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Enquadramento 

O ano de 2015 foi particularmente difícil para a Grécia. Instabilidade e fluidez caracterizaram 
os desenvolvimentos político-económicos. 
 
No campo político, iniciou-se um novo ciclo com as eleições legislativas de janeiro e de 
setembro, que deram e depois renovaram a maioria à coligação Syriza-Gregos 
Independentes, assim como com o referendo de Julho, em que o terceiro Memorando foi 
rejeitado pelos cidadãos para ser de seguida logo aceite pelo Governo. 
  
No campo económico, o fracasso das negociações com os credores no âmbito do segundo 
programa de resgate; o encerramento dos bancos; a imposição de medidas de controlo de 
capitais; o acordo com os credores sobre um terceiro programa de resgate; o início da sua 
implementação por uma coligação bizarra entre um partido da esquerda radical, Syriza, e um 
partido da direita conservadora, Gregos Independentes, cuja base comum fora, no início, a 
oposição à austeridade.  

 
O turismo foi o único setor da economia que, para o segundo ano consecutivo, registou um 
desempenho positivo espetacular: 24 milhões de turistas estrangeiros em 2014; 26 milhões 
em 2015 segundo estimativas; e tudo indica que em 2016 baterá mais um recorde.  

 
A assinatura e aplicação do acordo com os credores, apesar de muito complexa e sensível do 
ponto de vista político e social, é em si um fator globalmente positivo; certos 
desenvolvimentos, como a recapitalização dos bancos ou manifestações de interesse por 
parte de investidores estrangeiros são encorajadores; em contrapartida, perfilam-se ainda 
no horizonte alguns riscos com o impacto político e social da reforma do sistema de 
pensões. 

  
Em 2015, a economia, após uma recuperação marginal de 0,7% em 2014, abrandou de novo 
0,7%, valor, sem dúvida, inferior às estimativas iniciais graças ao desempenho do turismo. 
  
Entre Portugal e a Grécia existe uma dinâmica, ainda não explorada, suscetível de levar ao 
estreitamento das trocas bilaterais no domínio da economia, do comércio, do turismo e da 
cultura. A criação pelo grupo financeiro greco-cipriota “Axia Venture Group” de uma 
sucursal em Lisboa e a decisão da “Aegean Airlines” de operar, de junho a outubro de 2016, 
o voo direto Atenas-Lisboa-Atenas constituem prova disso.   
 
A Grécia é um mercado que oferece oportunidades que existirão tanto mais quanto se 
comece a verificar uma recuperação económica sustentável, perante a qual outros países já 
se estão a posicionar ativamente.    

 

Apresentação da Ação 

A indústria de turismo da Grécia tem tido um desempenho espetacular nos últimos anos que 
contribui para a retoma da economia grega. Segundo dados divulgados pela SETE 
(Association of Greek Tourism Enterprises, www.sete.gr), em 2014 o turismo gerou receitas 
diretas da ordem dos 14 mil milhões de EUR e indiretas (contando com os transportes 

http://www.sete.gr/
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aéreos, marítimos e com o turismo interno) de 17 mil milhões de EUR. De acordo com alguns 
centros de investigação económica, o contributo total do turismo oscilaria entre 20,5% (IOBE 
– Foundation for Economic and Industrial Research) e 24,7% (KEPE – Centre of Planning and 
Economic Research) do PIB. 
 
O número recorde de turistas em 2014 e 2015 (24 e 26 milhões respetivamente) e as 
expectativas de continuação desta trajetória ascendente está, aparentemente, a originar um 
conjunto de investimentos tanto na área das infraestruturas (portos, marinas, aeroportos), 
como na das instalações de hotelaria. Investidores locais e estrangeiros estão a apostar em 
projetos de aquisição e/ou de recuperação de cadeias de hotéis e de unidades hoteleiras.  
 
O upgrading da hotelaria grega, até agora caracterizada pela falta de branded 
names/resorts, transparece aqui como prioridade primordial. Ao mesmo tempo, as 
autoridades helénicas procuram a diversificação da oferta e a melhoria qualitativa do 
destino turístico. 
 
Na opinião da Delegação da AICEP em Atenas, estes desenvolvimentos representam grandes 
oportunidades para a indústria portuguesa de cerâmica industrial (no período da 
construção/recuperação) e de equipamento de hotelaria como têxteis-lar, artigos 
decorativos em porcelana/vidro/cerâmica, louça de cozinha, mobiliário, sistemas 
sofisticados de informática e de TIC. 
 
Neste âmbito, a AICEP, para valorizar alguns nichos da oferta portuguesa no domínio 
HORECA (toalhas turcas, tecidos decorativos, louça de cozinha) e pretendendo assumir uma 
posição proactiva no mercado grego sensibilizando potenciais importadores, organiza a 
visita a Portugal, de 18 a 21 de abril, do importador “Kamarinos Design”, empresa que 
comercializa equipamento de média e alta qualidade para a hotelaria. 
 
Na missão, a empresa será representada pelo Administrador, Sr. Renos-Theodoros 
Kamarinos e pelo Diretor-Geral, Sr. Georgios Kamarinos que deverão ter reuniões individuais 
nas instalações de indústrias portuguesas inscritas, na região do Porto e Aveiro.  

Dada a escassez de tempo, poderíamos também marcar encontros no hotel onde a 
delegação da Kamarinos Design ficará alojada, na tarde do dia 18 (chegada ao Porto) e na 
manhã do dia 21 de abril (partida). 

 

Apresentação da Kamarinos Design Th. & G. 

A Kamarinos Design (www.kamarinos-design.gr) foi fundada em 1900 em Atenas com 
atividade principal a importação, produção e comercialização de tecidos para mobiliário e 
cortinados.  
 
Ao longo deste período, a empresa expandiu a sua operação na importação de têxteis-lar e 
sistemas de sombra. Com respeito pelo cliente e pelas suas necessidades e apostando na 
alta qualidade dos seus produtos, a Kamarinos Design encontra-se hoje entre as mais sérias 
empresas comerciais no setor. 
 

http://www.kamarinos-design.gr/
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A empresa comercializa equipamento para habitação, barcos de recreio e estabelecimentos 
profissionais, como restaurantes, navios e escritórios, com especialização no equipamento 
para a hotelaria (unidades hoteleiras), mantendo contactos privilegiados com grandes e 
luxuosas cadeias de hotéis. 
 
A Kamarinos Design, através da sua rede de representantes que visitam regularmente toda a 
Grécia, alimenta as melhores lojas do país com cortinas, lençóis, toalhas turcas e almofadas 
decorativas. 
 
Principais produtos: tecidos de decoração; tecidos para espaços exteriores; toalhas turcas; 
lençóis, papel de parede. 
 
Administrador da empresa é o Sr. Renos-Theodoros Kamarinos e Diretor-geral o seu filho, 
Giorgos Kamarinos. 
 
Com esta missão a Portugal, a Kamarinos Design tem como objetivo identificar “hotel 
contract suppliers” portugueses de média e alta qualidade, nomeadamente de: 
 

 Toalhas turcas, lençóis de mesa e cama; 

 Outdoor textiles; 

 Louça de cozinha em porcelana/cerâmica 
 
A empresa está aberta a qualquer outro produto desta área que possa ter interesse. 

 

Condições de Participação 

Para esta ação, a qual terá lugar de 18 a 21 de abril de 2016, a aicep Portugal Global 
considera a participação de um mínimo de 6 empresas portuguesas. 
 
Será da responsabilidade das empresas participantes: 
 
Cumprir o programa que for elaborado, comprometendo-se a receber o importador no dia e 
hora agendados para os encontros/visitas previstos. 

 

Processo de Inscrição 

Esta ação destina-se exclusivamente a fabricantes de produtos identificados pelo importador 
dentro do seu segmento. 
 
Com o envio da inscrição deverão indicar qual o contato operacional para a preparação 
desta ação, respetivo número de telefone e correio eletrónico. 
 
Em caso de dúvida, poderão contactar o seu Gestor de Cliente ou, em alternativa, enviar um 
e-mail para o endereço aicep@portugalglobal.pt. 
 
Com este formulário, pretende-se avaliar o interesse da participação das empresas na Ação. 
Esta manifestação de interesse não é garantia de presença na mesma, carecendo de uma 

mailto:aicep@portugalglobal.pt
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validação por parte do importador Grego do interesse em se reunir com as empresas 
portuguesas inscritas. Caso a empresa seja selecionada, será desencadeado o processo 
formal de inscrição, no qual a AICEP se reserva o direito de proceder à seleção final dos 
participantes ou mesmo cancelar a Ação, em função de fatores que considere relevantes 
(por exemplo, número de participantes). 
 

 


