0

Itália -507 -1,0

Azerbaijão -393 -0,7

Angola -367 -0,7

Plásticos e borracha -455 -0,9

Metais comuns -658 -1,2

Máquinas e aparelhos -1 340 -2,5

Combustíveis minerais -2 067 -3,9

Veículos e outro material de transporte -3 426 -6,5

Exp. Bens – Clientes 2020 (jan/ago) % Total 
2020 tvh % 20/19

Exp. Bens – Produtos 2020 (jan/ago) % Total 
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Fornecedores 2020 (jan/ago) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Produtos 2020 (jan/ago) % 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.

Veículos e outro material de transporte -1 681 -4,3

Combustíveis minerais -727 -1,8

Máquinas e aparelhos -571 -1,4

Metais comuns -440 -1,1

Plásticos e borracha -409 -1,0

Exp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p.p.

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

Exportações totais serviços 30 892 16,3% 23 801 14 347 -39,7% -45,7% 32,0%

Exportações serviços UE 21 766 14,8% 17 122 8 584 -49,9% -51,0% 42,5%

Exportações serviços Extra UE 9 127 20,0% 6 679 5 762 -13,7% -27,4% 12,9%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 14 664 9,6% 11 707 8 780 -25,0% -32,0% -8,2%

Importações serviços UE 9 492 7,1% 8 006 4 969 -37,9% -41,8% -8,4%

Importações serviços Extra UE 5 171 14,6% 3 701 3 811 3,0% -9,2% -7,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 70,5% -- 71,9% 59,8% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 29,5% -- 28,1% 40,2% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 64,7% -- 68,4% 56,6% -- -- --

Importações serviços Extra UE 35,3% -- 31,6% 43,4% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2019 
jan/dez

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

ago/ago
tvc % 20/20 

ago/jul

SERVIÇOS (Importação) 2019  
jan/dez

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

ago/ago
tvc % 20/20 

ago/jul

França 15,5% -34,8%

Reino Unido 14,4% -46,5%

Espanha 13,9% -28,7%

Alemanha 9,8% -39,7%

EUA 6,5% -47,2%

Suíça 4,6% -25,9%

Países Baixos 4,2% -35,3%

Viagens e turismo 39,3% -55,9%

Transportes 22,0% -35,7%

Outros serviços fornecidos por empresas 19,0% -12,7%

Telecomunicações, informação e informática 8,9% 16,3%

Manutenção e reparação 2,8% -17,9%

Espanha 17,6% -28,3%

Reino Unido 12,5% -20,1%

Alemanha 8,4% -19,6%

França 8,3% -23,2%

EUA 6,5% -23,9%

Países Baixos 4,7% -21,6%

Irlanda 4,1% -33,4%

Outros serv. forn. por empresas 27,5% -12,7%

Transportes 23,2% -42,9%

Viagens e turismo 22,0% -31,4%

Telecom., informação e informática 7,7% 0,0%

Direitos de util. de prop intelec. 4,7% -18,1%

Irlanda -387 -1,6

Brasil -579 -2,4

Espanha -806 -3,4

EUA -838 -3,5

Alemanha -924 -3,9

França -1 186 -5,0

Reino Unido -1 793 -7,5

Países Baixos -113 -1,0

EUA -178 -1,5

Alemanha -179 -1,5

Irlanda -180 -1,5

França -219 -1,9

Reino Unido -277 -2,4

Espanha -612 -5,2

Manutenção e reparação -60 -0,5

Direitos de util. de prop intelec. -92 -0,8

Out. serv. forn. por empresas -351 -3,0

Transportes -884 -7,5

Viagens e turismo -1 534 -13,1

Exp. Serviços – Clientes 2020 (jan/ago) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços – Tipo 2020 (jan/ago) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Fornecedores 2020 (jan/ago) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Tipo 2020 (jan/ago) % 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.

Telecomunicações, informação e informática 179 0,8

Construção -144 -0,6

Outros serviços fornecidos por empresas -397 -1,7

Transportes -1 756 -7,4

Viagens e turismo -7 137 -30,0

Exp. Bens – Var. Valor M€
Cont. 
p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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O YouTube é um instrumento 
fundamental para comunicar ao 
mundo o seu negócio. O mundo 
digital está a crescer exponencial-
mente e as pessoas e empresas 
precisam de rentabilizar a sua 
presença online. O novo normal 
obriga a que aproveitemos os ins-
trumentos que o mundo digital 
tem para oferecer.
Contudo, é fundamental aprender 
a usá-los para que sejam verdadei-
ramente eficazes. Para quem se 
quer iniciar no YouTube ou para 
quem já tem o seu canal, este livro 
mostra como usar esta ferramen-
ta para criar seguidores, negócios 
lucrativos e causar um enorme im-
pacto na vida das pessoas.

Especialista em vídeos online e o 

estrategista do YouTube mais vis-

to do mundo, Sean Cannell é o 

CEO da Think Media e cofunda-

dor do canal “Video Infuencers”. 

A sua plataforma constou da lista 

da Forbes “20 Must Watch You-

Tube Channels That Will Change 

Your Business”. 

Por sua vez, Benji Travis é youtu-

ber e empresário. Superou mais 

de mil milhões de visualizações 

com o seu canal e tem expe-

riência na construção de negó-

cios bem-sucedidos no YouTube. 

A sua última aventura, “Video In-

fuencers”, é um dos canais tuto-

riais líderes de vídeo online.

Desde o seu lançamento em 
2006, “Inteligência Financeira” 
tornou-se o livro preferido en-
tre os gestores que precisam de 
uma visita guiada pelos núme-
ros, ajudando-os a perceber não 
só o que os números realmente 
significam, mas também por que 
são importantes. 
Esta edição atualizada eleva os 
números a outro patamar e ensi-
na os conceitos básicos das finan-
ças aos gestores que precisam de 
usar dados financeiros para redi-
recionar os negócios. 
Além disso, aborda também 
questões que se tornaram mais 
importantes nos últimos anos, in-
cluindo perguntas sobre a crise, a 
alfabetização financeira e o maior 
conhecimento financeiro. 
Acessível, em linguagem clara 
e repleto de histórias divertidas 
sobre empresas reais, este livro 
oferece aos gestores não finan-

ceiros a confiança para entender 
as nuances, além dos números, 
e para ajudar a elevar o trabalho 
diário a um novo nível.
Karen Berman foi fundadora e 
coproprietária do Business Litera-
cy Institute, uma empresa de con-
sultoria que oferece programas 
de formação especializados em 
inteligência financeira. Trabalhou 
com dezenas de empresas da 
Fortune 100, ajudando-as a criar 
programas de literacia financeira 
que transformaram funcionários, 
diretores e chefes em parceiros 
de negócios. A autora faleceu em 
2013, depois da edição original 
deste livro.
Joe Knight é coproprietário do 
Business Literacy Institute e um 
dos proprietários da Setpoint 
Companies, onde é ainda diretor 
financeiro. É um mediador de re-
levo e orador fundamental do Bu-
siness Literacy Institute.
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