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Mudança
e Competitividade
O mundo está a enfrentar profundos
desafios e mudanças não só em áreas
fundamentais, como a economia, a
sociedade, a segurança e o ambiente,
como também na sua capacidade de
encontrar respostas céleres, integradas e globais quando se trata de manter a competitividade em mercados
cada vez mais longínquos e exigentes.
A realidade tornou-se mutável, por
vezes imprevisível e de difícil solução
– a crise actual não deixa margem a
dúvidas –, o que inaugura uma era
de descontinuidade que, no entanto,
permite equacionar novas políticas e
novas formas de actuação em áreas
decisivas do desenvolvimento e da
sustentabilidade, bem como do reposicionamento estratégico, tanto por
parte das empresas como das instituições e dos Estados.

que se propõe torná-lo mais inovador,
competitivo, solidário e sustentável.
Nesta medida, a ex-ministra e conselheira europeia, Maria João Rodrigues,
faz o ponto de situação, em entrevista
à nossa revista, sobre aquilo que já foi
feito e o que há ainda para fazer em
matéria de crescimento e sustentabilidade económica, social e ambiental
na Europa.
Também neste contexto global de
mudança, há mercados como a Colômbia, o Egipto e a Guiné Equatorial,
e até há pouco o Egipto, que embora sendo pouco conhecidos, revelam
oportunidades de negócio e potencial
para as exportações portuguesas. Estes
mercados são actualmente objecto de
prospecção por parte da AICEP, numa
óptica de inteligência competitiva, pro-

A própria União Europeia mostrou
não estar imune aos novos desafios
globais, nem às crises financeiras, que
acabaram por abalar alguns dos seus
mais importantes pilares, tanto mais
que a Europa dos 27 – e a Zona Euro –
se confronta com uma crise interna de
crescimento e identidade. Para fazer
face a esta turbulência, a UE mobiliza
actualmente todos os Estados-membros no sentido de implementarem
ajustamentos, reformas e alternativas
que reforcem o papel interno e externo do projecto europeu, tendo agora
por base a Estratégia Europa 2020,

curando a Agência analisar e distribuir
informação sobre produtos, clientes e
concorrentes de forma a apoiar a tomada de decisões e o posicionamento
estratégico das empresas. É de realçar
que países como o Egipto, que atravessam alguma forma de instabilidade conjuntural, são cuidadosamente
analisados pela AICEP de modo a não
colidirem com o interesse das empresas
portuguesas e com o bom desempenho das relações bilaterais.
Basílio horta
Presidente da Comissão Executiva da AICEP

DESTAQUE

União
Europeia

2020

MAIS MUDANÇA,
COOPERAÇÃO
E COMPETITIVIDADE
A União Europeia é um projecto arrojado
e dinâmico, cuja pedra fundadora foi
colocada há seis décadas, que tem
transformado profundamente as relações
entre países europeus e as relações destes
com o mundo global, como resultado de
uma prática de convergência, cooperação
e consolidação financeira, política e social,
em que o protagonismo da moeda e do
mercado únicos, a excelência dos produtos
e serviços europeus e a coerência das
políticas sociais, assumem um papel central.
Embora este percurso conjunto não tenha
sido sempre fácil e imune a dificuldades
e crises – como aquela que enfrenta
actualmente a Europa – todos os actores da
UE apostam nela como um forte paradigma
de crescimento e desenvolvimento
economicamente inovador, competitivo e
sustentável, que se afirma e continuará a
afirmar cada vez mais nos mercados e entre
os novos players da cena internacional.
6 // Janeiro 11 // Portugalglobal

DESTAQUE
Perante os novos tempos, marcados
pela crise, interna e externamente o
projecto europeu procura responder
a uma só voz, com novas políticas e
meios de acção, aos novos desafios de
identidade, cooperação e mudança internas, bem como de credibilidade, produtividade e competitividade globais.
Para fazer face aos novos desafios, os
eurodeputados aprovaram o orçamento para 2011, que inclui 141,8 mil milhões de euros em autorizações e 126,5
mil milhões de euros em pagamentos.
Neste quadro de desafios, a Estratégia
Europa 2020 assume-se como uma
nova arquitectura das políticas de resposta, de rampa de lançamento de
um novo impulso económico, social e
ambiental na Europa, para que o projecto europeu saia fortalecido da crise
económica e financeira, que anulou
anos de progresso económico e social.
Na realidade, ao nível da Comissão
Europeia, a própria crise soou como
um sinal de alarme: não era possível
a Europa manter-se numa mera lógica
de continuidade, tanto mais que as dificuldades decorrentes da crise revelaram debilidades sistémicas (e como as
27 economias da UE são tão altamente
interdependentes e com repercussões
recíprocas, sobretudo na zona Euro) e o
risco de a Europa passar para segundo
plano na nova ordem mundial. Na realidade, a Europa está a atravessar um
período de transformação porque tem
necessidade de recentrar-se nos seus
objectivos e porque o próprio mundo
está também ele a mudar rapidamente.
Com 27 Estados-membros e uma população com perto de 500 milhões de habitantes, a União Europeia abrange grande
parte da Europa, continuando a beneficiar do facto de ser uma das economias
mais abertas do mundo, mas actualmente confrontada com a intensificação da
concorrência das economias desenvolvidas e emergentes. Países como a China
ou a Índia estão a investir fortemente
em investigação e tecnologia para que
as suas indústrias possam ascender na
cadeia de valor e entrarem no ranking
da economia mundial. Por um lado, se é
certo que esta nova concorrência exerce
pressão sobre a competitividade de alguns sectores da economia europeia, por

outro, cada ameaça constitui igualmente
uma oportunidade, pois novos mercados
abrir-se-ão para muitas empresas europeias. Nesta medida, a Europa está empenhada em encontrar soluções globais
com vista a criar um sistema financeiro
eficiente e sustentável.
No curto prazo realizaram-se já progressos significativos na resolução dos
bancos insolventes, na introdução de
medidas correctivas nos mercados financeiros e no reconhecimento da necessidade de uma forte coordenação
das políticas na área do euro. Mas o
curto prazo, segundo os líderes europeus, não chega para lançar as bases
da construção de um futuro sustentável, que materialize as grandes as linhas condutoras do projecto europeu.
Por isso, foram iniciadas as políticas de
ajustamento, que se consubstanciam na
estratégia Europa 2020, que agora conta, a par de um mercado interno e de

“Não era possível a Europa
manter-se numa mera lógica
de continuidade, tanto
mais que as dificuldades
decorrentes da crise
revelaram debilidades
sistémicas (e como as 27
economias da UE são tão
altamente interdependentes
e com repercussões
recíprocas, sobretudo na zona
Euro) e o risco de a Europa
passar para segundo plano na
nova ordem mundial.”

uma moeda única que resistiram à crise, de um conhecimento e know-how
consolidados, de uma inovadora base
industrial e tecnológica, com três vectores fundamentais de acção que se torna
imperativo implementar: um crescimento económico inteligente (baseada no
conhecimento e na inovação), sustentável (economia hipocarbónica, eficiente
em termos de recursos e competitiva) e
inclusivo (com altas taxas de emprego e
que assegure a coesão social e territo-
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rial), enfim, uma estratégia concertada
que enfrente a crise e debele as suas sequelas, e gere mais produtividade, mais
cooperação, mais emprego.
Ou seja: a estratégia Europa 2020 está
apostada e centrada na promoção das
indústrias com baixas emissões de carbono, no investimento na investigação
e no desenvolvimento, no crescimento
da economia digital e na modernização
da educação e da formação. Em números, isto significa, nos próximos 10 anos,
garantir um crescimento económico de
2 por cento, aumentar os investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D) dos actuais 1,9 por cento do
produto interno bruto (PIB) para 3 por
cento, criar 5 milhões e meio de empregos, diminuir as emissões de gases
com efeito de estufa em 20 por cento
até 2020, aumentar a parte das energias renováveis em 20 por cento até à
mesma data (no quadro de combate às
alterações climáticas) e reduzir em 25
por cento o número de europeus que
vivem em risco de pobreza.
Estes vectores de crescimento estão agora mais interligados na Europa 2020 e,
nesta medida, a Comissão propõe que
os objectivos da UE, para que a sua eficácia seja potenciada, sejam traduzidos
em objectivos e trajectórias nacionais,
nomeadamente em matéria de sete
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iniciativas emblemáticas que visam estimular os progressos no âmbito de cada
tema prioritário: “Uma União da inovação”, “Uma política industrial para a
era da globalização”, “Agenda digital
para a Europa”, “Uma Europa eficiente
em termos de recursos”, “Agenda para
novas qualificações e novos empregos”,
“Juventude em movimento”, e “Plataforma europeia contra a pobreza”.

“Perante a crise, no curto
prazo realizaram-se
progressos significativos
na resolução dos bancos
insolventes, na introdução
de medidas correctivas
nos mercados financeiros
e no reconhecimento da
necessidade de uma forte
coordenação das políticas na
área do euro. Mas o curto
prazo, segundo os líderes
europeus, não chega. Por
isso a Estratégia Europa 2020
aposta nos próximos 10 anos.”

Contudo, para a Comissão, a prioridade imediata reside na identificação das
acções necessárias para definir uma es-

tratégia credível de saída da crise, prosseguir a reforma do sistema financeiro,
assegurar a consolidação orçamental
necessária para um crescimento a longo
prazo e reforçar a coordenação no âmbito da União Económica e Monetária,
resultados que exigem uma governação económica reforçada, que combine
prioridades com grandes objectivos em
matéria de retorno ao crescimento e às
finanças públicas sustentáveis, o que requer que a parceria deve “ser alargada
aos comités da UE, aos parlamentares
nacionais e à autoridades nacionais, locais e regionais, aos parceiros sociais e
partes interessadas e à sociedade civil,
de forma a assegurar a participação de
todos na concretização desta visão”.
Reforçados, os métodos de governação
visam assegurar que os compromissos
se traduzem em acções concretas no
terreno, devendo a Comissão acompanhar os progressos alcançados. Os
relatórios e a avaliação ao abrigo da
Europa 2020 e do Pacto de Estabilidade e Crescimento serão assegurados
em simultâneo (apesar de continuarem
a ser instrumentos distintos) com uma
preocupação de coerência, permitindo
que ambas as estratégias prossigam
objectivos de reforma similares, assegurando deste modo a saída da crise
e o relançamento da economia da UE
para a próxima década.

DESTAQUE

Portugal
25 anos de União Europeia
Para quem nasceu a 12 de Junho de
1985, o seu aniversário ficou para sempre associado a um dia histórico para
Portugal: a assinatura do tratado de adesão de Portugal à Comunidade Europeia,
acto solene que iniciou uma viragem
profunda no enquadramento global da
política externa e da economia do país.
Bem feitas as contas aos 25 anos da presença de Portugal na UE, embora haja
vozes discordantes, o saldo é positivo
mas não em todas as áreas da economia e do desenvolvimento. Este quarto
de século na União Europeia mostra que
a inflação desceu bastante (0,9 por cento o ano passado), o desemprego ficou
mais acentuado (a crise financeira fê-lo
subir para 10,8 por cento), o défice piorou ligeiramente e a dívida pública face
ao PIB subiu quase para o dobro do que
estava em 1986, prevendo-se que continue a subir até 2013.
Em contrapartida, nos últimos 25 anos a
economia portuguesa sofreu uma profunda transformação, em que foram decisivos os fundos comunitários, o alargamento do mercado, as melhores condi-

ções de financiamento. Portugal tem-se
visto confrontado com grandes desafios,
é certo, cuja solução no quadro das políticas nacionais e comunitárias, evoluirão
previsivelmente para melhor a prazo,
tudo dependendo da própria evolução
da zona Euro, que actualmente está a
articular, de forma mais eficaz, políticas
económicas e sociais de resposta à crise.

rigorosamente aplicadas. Mesmo assim
houve convergência com a Europa a um
ritmo que superou todas as expectativas,
reformas significativas no quadro legal e
administrativo foram levadas a cabo e o
investimento estrangeiro, que quintuplicou nos primeiro cinco anos da adesão,
contribuiu desde logo para a modernização e competitividade do pais.

Vale a pena recuar no tempo e dar uma
rápida imagem de Portugal antes da adesão à CEE: tratava-se de um país pobre,
economicamente assimétrico, atrasado
em infra-estruturas, em boa parte analfabeto, com uma alta taxa de emigração.
Esperava-se, com esta adesão, que Portugal, bem como os parentes pobres da
Comunidade atingissem o patamar dos
mais ricos, ou pelo menos que se aproximasse rapidamente dele, realizando
assim o sonho europeu. Mas nem tudo
foi fácil neste percurso: os fundos estruturais destinados à modernização da
economia nem sempre foram utilizados
de forma racional, cumprindo os seus
objectivos, e as normas comunitárias relativas ao sector da energia, do ambiente ou da fiscalidade, nem sempre foram

Desde a adesão, muitas etapas foram
percorridas e Portugal foi um interveniente activo na construção europeia. O país
exerceu três presidências do Conselho da
União Europeia, em 1992, 2000 e 2007,
o que fortaleceu significativamente a nossa imagem e o nosso capital de afirmação
e a voz de Portugal na cena internacional.
Foi testemunha privilegiada do avanço irreversível do Mercado Único, da Criação
do Fundo de Coesão e das orientações
para o pacote Delors. Em 2007, sob a
presidência portuguesa, foi concluída a
negociação do Tratado de Lisboa, fechando longos anos de impasse institucional.
Fortaleceram-se os laços com os países da
lusofonia, com a América Latina e o Mediterrâneo, contribuindo para isso a nossa
dimensão atlântica e o prestígio do nosso
papel na construção europeia.
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Pequena história do Euro
O euro tornou-se uma realidade palpável, circulando como moeda no espaço
europeu, apenas no dia 1 de Janeiro de
2002, mas a sua preparação começou
muitos anos antes. Se o Tratado de
Roma, em 1957, estabeleceu o mercado comum europeu cujo objectivo
era assegurar o progresso económico
e contribuir para “uma união mais estreita entre os povos europeus”, foi o
Acto Único Europeu, em 1986, e o Tratado da União Europeia, em 1992, que
introduziram e consolidaram a União
Económica e Monetária (UEM) e lançaram as bases para a moeda única.
Mas os primeiros planos para criar uma
efectiva moeda única europeia remontam a 1969. E mesmo o atraso no processo provocado pela derrocada do Sistema
Bretton Woods, em 1971, e da crise do
petróleo, de 1972, não impediram que,
em 1979, fosse estabelecido o Sistema
Monetário Europeu (SME) para conferir
unidade às moedas nacionais e evitar
grandes flutuações entre os respectivos
valores e câmbios. No final dos anos 80,
com a consolidação do Mercado Único
Europeu e perante o risco do comércio na
zona do SME ser prejudicado pela flutuação das taxas de câmbio, a criação de
uma moeda única foi tomada como a solução lógica e a ideia regressou em força.

lugar ao MET II, mas agora no contexto
de um euro realmente existente. Em 1
de Junho de 1998 fora criado o Banco
Central Europeu (BCE) com o grande
objectivo de manter a estabilidade e a
condução de uma política monetária
única em toda a zona do euro. O BCE é
o responsável pela coordenação do processo de produção e de introdução das
notas e moedas de euros.

Membros, ratificados depois por cada
país de acordo com os respectivos processos legislativos nacionais.

O Banco Central Europeu (BCE) começou então a estabelecer uma política
monetária correspondente a uma moeda única, com o apoio dos Bancos Centrais dos Estados-membros e começou
o período de transição de três anos fixado em Madrid, que durou até 1 de
Janeiro de 2002.

Dos actuais 27 Estados-membros são
os seguintes os países da União Europeia que adoptaram a moeda comum:
Alemanha, Áustria, Bélgica, Chipre,
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Malta, Holanda e Portugal.
Já este ano, a 1 de Janeiro, o euro foi
introduzido com êxito na Estónia, aumentando, assim, para 17 o número de
Estados-membros que utilizam a moeda única e para cerca de 331 milhões
os cidadãos europeus que partilham a
mesma moeda. O Banco Central Europeu (BCE) acolhe com agrado este novo

A nova moeda, que adoptou a designação “Euro” no Conselho Europeu
de Madrid, em 1995, teve origem nos
sucessivos Tratados, concebidos pelos membros do Conselho Europeu,
constituído pelos Chefes de Estado ou
de Governo de cada um dos Estados-

alargamento da área do euro. Com a
expansão da União Europeia, prevê-se
que alguns dos aderentes mais recentes
e também alguns dos Estados-membros mais antigos, possam, nos próximos anos, partilhar também o euro
como moeda oficial.

Em 1990, com a abolição do controlo sobre as taxas de câmbio e a consequente
libertação de movimentos de capitais no
interior da CEE, foi dado o passo decisivo para a criação do Sistema Monetário
Europeu (SME) e, em 1992, o Tratado de
Maastricht formalizou o critério de convergência económica para a adopção de
moeda comum. A CEE ficava para trás e
nascia a União Europeia.
O grande passo foi dado em 1 de Janeiro de 1999, quando o euro foi adoptado
na forma não material, com as taxas de
câmbio das moedas de 11 dos então 15
Estados-membros fixadas no seu valor
do último dia de 1998. O Mecanismo
Europeu de Taxas de Câmbio (MET) deu
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ENTREVISTA

Maria João Rodrigues

Portugal e os novos
desafios da união europeia
Na sequência da crise financeira de 2008, a zona Euro viu abalados os seus
mais importantes pilares. Para debelar a recessão, estancar a dívida e relançar
a economia, a União Europeia, depois dos orçamentos de alguns países terem
atingido os seus limites, toma medidas e trabalha soluções. Aceita desafios com
futuro, para que o projecto europeu continue a ser, aos olhos do mundo, um
modelo incontornável de “crescimento, desenvolvimento e sustentabilidade
económica, social e ambiental”.
Maria João Rodrigues, ex-ministra, conselheira europeia e europeísta convicta,
considera no entanto que a Europa pode fazer mais e enumera as alternativas
para superar a crise e apoiar os Estados-membros mais fragilizados, entre
os quais Portugal. E reafirma porque é que o projecto europeu, apesar de
atravessar uma crise de crescimento e identidade sem precedentes, ainda
continua a ser a nossa melhor aposta.
12 // Janeiro 11 // Portugalglobal

ENTREVISTA
A crise marcou a celebração, em 2010, dos 60 anos
do surgimento da União Europeia, dos 25 anos
da adesão de Portugal e de Espanha ao projecto
europeu e de um ano do Tratado de Lisboa. Temos
razões para festejar?
É muito positivo estarmos inseridos num espaço económico
– a União Europeia – que conta com a maior massa crítica
do mundo mas, por outro lado, estamos ao mesmo tempo
a viver, enquanto projecto europeu, uma crise de identidade
e crescimento, que assenta no abrandamento da capacidade
de gerarmos denominadores comuns susceptíveis de dar corpo e sustentabilidade a uma verdadeira identidade económica e política ao espaço da União. O mercado único, a união
económico-monetária estão a ser abalados, alguns orçamentos nacionais estão a chegar ao seu limite. Pequenas economias, como a portuguesa, e mesmo outras que não são tão
pequenas, ressentem-se e precisam de apoio para estancar
as suas dificuldades. Encontrar soluções para esta crise de
crescimento e de confiança é, em termos comunitários, um
dos nossos maiores desafios. Continuo, porém, a acreditar
no potencial da União Europeia, que apesar da sua actual
crise de identidade e crescimento, está a encontrar boas soluções e boas práticas, e que continua a ser o exemplo vivo
e o mais avançado modelo de que dispomos quando se fala
de crescimento e desenvolvimento sustentável com futuro.
Numa realidade global, em que novos “players” entram
em jogo, e em força, como a China, a Rússia ou a Índia,
“desafiando” economicamente os EUA e a própria UE,
de que modo o desafio desses novos actores face à
Europa se podem transformar numa oportunidade de
crescimento e desenvolvimento para o nosso país?
Este é precisamente o grande teste com o qual a Europa está
confrontada. Estamos a viver o que se pode chamar de crise
sistémica na zona Euro, o que na realidade significa que esta
crise não é apenas na zona Euro, cuja origem é a crise financeira de 2008, mas da própria zona Euro, o que fragiliza os
alicerces da construção europeia. Mas ao mesmo tempo, se
conseguirmos actuar na direcção certa – e tudo leva a crer que
o estamos a conseguir –, podemos e devemos transformar
esta crise estrutural numa verdadeira oportunidade de consolidação do projecto europeu e da sua adaptação ao novo
paradigma que representa o mundo globalizado e pluralizado
em que vivemos. Portugal faz parte desta realidade.
No actual contexto de crise, de que modo podem
conviver com as suas diferenças mas com equidade,
no espaço da União, países social e economicamente
fragilizados, como a Grécia ou a Irlanda, e países,
como a França e a Alemanha, que recuperam rapidamente a sua pujança económica e o seu protagonismo global? E, nesta medida, que podem esperar do
futuro os países com economias mais frágeis?
Penso que devemos manter a nossa confiança no potencial
do projecto europeu, por uma razão muito simples: o planeta como um todo precisa de evoluir para um novo modelo de crescimento mais inteligente (com conhecimento
e inovação), mais verde (ambientalmente preservado), mais

inclusivo (com melhores políticas sociais). E a Europa, por
muitos que sejam os seus problemas actuais, ainda continua a ser a melhor aproximação a esse modelo, o que
nunca é demais sublinhar, e é certamente através dele que
o continente pode evoluir mais rapidamente do ponto de
vista social, económico e ambiental. E não tenhamos dúvida que esta evolução constitui um importante e inestimável
factor competitivo, claramente de longo alcance.
É esta a grande opção dos países europeus em
matéria de sustentabilidade social, ambiental e
económica?
Estas são, sem dúvida, as vantagens competitivas com futuro
e por isso os países que tomarem a dianteira na construção
deste modelo de crescimento terão sempre à partida uma
vantagem competitiva global, embora saibamos que todos
os países e continentes acabarão por atingir essa meta mais

“Continuo a acreditar no potencial da União
Europeia, que apesar da sua actual crise de
identidade e crescimento, está a encontrar boas
soluções e boas práticas, e que continua a ser
o exemplo vivo e o mais avançado modelo de
que dispomos quando se fala de crescimento e
desenvolvimento sustentável com futuro.”

tarde ou mais cedo, o que é do interesse de todos nós enquanto habitantes deste planeta. No capítulo da competição
mundial, a soma não deve ser sempre considerada “negativa”, o resultado não pode ser visto sempre linearmente ou a
preto e branco. Deve ser antes considerada como uma espiral
evolutiva: todos podem e devem ascender no percurso mas
uns chegam mais depressa às metas do desenvolvimento do
que outros, o que não quer dizer que os que chegam mais
depressa não sejam solidários com os que ainda não possuem todas as condições para cruzar essas metas.
A Europa, apesar da sua actual crise de identidade
e crescimento, tem potencial para estar na linha da
frente da nova fronteira competitiva?
É preciso que se diga que a Europa não enfrenta de momento o desafio de um novo paradigma de desenvolvimento, mas sim o desafio da implementação integrada das
componentes fundamentais do desenvolvimento nas suas
dimensões social, ambiental e económica, que sendo implementadas no seu conjunto, numa óptica de integração
holística, constituem um novo modelo de desenvolvimento
económico sustentável. De facto, o modelo económico das
novas potências emergentes (falo apenas dessas pois são
a grande novidade) vai trazer um conjunto significativo de
problemas e riscos que, se não forem adequadamente enquadrados, podem comprometer não apenas o seu próprio
desenvolvimento como também o futuro do planeta como
um todo. Ora são precisamente as boas práticas económi-
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cas, ambientais e sociais que estão a ser progressivamente
implementadas e consolidadas na União Europeia, pese embora o contexto de crise e incerteza, que apontam para o
futuro e que já começam a dar os seus frutos em termos de
desenvolvimento e sustentabilidade.
Se estamos a falar de um modelo de crescimento mais
inteligente, mais verde e mais inclusivo, o que é que
na Europa já se encontra na dianteira?
No desenvolvimento de tecnologias verdes e da protecção
ambiental, embora ainda haja muito caminho a percorrer,
o avanço europeu é ambicioso, notório e tudo indica que a
este ritmo a Europa pode manter a sua posição de liderança, tanto mais que dispõe de um número cada vez maior de
empresas orientadas para o mercado alternativo – como é
o caso de Portugal – e também porque as populações europeias, globalmente, são as mais sensibilizadas e pró-activas

“Podemos e devemos transformar esta crise
estrutural numa verdadeira oportunidade de
consolidação do projecto europeu e da sua
adaptação ao novo paradigma que representa
o mundo globalizado e pluralizado em que
vivemos. Portugal faz parte desta realidade.”

a este respeito. Em matéria de crescimento inteligente, a
Europa dispõe de uma massa crítica muito relevante em
I&D, embora aqui esteja a perder de momento terreno relativamente aos EUA e ao Japão e a ver a distância encurtar-se
face às economias emergentes, como a China, a Índia ou a
Coreia do Sul. Quanto ao crescimento inclusivo, ou seja, um
crescimento que assenta na qualidade de vida das pessoas,
que aposta nas suas condições de vida e de trabalho, no
acesso à saúde e à educação, nos serviços de protecção social e de apoio ao emprego, se bem que o chamado modelo
social europeu tenha grandes necessidades de reforma e de
ir mais além, confere, no entanto, uma base de sustentação
para um trabalho de qualidade na área social que não tem
equivalente em qualquer outro ponto do globo.
A Europa tem seguidores no campo das reformas
de dianteira?
Actualmente vemos que os EUA estão a dotar-se de um
sistema de saúde abrangente (no que estavam atrasados
relativamente à Europa) e de outros sistemas de protecção
social, sendo relevante, também nesta matéria, o caso da
China que agora se esforça por adoptar políticas sociais
cada vez mais abrangentes. É do interesse europeu implementar internamente e encorajar externamente, junto dos
grandes actores da economia mundial, essa convergência
estratégica que aliás já faz parte da agenda do G-20, o qual
aprovou, em 2009, uma Carta para o Desenvolvimento Sustentável. Diga-se que actualmente os europeus aproveitam
todas as cimeiras bilaterais com os seus parceiros estratégicos para colocar este tema do crescimento mais inteligente,
mais verde e mais inclusivo encima da mesa. Consideramos
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– e na realidade é – também do interesse dos nossos parceiros esta convergência estratégica em matéria de desenvolvimento integrado e sustentável.
Os países que constituem a União Europeia
desenvolvem-se, desde o início, a várias velocidades,
o que dá lugar a assimetrias de desenvolvimento – e
portanto de capacidade de resposta à crise – que não
foram resolvidas inicialmente e que, segundo alguns
analistas, contribuíram para uma maior extensão da
crise da moeda única.
A primeira coisa a fazer é um diagnóstico do problema com
que estamos confrontados na zona Euro. Há, de facto, um
problema em matéria de reequilíbrios dos orçamentos nacionais, especialmente em alguns países. Mas, a meu ver, o problema central da Europa do euro não é necessariamente esse,
mas sim o do relançamento estratégico do crescimento e do
emprego, conseguindo-se simultaneamente reequilibrar os
orçamentos. O grande desafio é conseguir-se as duas coisas
ao mesmo tempo, pois seria um erro sacrificar o crescimento
apenas para reequilibrar os orçamentos. Vale a pena também
lembrar quer uma parte do desequilíbrio dos orçamentos tem
que ver com uma crise financeira excepcional que emergiu
em 2008 e que obrigou os governos a adoptarem pacotes de
estímulo extraordinário para evitar que os respectivos países
entrassem em recessão profunda, tentando evitar deste modo
a falência de bancos e empresas, e o agravamento drástico do
desemprego. Na realidade, estamos ainda a digerir essa crise,
que teve várias fases, sendo que a actual se transformou na
crise da zona Euro, que é preciso superar, porque caso contrário ela pode minar tudo o que construímos e queremos
construir. Mas se queremos resolver esta crise de forma duradoura, a primeira coisa que temos de perguntar é quais são
as condições para que a zona Euro seja sustentável a prazo.
Por um lado, há quem afirme que actualmente a zona Euro

“A Alemanha está focada no objectivo de
posicionar-se como uma economia que compete
ao nível global, mas a verdade é que este país
depende ainda em larga medida do mercado
interno europeu e portanto se se verificar
uma fragmentação e um enfraquecimento do
mercado da Zona Euro, a Alemanha vai ser mais
tarde ou mais cedo penalizada por isso.”

já não é sustentável e, por outro, aqueles que afirmam, e que
constituem a tendência em crescimento, que é precisamente
a implementação e consolidação da sua sustentabilidade que
constitui o grande desafio europeu.
Neste caso, quais são as condições incontornáveis
de sustentabilidade que é necessário implementar
e assegurar?
A responsabilidade e a disciplina orçamentais constituem,
no seu conjunto, uma das condições, ou regras do jogo,
que todos os Estados da zona Euro têm que respeitar. Mas
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Ora se vamos ter divergências crescentes em torno de taxas
de juro e de condições de acesso ao crédito, vamos ter certamente divergências em torno dos efeitos das altas taxas
de juros e da restrição do crédito sobre os défices, as dívidas e as condições de investimento (cada vez mais difíceis
para os Estados e as empresas) e, por via de consequência,
também sobre as taxas de crescimento e na criação de emprego. Corremos o risco de em vez de termos uma dinâmica
de convergência passarmos a ter uma dinâmica de divergências cumulativas na zona Euro. É este o risco sistémico
perante o qual estamos confrontados e cuja solução constitui um dos grandes desafios da UE. A própria Alemanha
pode-se ver confrontada com esse risco.
Em que medida a Alemanha, a maior economia da
Europa, correria esse risco?
A Alemanha está eminentemente focada no objectivo de posicionar-se como uma economia que compete ao nível global,
tal como a China, a Índia ou os EUA, mas a verdade é que
este país depende ainda em larga medida do mercado interno
europeu e se se verificar uma fragmentação e um enfraquecimento do mercado da zona Euro, a Alemanha vai ser mais
tarde ou mais cedo penalizada por isso. Como sabemos, o
sucesso comercial e competitivo de um país ou de uma zona
monetária como a nossa, depende não só de aspectos financeiros e económicos mas também da imagem de marca da
sua moeda, neste caso do euro – ao qual estava associada até
aqui uma economia europeia de sucesso –, imagem que hoje
se encontra seriamente afectada, o que prejudica a capacidade exportadora da Europa. Países como a China começam
a olhar para a Europa como uma zona que está a perder velocidade e que eventualmente comporta riscos, o que afecta
todos os países da zona Euro, nomeadamente a Alemanha.

no mesmo plano de importância encontra-se também o desenvolvimento sustentável, que é fundamental, bem como
a aposta não na divergência mas na convergência interna
(do ponto de vista dos défices, das dívidas, das taxas de
crescimento e da capacidade de investir), a estabilidade financeira e o acesso ao crédito em condições normais. Estas
são as quatro condições incontornáveis para tornar a zona
Euro sustentável a prazo.
Contudo, verifica-se que a quarta questão – aquela que
se refere ao crédito – assume contornos preocupantes,
nomeadamente para países como Portugal…
O que há de preocupante não têm propriamente que ver
com diferenças de spread (que são indicativas do grau de
risco de cada país), mas com divergências crescentes em
torno das taxas de juro dos spread, ou seja, a diferença entre a taxa de juros que as instituições financeiras pagam
pela captação do dinheiro e a que cobram aos países. São
taxas de juro excessivas – que não deveriam ultrapassar os
5 por cento – e que constituem um sério risco não apenas
para a saúde financeira dos países da União, sobretudo para
os mais fragilizados pelas consequências da crise, como
também para a zona Euro no seu conjunto.

Neste quadro, qual o papel do novo Fundo Europeu
de Estabilização Financeira (FEEF), que pode acabar
por enfermar também ele da tendência para as taxas
de juro demasiado altas destinado ao resgate da
dívida de países europeus em dificuldades?
Foi importante que o FEEF tenha sido criado, pois antes da
crise grega não havia qualquer fundo para esse efeito. No entanto, apresenta ainda muitos problemas, que têm de ser superados se queremos dar uma resposta credível aos países europeus em dificuldade e aos próprios mercados. Na realidade
este mecanismo devia permitir não só conceder empréstimos
como comprar dívida. Nesta medida, é preciso praticar taxas
de juro razoáveis, os 5 por cento de que falámos, que permitam ao país em questão utilizar esse apoio financeiro não só
para reduzir a sua dívida e défice, mas para relançar o crescimento. Chegar a este compromisso é um dos grandes desafios
que temos pela frente. Seja como for, o crédito a taxas de juro
razoáveis implica não só exigir rigor, um esforço de equilíbrio
orçamental ao país, mas deve também criar condições para
esse país fazer avançar um plano de crescimento, de competitividade e emprego. Penso, por isso, que cada país deve
ter condições para negociar com essa entidade, não apenas a
questão orçamental, mas sobretudo um plano de crescimento.
Mas tudo isto está ainda a ser intensamente debatido a nível
europeu mas apesar das divergências, há cada vez mais actores comunitários a apoiarem este tipo de orientação.
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E qual o papel do FMI, que tanta celeuma e dúvidas
tem gerado, nomeadamente em Portugal?
Está também em discussão, além da questão das taxas de
juro mais baixas, a redução progressiva do papel do Fundo
Monetário Internacional (FMI), porque é cada vez mais evidente que a Europa tem capacidade financeira, económica e
técnica para desempenhar esse papel, de forma mais adaptada às necessidades dos países europeus e às suas regras do
jogo. Se bem que eu reconheça que o FMI está ele próprio
em mutação, pois a sua abordagem em termos de intervenção sobre as economias que se pautava até aqui pelos princípios do chamado Washington Consensus, está a ser posta
em causa pela estrutura do FMI e, actualmente, até o seu
próprio director se está a demarcar desse modo de actuação.
Mas a verdade é que muita da inércia do passado ainda se
mantém. O que actualmente está em debate, ao nível da
UE, é que a haver um novo Fundo Europeu de Estabilização
Financeira, esse deve ser inteiramente europeu. E se até aqui
o FMI tem sido parceiro deste fundo europeu, é porque havia quem levantasse dúvidas sobre a capacidade da Europa
ter a força política necessária para “impor” as condições que
esses países terão de aceitar para receber o apoio.
Neste quadro, qual seria a melhor opção para Portugal?
Quando estamos em presença de um dilema, é porque existem duas opções muito claras. No caso português existem dois
cenários: ou tentar sobreviver sem o FMI, recorrendo a outros
apoios, como o Banco Central Europeu e outros compradores
possíveis da dívida portuguesa, ou recorrer ao actual mecanismo europeu, que conta ainda com a participação do FMI.
Eu acredito, no entanto, que existe uma terceira solução: fazer evoluir o actual mecanismo de apoio de modo a que seja
mais abrangente em termos de desenvolvimento e opere com
de taxas de juro aceitáveis. E, entretanto, caso Portugal tenha
necessidade de recorrer ao Fundo, deverá intervir na discussão
das regras europeias e ganhar tempo até que este mecanismo
tenha sido reequacionado para oferecer melhores condições,
mais apropriadas aos nossos problemas.
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Pode clarificar melhor o que representa este mecanismo ser “aceitável”?
Antes de mais, ser um mecanismo 100 por cento europeu,
criado pela zona Euro, disponível para apoiar os Estados-membros da zona Euro em dificuldade, e que leve em consideração
três questões ou objectivos fundamentais: gerir a crise da dívida soberana, melhorar a gestão da dívida pública em geral e
apoiar os investimentos de longo prazo que a Europa precisa
para avançar para um crescimento mais inteligente, mais verde
e mais inclusivo. Ou seja: a zona Euro deve dotar-se rapidamente com esse mecanismo e para esse efeito ela tem que
evoluir para uma emissão de eurobonds (títulos de dívida pública), em muito maior escala do que actualmente, pois estes
são uma boa alternativa e uma oportunidade que não devemos perder, para atrair agora capitais em todo o mundo. Hoje
existe uma emissão reduzida para captar recursos para apoiar
pontualmente países em crise de dívida soberana, como foi o
caso da Irlanda e da Grécia, apoio que está longe de ser eficaz
e que comporta limitações. O novo Fundo, que está ser criado
e consolidado com garantias dos Estados-membros, emitirá
eurobonds que serão classificados ao mais alto nível do mercado, destinados a mobilizar recursos financeiros para emprestar
a países em crise na zona Euro.

“Está também em discussão, além da questão
das taxas de juro mais baixas, a redução
progressiva do papel do FMI, porque é
cada vez mais evidente que a Europa tem
capacidade financeira, económica e técnica
para desempenhar esse papel, de forma mais
adaptada às necessidades dos países europeus e
às suas regras do jogo.”

E qual seria o passo seguinte?
Consiste em transformar essas garantias fornecidas por todos os Estados-membros numa garantia conjunta, que será
mais fácil de activar, possibilitando a esse fundo a emissão
de eurobonds não só para apoiar países em crise, mas permitir aos países emitirem conjuntamente dívida e por esse
facto beneficiarem de spreads mais baixos.
Seja como for, os países em dificuldade, bem como
as suas empresas e cidadãos estão a ser objecto
de uma dura disciplina orçamental, enquanto as
instituições financeiras, que não estão isentas de
responsabilidade na crise, aparentemente continuam
sem regulamentação eficaz que reduza os seus
excessos. O que é que está previsto neste sentido?
As nossas economias de mercado precisam todas de sistemas
financeiros eficazes, por exemplo para converter poupança
em investimento produtivo, que alavanque o crescimento, a
produtividade e a competitividade. Contudo esta crise demonstrou que os sistemas financeiros não estavam suficientemente centrados nessa função. Na realidade, sobretudo a
partir dos anos 90, as instituições financeiras passaram por
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transformações, que pouco a pouco as fizeram descolar para
outro tipo de investimento, mais de lógica financeira e especulativa, o que permitiu criar a ilusão de que estavam a criar
novos recursos, quando na realidade não era isso que acontecia, porque não estavam a investir, transformando, numa
lógica de desenvolvimento, a economia real.
Como demonstrou a crise dos activos tóxicos nos
Estados Unidos, todo este sistema pode ruir, com
efeito de dominó...
Uma das grandes conclusões desta crise é que precisamos
regular o sistema financeiro para que o seu foco seja apoiar
o investimento produtivo e a criação de emprego e não apenas a especulação financeira, que no entanto terá sempre o
seu lugar. Em termos europeus, foi acordada uma agenda
de regulação do sistema financeiro, que actualmente se encontra no circuito legislativo da União e, neste sentido, estão
a passar muitas leis de regulação vária no Congresso norteamericano e no Parlamento Europeu, o que inclui a obrigatoriedade de criação de um fundo de reserva nos bancos que
sirva de “colchão” de segurança em função do volume de
crédito que vão concedendo. Mesmo assim, se é verdade que
a regulação está em curso, eu diria que não está a ser feito o
suficiente. Podia-se fazer mais, potenciando-se o desenvolvimento e salvaguardando-se o futuro de novas crises.
No actual contexto de crise, são as PME que mais
constrangimentos sofrem em matéria de crédito,
como acontece em Portugal, seja porque há
estrangulamento no crédito seja porque este fica
demasiado caro, incomportável. O que é que está a
ser feito nesta matéria a nível europeu?
Também aqui as coisas vêm de trás: o sistema financeiro na
realidade não estava suficientemente adaptado às necessidades das PME. Somou-se a esta inadequação uma crise financeira global que fragilizou o sistema bancário e agora estamos

a atravessar uma crise da zona Euro que dificulta ainda mais o
acesso ao crédito em geral, especialmente para as PME. Nesta
matéria, temos pelo menos dois desafios pela frente. Por um
lado, temos a reforma do sistema financeiro – conferindo-lhe
uma nova focagem que reside no apoio ao investimento e ao
crescimento, com particular sensibilidade pelas PME –, processo que está a meio caminho, havendo no entanto ainda
muito a fazer. E, por outro, normalizar o acesso ao crédito na
zona Euro e, claro, resolver esse mesmo problema no caso
português, que é relativamente específico, já que não tem
uma despesa pública descontrolada e intimamente ligada a
uma corrupção em grande escala e de alto nível, como na

“Para Portugal aceder ao novo FEEF, com
contratos mais aceitáveis, teremos nós próprios Estado, empresas, cidadãos - que aceitar as novas
regras do jogo, que são: disciplina orçamental,
redução do endividamento das empresas e das
famílias e, sobretudo no caso português, nunca
é demais insistir, melhoria da produtividade e da
competitividade.“

Grécia. Portugal também não tem um problema crítico de segurança social e não tem um problema de gestão bancária
que adopta práticas altamente especulativas, como na Irlanda. Temos um sistema bancário no essencial sólido, com uma
ou outra excepção bem conhecida, e é preciso que se diga
que, ao contrário de outros, o problema português é basicamente de produtividade e competitividade.
Contudo Portugal continua a ser pressionado
para adoptar soluções que podem não ser as mais
benéficas e eficazes. Como poderemos redireccionar
estas pressões e adoptar soluções que nos sejam
realmente favoráveis?
O país está confrontado com uma grande escolha, como
seja a de aumentar a sua produtividade, mas entretanto vai
sendo pressionado para adoptar a “solução” mais fácil, ou
seja, travar salários e reduzir o emprego para aumentar a
produtividade, o que é, quanto a mim, uma solução francamente ilusória e contraproducente, mesmo à escala de cada
empresa. O desafio para Portugal seria escolher um outro
caminho, que é o de ser capaz de gerar produtos e serviços de maior qualidade e valor acrescentado, tanto para o
mercado interno como externo. Este é um grande e incontornável trabalho de fundo, de longo prazo, que tem de ser
feito na economia e na sociedade portuguesas, porque caso
não o seja, compromete-nos a todos: empresários, quadros,
trabalhadores, parceiros sociais, bem como as políticas potenciadoras do desenvolvimento, relativas à exportação,
inovação, educação, emprego, entre outras. Para um país
como Portugal, que é uma pequena economia, é fundamental identificar áreas de aposta, uma dezena no máximo,
em que possamos gerar produto de muito bom nível internacional e mobilizar os recursos para essas áreas prioritárias.

Portugalglobal // Janeiro 11 // 17

ENTREVISTA
Apesar das dificuldades, o tecido empresarial
português tem reagido com alguma confiança e
iniciativa. Pode-se e deve-se pedir mais?
Hoje, Portugal tem empresas que são verdadeiros casos
de inovação e sucesso a nível internacional, que já estão
a mostrar o caminho e a demonstrar que empresas destas
são possíveis de serem criadas de forma sustentada no país.
Nós temos qualidade, conhecimento e know-how, boa
formação e mão-de-obra qualificada, tudo o que é preciso quando se fala de investimento e competitividade. Mas
o que está aqui em causa não é eleger umas centenas de
empresas como líderes deste processo, mas sim propiciar e
apoiar uma mudança em grande escala do tecido produtivo
e empresarial, já que temos um sério problema de escala
que tem de ser ultrapassado.
Mas para isso temos que dispor de um plano de
crescimento ambicioso e de instrumentos económicos
e políticos com grande poder de alavancagem…
Gostaria de referir aqui que, por razões várias, na história mais
recente da economia portuguesa nunca promovemos uma
política industrial e o que temos agora é um grande tabu à
volta disso. E ainda hoje não há um discurso português sobre
política industrial. Curiosamente este problema existia tam-

bém ao nível europeu, mas hoje a Europa, com a Alemanha e
a França à cabeça, tem uma política industrial. Portugal não.
Repare-se que os países mais competitivos da zona Euro têm
uma política industrial e afirmam-se com sucesso nos mercados globais graças a ela. A razão de Portugal não ter uma política industrial é porque há entre nós uma corrente de opinião,
alimentada por decisores políticos e economistas, que pensa
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que uma política industrial é uma coisa do passado, portanto
ultrapassada, porque é por definição proteccionista. Mas hoje
está a emergir um novo conceito de política industrial, que é
perfeitamente compatível com uma economia liberal, aberta
à globalização, que consiste em ver sector a sector, cluster a
cluster, quais são as melhores condições envolventes para os
seus actores serem bem sucedidos, o que tem que ver com
concertação estratégica e não com proteccionismo estatal. À
semelhança do que está a acontecer por toda a Europa, sobretudo a Leste, cujas unidades industriais estão integradas
nas grandes cadeias produtivas lideradas pela França e pela
Alemanha, é óbvio que Portugal, além de uma maior internacionalização, tem que se integrar em cadeias competitivas
europeias e saber negociar, de acordo com um quadro de relacionamento económico, a nossa posição nessas cadeias, em
termos de investimento estruturante, que tem naturalmente
um efeito de arrastamento positivo sobre as PME.
Pode explicitar as premissas e as iniciativas que
envolvem o projecto de políticas conjuntas, que
sirvam a zona Euro como um todo?
Para avançar nesse sentido, tem que haver uma negociação
mais global sobre tudo o que é democracia económica da
zona Euro. E neste sentido, hoje estamos a viver o maior movimento de reforma na zona Euro: a reforma do Pacto de Estabilidade (que está em curso entre a Comissão e o Parlamento), e que está a avançar; está a ser lançada a nova Estratégia
de Crescimento e Emprego da UE (a chamada Estratégia UE
20/20, associada à Estratégia de Lisboa, e que tem de se dotar de meios de implementação); vamos começar a discussão
do orçamento comunitário e o novo papel dos fundos estruturais, bem como os novos Programas comunitários (Ciência
e Tecnologia, Infra-estruturas, e outros); e estamos a lançar
algo que é novo, e que portanto ainda não existia: a Vigilância Macroeconómica de cada país da zona Euro.
Quais as consequências destas reformas e sobretudo do
mecanismo de vigilância macroeconómica para Portugal?
Isto quer dizer que a evolução da economia portuguesa vai
passar a ser seguida não só em relação ao défice e à dívida mas também em matéria de desequilíbrio externo, bem
como de endividamento público e privado. Se se verificarem
desequilíbrios, vamos ter que os corrigir, caso contrário Portugal será objecto de alertas e sanções. Ou seja, para Portugal
aceder a esse mecanismo ou novo FEEF, com contratos mais
aceitáveis, teremos nós próprios – Estado, empresas, cidadãos – que aceitar as novas regras do jogo, que são: disciplina orçamental, redução do endividamento das empresas e
das famílias e, sobretudo no caso português, nunca é demais
insistir, melhoria da produtividade e da competitividade. A
Alemanha, o maior contribuinte para o FEEF, nunca irá avançar para um mecanismo mais dotado de apoio financeiro aos
países em dificuldade sem contrapartidas, o que quer dizer
sem um compromisso, por partes dos países da União, e portanto de Portugal, de fazerem esse esforço. É claro que isto
exige comportamentos e políticas de exigência e rigor, que se
estendem à forma como produzimos, trabalhamos, consumimos ou poupamos. Significa mudar de vida.

Quer internacionalizar
o seu negócio?
Use a energia certa.

A expansão nos mercados externos é uma possibilidade para inúmeras
empresas, que estão preparadas e têm as condições necessárias para
expandir as suas fronteiras e os seus limites.
Amplie os seus mercados e aumente as suas exportações, com o nosso
apoio. Somos parte de um grupo Bancário de grande dimensão, com capacidade financeira e reconhecido prestígio internacional.
Estamos preparados e queremos apoiar o Negócio Internacional, dispomos
de mais de 2300 agências bancárias na península ibérica, assim como de
um conjunto de parcerias bancárias, para facilitar os seus negócios.

www.bancopopular.pt

NOTÍCIAS

Fórum dos Embaixadores 2011
O aumento das exportações portuguesas esteve no centro do debate do Fórum dos Embaixadores, no passado dia
5 de Janeiro, numa iniciativa da AICEP
organizada em parceria com o Ministério dos Negócios Estrangeiros e que
visa demonstrar o potencial da diplomacia económica na promoção do país
e da economia portuguesa.
Basílio Horta, presidente da AICEP,
defendeu que o aumento das exportações e do investimento directo estrangeiro deve constituir um desígnio
nacional para os próximos anos em
Portugal e apresentou, genericamente,
o programa que a Agência definiu para
atingir esse objectivo: Internacionalizar
para crescer. Este programa engloba
quatro eixos e propõe-se mobilizar as
empresas para a internacionalização,
de forma a conseguir alargar a base
exportadora nacional e aumentar as
exportações através de uma maior di-

versificação dos mercados de destino
da oferta nacional.
No encerramento do encontro, o ministro da Economia, da Inovação e do Desenvolvimento, Vieira da Silva, afirmou
que a economia portuguesa tem de se
orientar para um “crescimento na ordem dos 40 por cento das exportações
no PIB”, salientando que Portugal tem
empresas de referência e capacidade e
que as exportações portuguesas têm
hoje um perfil mais tecnológico.
À margem do encontro, o ministro do
Negócios Estrangeiros, Luís Amado, reforçou esta afirmação, sublinhando que
Portugal “tem pela frente um desafio
muito grande, que está identificado”.
Amado disse ainda que o país tem de
“reorientar a economia para sectores
de bens transaccionáveis, porque precisamos de exportar mais e aproveitar as
oportunidades de crescimento da procura mundial, num processo de reorga-

nização da economia mundial que hoje
se conhece”. Exortou ainda os empresários a apostarem em mercados como o
Brasil, a Rússia, a Índia e a China.
Por seu lado, o presidente da AICEP disse que a Agência tudo fará para compensar a diminuição da procura interna com o aumento das exportações e
do investimento estrangeiro em 2011.
Questionado pelos jornalistas sobre as
dificuldades que as empresas enfrentam
na actual conjuntura, Basílio Horta deixou uma garantia: “Há duas maneiras
de encarar as dificuldades: sentarmonos sobre elas e passar a vida a fazer
análises, ou olhar para elas para as resolver. Nós optamos pela segunda via”.
No Fórum dos Embaixadores estiveram
ainda presentes empresários de sectores de actividade diversos (farmacêutico, TIC, automóvel e água), bem como
os responsáveis da rede externa da AICEP e do MNE.

Missão ao Qatar e Emirados Árabes Unidos
O Primeiro-ministro José Sócrates liderou uma missão oficial e empresarial ao
Qatar e a Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Sócrates foi acompanhado
na visita aos Emirados Árabes Unidos
por 60 empresários dos sectores financeiro, energias renováveis, imobiliário,
construção civil e gestão hoteleira e pelos Ministros de Estado e dos Negócios
Estrangeiros, Luís, Amado, de Estado
e das Finanças, Teixeira dos Santos, da
Economia, Inovação e Desenvolvimento, Vieira da Silva e das Obras Públicas
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Transportes e Comunicações, António
Mendonça. Basílio Horta, presidente da
AICEP, também integrou a missão.
Nos EAU foi assinado um memorando
de entendimento para criar um comité
conjunto destinado a estabelecer um
programa abrangente para promover
a cooperação entre os dois países nas
áreas de economia, comércio, cultura,
justiça e segurança. Foi também assinado um acordo para evitar a dupla
tributação e a fuga fiscal e outro de
utilização do espaço aéreo.

A visita oficial do Primeiro-ministro português ao Qatar permitiu a assinatura
de dois acordos nas áreas do turismo e
da energia, mas, sobretudo, afirmar a
economia portuguesa e as exportações
portuguesas, disse fonte oficial.
No âmbito do Fórum Empresarial a
Câmara de Comércio do Qatar e a
Confederação da Indústria Portuguesa
assinaram um memorando de entendimento para cooperarem em várias
áreas, com destaque para a construção
civil e distribuição.
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Monseo aposta na
internacionalização
A Monseo é uma marca portuguesa da alta joalharia criada por uma empresa familiar
ligada ao sector há quase quatro décadas. Um exemplo de ligação perfeita entre a
inovação técnica e artística e a manufactura dos artesãos tradicionais.
Para os leigos na matéria, transformar
o ouro e as pedras preciosas em joalharia de luxo é quase uma alquimia.
Em Portugal, houve quem combinasse
essa capacidade com a experiência de
quase quatro décadas no sector, a que
juntou ainda a criação de identidade
própria. O resultado foi o aparecimento
no mercado, em 2004, da marca Monseo, “peças de luxo, de ouro e pedras
preciosas, muito distintas face à concorrência, e de grande qualidade”.

A criação de marca própria é apenas
uma das metas que a Rui Vieira Joalheiros já alcançou. Outra, também
já assegurada, foi a abertura de uma
boutique Monseo numa zona nobre
do Porto. Uma outra, para alcançar
no médio prazo, é o reforço da quota
de internacionalização que, neste momento, ronda apenas os dez por cento.
Nesse domínio a estratégia passa por
dois grandes mercados. A Espanha e
os EUA: o primeiro pela proximidade,

o segundo por ser o maior mercado
de joalharia do mundo e onde, assim
que a conjuntura o permitir, a aposta
passará pela abertura de uma loja em
Nova Iorque.
A Rui Vieira Joalheiros é mais um
exemplo de empresa portuguesa de
raiz familiar a rejeitar a visão paroquial
do sector a que pertence e do mercado onde compete. A terceira geração
da família fundadora já garantiu uma
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presença invejável no mercado interno,
junto do comércio a retalho e nas grandes ourivesarias, e garantiu também,
ao longo dos anos, diversas vantagens
face à concorrência: o design, a qualidade das matérias-primas, o fabrico, o
preço mais competitivo e a assistência
pós-venda. Segundo fonte da empresa,
“agora, a palavra de ordem é a internacionalização”. O crescimento sustentado da marca e a consolidação da sua
presença junto dos clientes internacionais apostando forte nos canais de distribuição, na exclusividade dos produtos e, tal como no mercado interno, no
preço competitivo e no design diferenciador, são as grandes linhas de força.

Apesar da conjuntura desfavorável,
neste período de turbulência que a
economia mundial atravessa, a empresa continua a trabalhar para que os valores da criatividade, da durabilidade,
da autenticidade e do valor das matérias primas continuem a ser os alicerces
do seu futuro enquanto empresa.

Monseo-Jewels
Rua Dr. Alves da Veiga, nº 73/75
4000-073 Porto
Tel.: + 351 226 069 310
mvieira@monseo.com

www.monseo.com

FIFA
reconhece
Safina
A dinâmica de
crescimento dos últimos
anos, com a performance
da Safina nos diversos
mercados a superar todas
as expectativas criadas,
tornaram a empresa
uma referência europeia
na produção de relva
desportiva e paisagística e
a apontar para um volume
de negócios de 15 milhões
de euros em 2014.
Deixar os têxteis tradicionais para trás
e eleger como core business os têxteis técnicos de alto valor acrescentado e de forte pendor exportador foi a
grande decisão estratégica na vida da
Safina. Com esta decisão, tomada em
2005, não apenas fugiu à crise que
atingiu o sector, mas também conseguiu chegar a um lugar de topo à escala global enquanto empresa produtora
de relva artificial.
À escala global e verdadeiramente inovadora em Portugal onde a Safina não tem
concorrência, sendo o único produtor
nacional de relva artificial, tanto desportiva como paisagística. No contexto internacional, a empresa passou mesmo, no
início de 2010, a integrar o lote restrito de
produtores de relva desportiva licenciados
pela FIFA o que, em termos de penetração nos mercados externos, é um activo
intangível de enorme importância.

Interior da Boutique Monseo na cidade do Porto
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Como corolário da estratégia desenvolvida, o volume de negócios, sempre a
crescer desde 2007, atingiu em 2010
um valor superior a dez milhões de
euros, representando a relva artificial
cerca de 80 por cento do total e sendo
a percentagem devida às exportações
de 65 por cento. Tanto dentro como

EMPRESAS

fora do país a mudança para um novo
paradigma estratégico de negócio – a
tal decisão de 2005 – tem sido a garantia de uma carteira de clientes cada
vez mais numerosa e diversificada em
termos de mercados de origem.
A título de exemplo, e em 2009, a Safina
conquistou o primeiro grande concurso
de fornecimento de relva artificial para
a prática de futebol em Portugal num
total de 38 campos no concelho de Braga. No mercado vizinho, os espanhóis
já descobriram a Safina e, para além do

fornecimento de relva para vários campos de futebol, foi possível à empresa
alargar a sua rede de distribuidores de
relva paisagística, quer em número
quer em representatividade regional.
Também em 2009 foi conquistado no
mercado italiano o primeiro cliente de
grande relevo no domínio da relva paisagística e, no início de 2010, o enfoque
foi o mercado francês onde o trabalho
comercial foi iniciado por um agente e o
realce o mercado marroquino onde foi
realizado o primeiro grande negócio na
área desportiva. Estão ainda em curso

As grandes inovações em curso
nos produtos Safina

negociações para o estabelecimento de
uma parceria com um agente nos Emirados Árabes Unidos.
Depois de já ter garantido a aprovação
da Certificação do Sistema de Gestão
da Qualidade, a modernização e a inovação tecnológica continuarão a ser
duas das mais fortes apostas da empresa, como comprova o plano de investimentos em vias de concretização, para
o período 2008/2011, e que é superior
a cinco milhões de euros.
Nos diversos mercados e no futuro próximo, a Safina vai também continuar a
apostar na capacidade de resposta rápida e flexível, com prazos de entrega
muito curtos e difíceis de acompanhar
pelos concorrentes directos, normalmente de grande dimensão, cuja oferta
é muito mais rígida e com exigências de
dimensão mínima por encomenda.

• Utilização de fibras de polietileno
em alternativa ao polipropileno e de
fibras de monofilamento em alternativa às fibriladas, características da última geração das relvas desportivas;

•D
 esenvolvimento, em parceria com
o actual fornecedor de látex, duma
nova solução para as bases, no sentido da substituição deste material por
poliuretano (processo em curso);

• Introdução de novas soluções híbridas entre fibras de polietileno linear
e linear texturizado (evitando assim
a necessidade de infill e permitindo
a configuração de mesclas visuais na
relva que acentuam o seu aspecto
natural), com grande sucesso na área
das relvas paisagísticas;

•D
 esenvolvimento de novas referências de relva desportiva para ténis/padel, golfe, hóquei em campo e rugby.

Safina

• Desenvolvimento de uma nova relva
que incorpore fluorescência nas fibras,
com aplicação paisagística, projecto de
I&D a concretizar, possivelmente, em
parceria com a Universidade de Aveiro.

info@safina.pt

Travessa da Gandara, 65
3886-908 Cortegaça
Tel.: +351 256 790 120

www.safina.pt
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FiberSensing seduz
mercado global
Transformar, em apenas seis anos, um spin-off tecnológico do Instituto de Engenharia
e Sistemas de Computadores do Porto, numa empresa líder mundial de sistemas de
sensores baseados em redes de Bragg em fibra óptica, foi a proeza dos investigadores
Luís Ferreira, Francisco Araújo, Alberto Maia e José Luís Santos. Segue-se o reforço da
aposta no mercado da energia, onde a FiberSensing também projecta para as suas
soluções um lugar de topo no mercado global.
O que têm em comum a Ponte de D.
Luís, no Porto, a Ponte Pedonal de Aveiro, a Ponte da Lezíria, no Carregado, ou
o Túnel do Rossio, em Lisboa, para além
de serem obras emblemáticas da arte e
da engenharia portuguesas? Todas elas
foram monitorizadas com sensores de
Bragg em fibra óptica (FBG), desenvolvidos e produzidos pela FiberSensing,
uma empresa da Maia, altamente especializada e uma referência mundial no
domínio da tecnologia dos sensores de
Bragg em fibra óptica (FBG).
O que a FiberSensing oferece ao mercado, muito concretamente, é um vasto leque de sensores (medição de temperatura, deformação, aceleração e inclinação),
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unidades de medição (que interrogam os
sensores) e aplicações de software, que
suportam a utilização das unidades de
medição e gestão de dados para aplicações avançadas de monitorização.
Um dos ex-libris da empresa é o SysTunnel, um sistema utilizado na monitorização de convergência em túneis,
instalado em grande escala no Túnel
do Rossio, um projecto de reabilitação
da REFER. Neste momento, a FiberSensing não tem mãos a medir: tanto em Portugal como no estrangeiro,
colabora em projectos de importância
considerável com a Siemens Energy
(Orlando, EUA), a Airbus (Toulouse,
França), a CRISA-Grupo EADS (Espa-

nha) e com a REFER, a REN ou a EFACEC, no mercado interno.
Segundo os responsáveis da empresa,
“apostámos desde o início na internacionalização porque, sendo a instrumentação em fibra óptica uma tecnologia
inovadora, para tirar os benefícios associados à sua utilização – cada vez mais
aceite – não podíamos ficar restringidos
ao mercado português que, para além
de pequeno, é bastante conservador, até
porque éramos uma empresa pioneira a
operar nesta área à escala mundial”.
Esta aposta decisiva num posicionamento global garantiu à FiberSensing
um universo de mais de cem clientes
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Datas marcantes na
vida da Fibersensing
Fundação da FiberSensing, em Abril
de 2004, como spin-off tecnológico do
INESC.
Financiamento do arranque do projecto em conjunto com o INESC, o IAPMEI e a PME Capital (hoje InovCapital).

Unidades de medição de medição de temperatura, deformação, aceleração e inclinação

espalhados pelos EUA, Brasil, Espanha,
Alemanha, Suíça, França, Grécia, Itália,
Hungria, Taiwan ou Colômbia e uma
facturação, em 2010, de 1,7 milhões de
euros, representando os negócios no estrangeiro cerca de 88 por cento daquele
valor. Os clientes são empresas que actuam nos mercados da engenharia civil, da
geotecnia, dos transportes, da indústria
aeroespacial ou da energia, a diversos
níveis, quer sejam fabricantes, donos ou
exploradores de estruturas ou empresas
que prestam serviços de monitorização
nessas áreas. O metro de São Paulo e
a barragem de Curitiba, no Brasil, ou o
comboio de alta velocidade, na Holanda, são algumas das obras emblemáticas
monitorizadas pela FiberSensing.
Para além do grande potencial da monitorização feita a partir da tecnologia
de fibra óptica dos sensores de Bragg,
considerada um dos meios mais adequados e fiáveis para garantir a integridade das estruturas, pois permite superar as deficiências de desempenho que

os sensores eléctricos demonstram nas
aplicações mais exigentes da monitorização estrutural, não pára de crescer o
envolvimento da FiberSensing em projectos inovadores no sector da energia.
A título de exemplo, a empresa desenvolveu soluções para o mapeamento
de temperatura em transformadores
de potência da EFACEC (sistema HotSpot) e em linhas de alta tensão da REN
e EDP (sistema T-MOL). Outro exemplo:
em parceria com a empresa brasileira
Lupatech, a FiberSensing criou uma
solução específica para a medição da
pressão e temperatura no fundo dos
poços com o objectivo de optimizar o
processo de extracção, solução utilizada pela Petrobrás. Ainda um outro
exemplo: desenvolvimento de um protótipo para avaliar as deformações nos
depósitos de combustível para aplicar
nos novos modelos A350 da Airbus.
O “segredo” do percurso de sucesso
da FiberSensing reside antes de mais –
uma inevitabilidade nos mercados tão

Obtenção do Estatuto NEST, no âmbito do programa PRIME (Programa de
Incentivos à Modernização da Economia), a 23 de Dezembro de 2003.
Entrada de outro investidor, a PME
Investimentos, que ajudou na passagem para a fase de industrialização,
em 2005.
A empresa muda de instalações, em
2006, e passa a exercer a sua actividade
na Maia, já depois de firmadas as relações
com fornecedores e potenciais clientes.
Em Novembro de 2008, é admitida na
Rede PME Inovação COTEC.
Certificação segundo as normas de Qualidade ISO NP EN 9001:2008, em 2010.
competitivos onde a empresa opera –
no elevado nível de inovação da tecnologia empregue, presente em todas as
fases do desenvolvimento do produto,
na criação constante de produtos e na
renovação da oferta standard (a criação
de soluções feitas à medida obriga a um
constante reajuste sempre em busca de
maior eficácia e dos requisitos específicos
para cada cliente). Por outro lado, em
conjunto com alguns dos mais importantes players de cada área estratégica de
mercado, a FiberSensing mantém uma
colaboração muito activa em torno de
actividades de I&D. Em 2010, a empresa
obteve a certificação segundo as normas
de Qualidade ISO NP EN 9001:2008, em
todas as actividades que opera.

FiberSensing

Sistemas Avançados de
Monitorização, SA
Rua Vasconcelos Costa, 277
4470-640 Maia
Tel.: +351 229 613 010
info@fibersensing.com

www.fibersensing.com
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Colômbia,
e Guiné
Equatorial
OS NOVOS
MERCADOS
DE PROSPECÇÃO
São mercados ainda pouco explorados
mas com potencial para receber a
oferta portuguesa, numa óptica
de diversificação de mercados e de
expansão das exportações nacionais.
No âmbito do programa
Internacionalizar para Crescer, a
AICEP tem em curso avaliações
sobre o potencial destes mercados
e está a desenvolver informação
económica para que as empresas
possam tomar as suas decisões de
internacionalização. Estão a ser
identificados produtos portugueses
com potencial de sucesso, bem
como os principais concorrentes e os
melhores caminhos e estratégias de
entrada nestes mercados. Ao longo
de 2011, a AICEP irá igualmente
dinamizar acções de divulgação
de informação (“ABC Mercados” e
“Conhecer mais mercado”) sobre
estes mercados junto do sector
empresarial, apoiando as empresas
com acções específicas que facilitem
a sua abordagem.
Mais informação sobre estes mercados
poderá ser consultada aqui.
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GUINÉ EQUATORIAL
A economia da Guiné Equatorial assenta no sector do petróleo e do gás, que
representa cerca de 74 por cento do produto interno bruto (PIB), segundo estimativas
do FMI. A evolução económica do país está marcada pelo início da exploração
dos recursos petrolíferos, em 1992, que teve o seu maior desenvolvimento a
partir de 1996. O governo tem em curso um plano de desenvolvimento a longo
prazo, denominado “Horizonte 2020”, que visa acelerar a redução da pobreza,
diversificando os sectores de produção e criando mais emprego, promovendo assim as
condições para que a Guiné Equatorial se constitua um país moderno e desenvolvido
no contexto do continente africano.
Segundo o The Economist Intelligence
Unit (EIU), a produção petrolífera ascendeu a 462.000 barris/dia em 2009, o que
coloca o país no terceiro lugar no contexto
da África Subsaariana, depois da Nigéria
e de Angola. As reservas de petróleo calculadas em 2008 atingiam 1.700 milhões
de barris (equivalente a 12,9 anos de
produção ao ritmo actual), mas a desco-

berta e exploração de novas jazidas abre
boas perspectivas para o sector. Além do
sector petrolífero, cabe ainda salientar a
importância da indústria de derivados do
petróleo e gás (11,6 por cento do PIB) e da
construção (7,9 por cento do PIB).
As receitas petrolíferas, que em 1993
não ultrapassaram os três milhões de

dólares, aumentaram para 190 milhões de dólares em 2000 e para 3,3
mil milhões de dólares em 2006. Entradas massivas de investimento estrangeiro no sector do petróleo e do
gás, bem como um crescimento acentuado das exportações de petróleo,
contribuíram para um elevado crescimento económico desde 1996 (média
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anual de 26,2 por cento entre 2001
e 2005).
Nos últimos anos a economia registou
índices de crescimento elevados (10,7
por cento em 2008), mas em 2009 o
crescimento do PIB não foi além de 5,3
por cento, devido à descida dos preços
do petróleo no mercado internacional
e à redução da produção no campo de
Zafiro, que é o principal campo petrolífero do país. Em contrapartida, o sector
não petrolífero registou um crescimento de 27,6 por cento, impulsionado pelos projectos de infra-estruturas.
O ritmo de crescimento económico deverá continuar a abrandar para valores
da ordem de 2,0 por cento e 3,0 por
cento em 2010 e 2011, respectivamente, fruto sobretudo da queda da produção de hidrocarbonetos, incluindo
derivados. Para esta diminuição contribuem três factores principais: a produção no campo de Zafiro continuará a
declinar; nenhum novo campo petrolífero deverá começar a ser explorado; e
o investimento em novos poços só agora deverá começar. As previsões para os
dois anos em referência (2010 e 2011)
indicam que o sector não petrolífero
deverá registar um crescimento superior a 10 por cento.
No sector externo, e num contexto de
preços elevados do petróleo e de aumento da produção, a Guiné Equatorial beneficiou de excedentes da balança corrente ao longo dos últimos anos
(9,1 por cento do PIB em 2008), mas
em 2009, devido à acentuada diminuição do preço do petróleo (que representa mais de 97 por cento das exportações) e ao forte aumento das importações, a balança corrente registou um
défice superior a 1,9 mil milhões de dólares (15,6 por cento do PIB). Em 2010
ter-se-á verificado, segundo previsões,
um desagravamento do défice corrente
(8,8 por cento do PIB), mas este ano
deverá registar-se novo aumento (9,1
por cento do PIB) em resultado da deterioração da balança comercial.
Perante este quadro, e dando continuidade ao trabalho que vem sendo
desenvolvido, o principal desafio para
o governo da Guiné Equatorial consis-
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te no relançamento dos sectores fora
do âmbito da indústria petrolífera, de
forma a aumentar a oferta interna e diversificar as exportações, criando mais
emprego e aumentando o nível de vida
da população. Está também a ser dada
particular atenção à indústria do gás,
estando a ser planeada a construção,
até 2014, de uma segunda unidade de
liquefacção de gás natural, transformando o país num hub de GNL (gás
natural liquefeito) para a região.

“Entradas massivas de
investimento estrangeiro no
sector do petróleo e do gás,
bem como um crescimento
acentuado das exportações
de petróleo, contribuíram
para um elevado crescimento
económico [da Guiné
Equatorial] desde 1996 (média
anual de 26,2 por cento entre
2001 e 2005).”

No final de 2007 o governo aprovou
um plano de desenvolvimento a longo
prazo, denominado “Horizonte 2020”,
que tem um duplo objectivo: acelerar a
redução da pobreza e criar as condições
para que a Guiné Equatorial se consti-

tua um país moderno e desenvolvido
no contexto do continente africano.
O plano centra-se na diversificação da
economia como condição para gerar
emprego e reduzir a dependência dos
hidrocarbonetos, existindo apoios financeiros destinados a sectores estratégicos
(nomeadamente agricultura e pescas) e
incentivos adicionais ao sector privado.
O plano tem duas fases; a primeira termina em 2012 e aposta na melhoria das
infra-estruturas do país e na modernização dos serviços públicos como um
meio para apoiar o desenvolvimento do
sector privado e do capital humano. A
segunda fase (2013-2020) consiste no
investimento das reservas do país em
activos internacionais, tendo em vista
assegurar rendimentos futuros.

Comércio internacional
Entre 2005 e 2008 as exportações da
Guiné Equatorial aumentaram cerca de
103 por cento e as importações registaram um crescimento de 84 por cento.
O elevado crescimento das exportações
reflecte o aumento da produção petrolífera, bem como o crescimento substancial do preço do barril de petróleo.
Em 2008 as exportações atingiram 14,5
mil milhões de dólares, mas em 2009
verificou-se um decréscimo da ordem
dos 41 por cento, em consequência,

MERCADOS
fundamentalmente, da queda acentuada do preço do petróleo e também da
diminuição da produção. Prevê-se que
em 2010 se tenha registado uma recuperação das exportações, que deverão
atingir 10,1 mil milhões de dólares, o
que corresponde a um aumento de cerca de 19 por cento face a 2009.
No que se refere às importações, que
ascenderam a 3,9 mil milhões de dólares em 2008, os dados apontam para
um crescimento de 34 por cento em
2009, prevendo-se um forte abrandamento desta tendência em 2010 e
2011 (3,7 por cento e 0,3 por cento,
respectivamente). De salientar que
quase 65 por cento das importações
registadas em 2009 dizem respeito à
compra de combustíveis à Nigéria.
De acordo com os dados disponibilizados
pelo International Trade Centre (ITC), os
Estados Unidos da América (EUA) são
o principal destino das exportações da
Guiné Equatorial (29,2 por cento do total em 2009), seguidos pela China (11,9
por cento). O Japão e a República da
Coreia têm vindo a ganhar importância
nos anos mais recentes, ocupando a 3ª
e 4ª posições respectivamente, enquanto
Espanha e Taiwan registaram uma perda
de representatividade.
Os EUA eram habitualmente o principal
fornecedor da Guiné Equatorial (cerca
de 37 por cento do total das importações em 2006), mas têm vindo a perder
peso em favor de outros países, particularmente da China, que passou para
a 1ª posição em 2008, com uma quota de 17 por cento (2,8 por cento em
2006). Espanha, França, Costa do Marfim e Itália ocupam também um lugar
de destaque enquanto fornecedores.
Em 2009, a importação de óleos brutos
de petróleo da Nigéria, no montante de

Investimento

3.358,2 milhões de dólares (perto de
65 por cento das importações totais),
colocou este país no primeiro lugar
do ranking dos fornecedores, quando
nos anos anteriores não ia além do 15º
(2008) e 23º (2007).

De acordo com o World Investment
Report 2010 publicado pela UNCTAD,
a Guiné Equatorial recebeu, ao longo
dos últimos anos, valores significativos
de investimento directo estrangeiro
(IDE), que foi canalizado fundamentalmente para o sector do petróleo e do
gás. Entre 2005 e 2009 o país recebeu
uma média anual de 664,8 milhões de
dólares de investimento directo estrangeiro, apesar de se ter verificado um
valor de investimento líquido negativo
em 2008. Em 2009, a Guiné Equatorial
posicionou-se no 76º lugar do ranking
mundial enquanto receptor de IDE (0,1
por cento do total mundial) num universo de 208 países.

Como foi referido, as exportações da Guiné Equatorial estão concentradas, na sua
quase totalidade, nos hidrocarbonetos,
que representaram 97,4 por cento do
total das vendas guineenses ao exterior
em 2009. Numa análise mais detalhada,
é de assinalar que os óleos brutos de petróleo foram responsáveis por 72,6 por
cento das exportações do país, enquanto
aos gases de petróleo correspondeu uma
quota de 24,7 por cento.
A composição das importações é mais
diversificada, mas estão sobretudo direccionadas para o sector energético e

Dos principais investidores estrangeiros
destacam-se a ExxonMobil, a Devon e
a Marathon Oil Company. Em Fevereiro
de 2009 foi constituído o consórcio 3G5
(Guinea Gás Gathering) que tem como
accionistas a SONAGAS (sociedade estatal guineense), com 50 por cento do
capital, a alemã E-ON (25 por cento do
capital), a espanhola Unión Fenosa (5
por cento) e a portuguesa GALP (5 por
cento), ficando o Estado guineense (Ministério das Minas, Indústria e Energia)
com os restantes 15 por cento.

“No final de 2007 o
governo aprovou um plano
de desenvolvimento a
longo prazo, denominado
“Horizonte 2020”, que tem
um duplo objectivo: acelerar
a redução da pobreza e
criar as condições para
que a Guiné Equatorial se
constitua um país moderno e
desenvolvido no contexto do
continente africano.”

Relações económicas
com Portugal
A Guiné Equatorial ocupa uma posição
modesta na estrutura do comércio externo português, embora os dados do
INE, relativos ao período de Janeiro a
Outubro de 2010, refiram um aumento
das exportações nacionais para aquele
mercado de 122,6 por cento face a período idêntico de 2009.

suas necessidades. Da estrutura das importações destacam-se três grupos de
produtos: produtos petrolíferos (67,2
por cento em 2009), máquinas e aparelhos mecânicos e eléctricos (13,7 por
cento) e obras de ferro fundido, ferro
ou aço (3,1 por cento).

Em 2010, no período considerado, a
Guiné Equatorial foi o 58º cliente de

Evolução da Balança Comercial Bilateral
2005

2006

2007

2008

2009

Var %a
05/09

2009
Jan/Out

2010
Jan/Out

Var %b
09/10

Exportações

1.389

10.330

11.901

16.912

13.937

170,9

11.441

25.463

122,6

Importações

300.142

398.482

426.308

276.064

159.054

-9,5

159.017

178.437

12,2

Saldo

-298.753

-388.152

-414.407

-259.152

-145.117

–

-147.575

-152.975

–

0,5%

2,6%

2,8%

6,1%

8,8%

–

7,2%

14,3%

–

Coef. Cobertura (%)

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2005-2009

(b) Taxa de variação homóloga
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Portugal, subindo 10 posições em relação ao ano de 2009. Como fornecedor
de Portugal, verificou-se, ao longo dos
últimos anos, uma evolução muito positiva, com a Guiné Equatorial a passar
da 118ª posição em 2004 para a 32ª
posição em 2009 e 30ª no período de
Janeiro a Outubro de 2010.

que alcançaram 426 milhões de euros),
verificou-se uma redução acentuada
até 2009, quando se fixaram em cerca de 159 milhões de euros em 2009,
para voltarem a subir em 2010 no período em referência (178,43 milhões de
euros, ou seja, mais 12,2 por cento que
no período homólogo de 2009).

Para o comércio internacional da Guiné Equatorial e segundo as estatísticas
do International Trade Centre (ITC) relativas a 2009, a importância de Portugal, enquanto cliente e fornecedor,
é bastante mais expressiva (12ª e 15ª
posição, respectivamente), com quotas
de 2,51 por cento ao nível das exportações e de 0,38 por cento no que se
refere às importações.

Relativamente à estrutura das exportações portuguesas para a Guiné Equatorial, constata-se uma forte concentração nos minerais e minérios (35,1 por
cento do total de Janeiro a Outubro de
2010), seguindo-se os combustíveis minerais (20,8 por cento) e as máquinas
e aparelhos (20,7 por cento), grupos
que, no seu conjunto, representaram
76,6 por cento do total.
Numa análise mais detalhada, verificase que no período em análise os três
produtos mais representativos foram
os cimentos hidráulicos (incl. os “clinckers”), mesmo corados (34,9 por cento
do total, e que aumentaram 101,6 por
cento face ao mesmo período de 2009);
coque e betume de petróleo e outros
resíduos dos óleos de petróleo (17,3 por
cento do total, mas aumentando 329,2
por cento) e os fios e outros condutores,
isolados para usos eléctricos, e cabos de
fibra óptica (5,9 por cento).

A balança comercial entre os dois países,
tradicionalmente desfavorável a Portugal,
agravou-se acentuadamente a partir de
2005 devido ao peso das importações
de petróleo, tendo registado em 2007 o
maior défice de sempre, atingindo um valor superior a 414 milhões de euros.
Entre 2005 e 2009, os valores das exportações portuguesas para a Guiné Equatorial apenas diminuíram no último ano
(atingiram perto de 14 milhões de euros,
o que representou um decréscimo de
17,6 por cento face ao ano anterior). No
entanto, já em 2010 (Janeiro/Outubro) as
exportações ascenderam a 25,46 milhões
de euros, aumentando 122,6 por cento
face ao mesmo período de 2009.
No que respeita aos montantes das importações, que registaram acréscimos
muito significativos até 2007 (ano em
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Dados relativos a 2009 indicam que
64,6 por cento das exportações para a
Guiné Equatorial de produtos industriais
transformados incidiram em produtos de
média-baixa tecnologia. De salientar que
96,9 por cento das exportações totais são
produtos industriais transformados.

guiné equatorial
em ficha
Malabo

Camarões

Guiné Equatorial

Gabão

Área: 28.051 km2 (composta por uma parte
continental - 26.017 km2 - e por diversas
ilhas, nomeadamente Bioko, Annobon,
Corisco e Elobey).
População: 680.000 habitantes (estimativa
2009 - FMI)
Densidade populacional: 24,2 hab. / Km2
(estimativa 2009 - FMI)
Designação oficial: República da Guiné
Equatorial
Chefe de Estado: Presidente Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo (candidato do
PDGE reeleito em Novembro de 2009 com
95,37% dos votos)

De 2005 para 2009 e segundo dados
do INE, o número de empresas exportadoras para este mercado evoluiu de
16 para 37 empresas, enquanto as
empresas importadoras deste mercado
passaram de 13 para 6 nesse período.
No que diz respeito às importações
portuguesas provenientes da Guiné
Equatorial, estas centram-se quase exclusivamente num único produto, combustíveis minerais, que representou
99,8 por cento do total importado em
2009, situação já verificada em anos
anteriores e que continuou a registarse em 2010 (Janeiro a Outubro).

Presidente Obiang

Primeiro-Ministro: Ignacio Milam Tang
Data da actual Constituição: Aprovada
em 15 de Agosto de 1982
Principais Partidos Políticos: Partido
Democrático da Guiné Equatorial (PDGE),
que forma o Governo; existem mais 12
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Informações e
endereços úteis
partidos registados, a maioria dos quais apoia
o Presidente, incluindo a Convenção Liberal
Democrática (CLD) e a União Democrática
Socialista (UDS); a Convergência para
a Democracia Social (CPDS) e a União
Popular (UP) são opositores do Presidente;
a Força Democrática Republicana (FDR) e
o movimento para a Autodeterminação
da Ilha de Bioko (MAIB) operam de forma
clandestina. As últimas eleições legislativas
e municipais tiveram lugar em 4 de Maio
de 2008 e foram ganhas pela “coligação
eleitoral”, composta pelo PDGE e nove
pequenos partidos. O PDGE obteve 99
deputados e o CPDS elegeu um deputado.
As próximas eleições deverão ter lugar em
Maio de 2013 (legislativas) e Novembro de
2016 (presidenciais).
Capital: Malabo – 179.273 habitantes
(estimativa 2010 da World Gazetteer)
Outras cidades importantes: Bata (230.469
habitantes) e Ebebiyin (33.523 habitantes)
Regiões: O país é composto por duas
regiões (continental e insular), sete
províncias e 18 distritos.
Religião: A grande maioria da população é
católica (mais de 90%).
Língua: As línguas oficiais são o espanhol
e o francês, sendo também falados alguns
dialectos africanos (fang, bubi e inglês pidgin).
Unidade monetária: Franco CFA
1 EUR = 655,957 CFA fr (paridade fixa face
ao euro desde Janeiro de 1999)
1 USD = 455,34 CFA fr (final 2009). O franco
CFA é a moeda da Comunidade Financeira
Africana, cuja autoridade responsável é o
Banque Centrale des États de l’Afrique de
l’Ouest, que abrange, entre outros países, a
Guiné Equatorial.
Risco País: Risco geral - B
(AAA = risco menor; D = risco maior)
Risco Político – CC (EIU – Setembro 2010)
Risco de crédito: 7
(1 = risco menor; 7 = risco maior)
(COSEC – Setembro 2010)
Grau da abertura e dimensão relativa
do mercado (2009):
Exp. + Imp. / PIB = 112,7%
Imp. / PIB = 43,1%
Imp. / Imp. Mundial = 0,0%

Fontes:
The Economist Intelligence Unit (EIU) –
Viweswire 20th September 2010, Country
Report September 2010 The World Year
Book 2009;
Organização Mundial de Comércio (OMC);
Fundo Monetário Internacional (FMI);
Banco de Portugal;
COSEC.

Informações e endereços úteis
Formalidades na entrada: são exigidos passaporte a todos os visitantes e visto, tanto
para turismo como para negócios.
Não existe representação diplomática portuguesa na Guiné Equatorial, sendo os assuntos deste país acompanhados pela Embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

Embaixada da Guiné Equatorial
em Paris
29, Boulevard de Courcelles
75008 Paris
Tel.: +3 314 561 982 0/5
Fax: +3 314 561 982 6
embagefrance@orange.fr
www.ambagefrance.com

Câmara de Comércio e Indústria
Portugal Guiné Equatorial –
CCIPGE
Rua de Camões, 305 - 1º
4000-145 Porto
Tel.: +351 220 936 635
Fax: +351 220 936 635
nfo@ccipgecom
www.ccipge.com

Embaixada de Portugal
em São Tomé e Príncipe
Av. Marginal 12 Julho
C.P 173 – São Tomé e Príncipe
Tel.: +2 39 224 151
Fax: +2 39 223.602
sconsular@stome.dgaccp.pt

Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación
Internacional

Dirección General de Estadística
e Cuentas Nacionales
Malabo - Guinea Ecuatorial
Tel./Fax: +240 09 33 52
desimbang@yahoo.es
www.dgecnstat-ge.org/

OAPI – Organización Africana
de la Propiedad Industrial
Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 09 17 20
Fax: +240 09 45 35

Cámara de Comercio, Agrícola
y Florestal de Malabo
Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 0923 43 / 09 45 76
Fax: +240 09 44 62

Cámara Oficial de Comercio
de Bioko
Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel./Fax.: +240 09 45 76
camara@orange.gq

Cámara de Comercio e Industria
de Bata
Bata – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 08 22 97

Banco de los Estados
de la África Central – BEAC
Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 09 20 10
Fax: +240 09 20 06
beacmal@beac.int

Sociedad General del Banco
en Guinea Ecuatorial

Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 09 34 37

Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 93 337 / 93 357
Fax: +240 93 366
particuliers.sgbge@socgen.com
www.sgbge.gq

Ministerio de Obras Públicas
y Infraestructuras

Commercial Bank Guinea
Ecuatorial – CBGE

Malabo – Tel.: +240 091412 / 0041 / 0068
Bata – Tel.: +240 08 24 40 / 20 54
Guinea Ecuatorial

Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 20 64 18
Fax: +240 09 89 44
cbcabank@cbc-bank.com
http://www.cbc-bank.com

Ministerio de Minas, Industria
y Energía
Malabo – Guinea Ecuatorial
Tel.: +240 09 35 67 / 18 69 / 25 92
Fax: +240 09 33 53
shawd@rpsgroup.com
www.equatorialoil.com

Ministerio de Planificación,
Desarrollo Económico
e Inversiones Publicas
Malabo – Tel.: +240 09 29 35 / 33 52 / 60 97
Bata – Tel.: + 204 08 23 03
Guinea Ecuatorial
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COLÔMBIA
A Colômbia é um país de enorme diversidade territorial e com vastos recursos
naturais, de que se destacam os energéticos, com a exploração do petróleo a ocupar
um lugar cimeiro no ranking das suas principais actividades económicas. O actual
governo deverá prosseguir as políticas económicas desenvolvidas pelo anterior
presidente, Álvaro Uribe, promovendo a captação de investimento, a estabilidade
macroeconomica e a melhoria do ambiente de negócios.
Além do petróleo e derivados, principal
exportação colombiana, o país é também
rico noutros recursos naturais como o
ouro, o níquel, o cobre, a prata e a platina.
A agricultura, a produção animal, a indústria florestal e a pesca são também importantes áreas económicas da Colômbia.
Com uma estimativa de 46,9 milhões
de habitantes em 2010, a Colômbia

32 // Janeiro 11 // Portugalglobal

é o terceiro país mais populoso da
América Latina, depois do Brasil e do
México. Historicamente uma economia agrária, a Colômbia urbanizou-se
rapidamente no século XX e nas suas
principais exportações encontram-se o
petróleo, o carvão, o café e outros produtos agrícolas, e o ouro. A Colômbia
também é conhecida como a principal
fonte mundial de esmeraldas e mais

de 70 por cento das flores importadas
pelos Estados Unidos são colombianas. Os principais parceiros comerciais
do país são os Estados Unidos, a Venezuela e a China. O valor das importações, exportações e o saldo total de
comércio estão em níveis recordes e
a entrada de dólares provenientes da
exportação resultou numa substancial
revalorização do peso colombiano.

MERCADOS
A nível político tem-se vindo a assistir
a algumas melhorias nos últimos anos,
fruto das políticas desenvolvidas pelo
anterior presidente Álvaro Uribe (20022010) e que deverão ser seguidas pelo
actual presidente Santos Calderon, que
tomou posse em Agosto de 2010. A
segurança é uma prioridade, mas também a redução da pobreza e da desigualdade e reforço das instituições que
poderão contribuir para aumentar a
estabilidade no país.
Os progressos registados a nível da segurança durante a controversa estratégia chamada “segurança democrática”, do governo do presidente Uribe,
contribuíram para criar um sentimento
de confiança na economia colombiana, que também registou melhorias
nos últimos anos.
Reformas liberais introduzidas na década de 90 e que foram continuadas
durante o governo de Uribe permitiram
reduzir o défice público e aumentar o
investimento, que passou de 15 por
cento do PIB em 2002 para 26 por cento em 2008, ao mesmo tempo que as
empresas privadas foram reequipadas.
No entanto, a taxa de desemprego (12
por cento) e a taxa de pobreza (46 por
cento) registadas em 2009 estão acima
da média regional.

visões do EIU (The Economist Intelligence Unit) para 2011, o crescimento
económico continuará a ser estimulado por uma procura interna firme, mas
o elevado desemprego e a ainda frágil
procura externa irá impedir taxas de
crescimento mais rápido. Prevista também uma retoma do comércio com a
Venezuela que irá dar um impulso às
exportações colombianas.

“Além do petróleo e
derivados, principal
exportação colombiana,
o país é também rico
noutros recursos naturais
como o ouro, o níquel, o
cobre, a prata e a platina.
A agricultura, a produção
animal, a indústria florestal
e a pesca são também
importantes áreas económicas
da Colômbia.”

A formação bruta de capital fixo e o
aumento do consumo privado deverão
ser suficientes para compensar um menor crescimento do consumo público
em 2011-2015 (em comparação com

anos recentes), devido a uma relativa
consolidação orçamental. Investimentos no sector dos hidrocarbonetos e
na indústria do carvão irão apoiar o
crescimento do investimento médio de
7,1 por cento durante o período em
análise. As importações irão recuperar
depois de uma quebra acentuada em
2009, o mesmo se passando com as
exportações que deverão continuar a
aumentar no período de 2011-2015,
devido, entre outros factores, ao crescimento da indústria petrolífera e mineira, à retoma do comércio com a
Venezuela e ao desenvolvimento de
acordos de comércio livre com o Canadá, os EUA e a UE, que se espera sejam
implementados em 2011-2012. Por
outro lado, a melhoria dos níveis de segurança deverá beneficiar o sector de
turismo da Colômbia.
Ainda segundo as previsões, a recuperação na produção de café, que diminuiu acentuadamente em 2009, contribuirá para o crescimento do sector
agrícola no curto prazo. O incremento
da procura interna e o aumento do poder de compra poderão, por seu lado,
promover o desenvolvimento do sector
do retalho. É igualmente expectável
um crescimento no sector da construção devido a alguns projectos de
infra-estruturas de grande escala, uma

O governo de Santos Calderon, que tomou posse em Agosto de 2010, deve
dar continuidade à política económica
de Uribe: atrair investimentos, promover a estabilidade macroeconómica
e melhorar o ambiente de negócios.
Deve também supervisionar o desenvolvimento gradual ao estímulo monetário e fiscal que apoiaram a economia
em 2009. Todavia, a política económica deverá manter-se prudente, sendo
que os principais desafios deste governo são a reforma do sistema fiscal, os
cuidados de saúde, a criação de emprego e a diminuição dos rácios da dívida pública/PIB.
Depois de uma recuperação moderada
em 2010, de 4,4 por cento segundo as
estimativas, o PIB real deverá crescer
ao mesmo ritmo em 2011, antes de
atingir uma média de 5 por cento no
período de 2012-2015. Segundo pre-

Parque das luzes - Medelin
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expansão da indústria do carvão e de
produção energética, bem como um
aumento da produção petrolífera.
De salientar que o peso colombiano se
valorizou fortemente em 2010, em resultado da entrada de capitais robustos
(incluindo IDE, receitas de exportação
e dívida externa) e de uma forte posição de reservas, mas a necessidade
de financiamento e alguma incerteza
a nível global deverá manter a moeda
colombiana relativamente estável durante o período em referência.
Após uma forte recuperação em 2010,
o crescimento das exportações deverá
desacelerar em 2011-2013, situação
resultante de uma menor procura dos
EUA e de um ligeiro declínio nos preços do petróleo (as exportações de petróleo foram responsáveis por 31 por
cento da receita total das exportações
em 2009), para voltar a recuperar entre
2014-2015.

Comércio internacional
A balança comercial da Colômbia, durante o período de 2006-2010, apresenta saldos geralmente positivos, à
excepção de 2007. Realçam-se os últimos dois anos, em que as exportações
cresceram cerca de 61,5 por cento
e as importações perto de 54,2 por
cento. Em 2010 assistiu-se a subidas
quer das importações quer das exportações, que atingiram os valores mais
altos do período.
As exportações colombianas estão
bastante concentradas em três países:
os EUA, a Venezuela e a Holanda, responsáveis por cerca de 56 por cento
das exportações totais. Realça-se que,
em 2009, o Equador desceu da 3ª para
a 4ª posição, enquanto a Holanda subiu da 7ª para a 3ª posição. No que se
refere à quota, verifica-se que os EUA
tiveram um acréscimo nas suas compras à Colômbia.
As importações estão centradas em
quatro países fornecedores: EUA, China, México e Brasil, responsáveis por
cerca de 54 por cento das compras da
Colômbia ao estrangeiro.
Relativamente às trocas comerciais,
assume especial destaque nas exporta-
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Parque Los Nevados

“Reformas liberais
introduzidas na década de
90 e que foram continuadas
durante o governo de
Uribe permitiram reduzir o
défice público e aumentar
o investimento, que passou
de 15 por cento do PIB em
2002 para 26 por cento em
2008, ao mesmo tempo que
as empresas privadas foram
reequipadas.”

ções o petróleo e derivados, que representaram 48 por cento das vendas da
Colômbia em 2009. Se lhe juntarmos
as pérolas, pedras e os metais preciosos, as bijutarias e as moedas; e o café,
o chá e as especiarias, verifica-se que
aumenta para 58 por cento o peso
destes grupos de produtos nas exportações colombianas.
No que às importações diz respeito,
destacam-se os bens de equipamento,
uma consequência do esforço de modernização que as estruturas produti-

vas atravessam, além de bens de consumo, químicos, fuel e electricidade,
entre outros.

Relacionamento
económico
com Portugal
O comércio entre Portugal e a Colômbia
é pouco relevante, sendo mais significativo na vertente de fornecedor do nosso
país do que como cliente. Em 2010, no
período de Janeiro a Outubro, a Colômbia foi 82º cliente de Portugal e o 48º fornecedor. Verifica-se, porém, uma ligeira
melhoria da posição da Colômbia como
cliente de Portugal, com as exportações
portuguesas para aquele mercado a crescerem perto de 54 por cento face a período homólogo de 2009.
O quadro relativo à evolução da balança
comercial confirma a pequena expressão
do comércio entre Portugal e a Colômbia. Entre 2005 e 2009, o saldo da balança comercial foi sempre desfavorável
a Portugal e os coeficientes de cobertura
muito baixos, nunca ultrapassando 9 por
cento. Contudo, enquanto as exportações tiveram um crescimento médio de

MERCADOS
um pouco acima dos 55,0 por cento.
A evolução da representatividade destes dois grupos de produtos deve-se
aos acréscimos, em termos de quota,
de ambos em 2009, mas com maior
acuidade nos metais comuns, que
cresceram 27,3 por cento face a 2008.
As máquinas e aparelhos, com valores
base bastante superiores, registaram
um decréscimo de 44,0 por cento.
Já em 2010, de Janeiro a Outubro, as
pastas celulósicas e papel foi o grupo
de produtos mais exportado – 21,8 por
cento do total –, seguindo-se as máquinas e aparelhos, com 21,5 por cento, e
os metais comuns com 17,9 por cento.
Relativamente ao grau de intensidade
tecnológica dos produtos transformados, que representam 97,4 por cento
do total exportado em 2009, verificouse uma maior concentração nos de média-alta com 47,2 por cento e nos de
média-baixa com 35,2 por cento.
Artesanato Colombiano

41,1 por cento, as importações baixaram
4 por cento (muito embora, em termos
absolutos, os valores das exportações e
das importações não sejam comparáveis).
Os dados de 2010, no período em referência e quando comparados com o período homólogo do ano anterior, apresentam um quadro potencialmente positivo. Assim, e enquanto as exportações
portuguesas cresceram uns significativos
53,6 por cento (com o valor das mesmas
a ultrapassar o total de 2009), as nossas
compras à Colômbia regrediram 12,4
por cento, o que coloca o coeficiente
de cobertura em 10,4 por cento, o valor
mais elevado dos últimos anos.
Numa breve análise à evolução das exportações nacionais em 2009, é pos-

As empresas nacionais que exportaram
para a Colômbia em 2009 totalizaram
105, um acréscimo de 3 empresas em
relação ao ano anterior. Em relação
às que importaram daquele mercado,
houve uma ligeira redução de 103, em
2008, para 100, em 2009.

sível constatar a concentração que se
verifica nas máquinas e aparelhos e nos
metais comuns, cuja representatividade

“Depois de uma recuperação
moderada em 2010, de
4,4 por cento segundo as
estimativas, o PIB real deverá
crescer ao mesmo ritmo em
2011, antes de atingir uma
média de 5 por cento no
período de 2012-2015.”

No que respeita às importações, estas
concentram-se em dois grupos de produtos: os combustíveis minerais (77,8
por cento do total) e os produtos agrícolas que, em conjunto, representaram
96,1 por cento do total das nossas compras naquele mercado em 2009. Estes
foram também os principais grupos de
produtos que Portugal importou da
Colômbia em 2010 (Janeiro/Outubro),
mas registaram decréscimos de menos
6,2 por cento de menos 39,7 por cento
face a período idêntico de 2009.

no total das nossas vendas atingiu 68,7
por cento, quando em 2008 representara 34,0 por cento e em 2005 se fixara

Evolução da Balança Comercial Bilateral
2005

2006

2007

2008

2009

Var %a
05/09

2009
Jan/Out

2010
Jan/Out

Var %b
09/10

Exportações

4.184

6.508

6.773

18.188

6.586

41,1

5.550

8.525

53,6

Importações

150.775

167.906

161.048

202.761

103.217

-4,0

93.519

81.944

-12,4

Saldo

-146.591

-161.399

-154.275

-184.573

-96.632

–

-87.969

-73.419

–

2,8%

3,9%

4,2%

9,0%

6,4%

–

5,9%

10,4%

–

Coef. Cobertura (%)

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2005-2009

(b) Taxa de variação homóloga
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colômbia em ficha

Panamá

Venezuela

Bogotá

Colômbia

Equador
Peru

Brasil

Área: 1.038.700 km2
População: 46,9 milhões de habitantes
(estimado EIU 2010)
Densidade populacional: 45,2
habitantes/km2 (estimado EIU 2010)
Designação oficial: República da
Colômbia
Presidente: Juan Manuel Santos Calderon
(desde 7 de Agosto de 2010)

Vice-presidente: Angelino Garzon

Jan-2010 e 27-Dez-2010)

Data da actual Constituição: 5 de Julho
1991, com várias actualizações

“Ranking” em negócios: Índice 6,39
(10 = máximo)

Principais Partidos Políticos: Após as
eleições de Março 2010 para o Congresso:
os Partido de la U, PC, CR e PL formam
o governo. O Partido da Integração
Nacional (PIN) na extrema-direita, o
Partido Verde (PV) como independente
e o Polo Democrático Alternativo (Polo),
representando a esquerda.

“Ranking” geral - 50 (entre 82 países)
(EIU – Dezembro 2010)

Capital: Bogotá – 6,8 milhões habitantes
(censo 2005)
Outras cidades importantes: Medellín –
2,2 milhões habitantes (censo 2005); Cali
– 2,1 milhões habitantes (censo 2005);
Barranquilla – 1,1 milhões habitantes
(censo 2005)
Religião: A população é maioritariamente
católica (90%)
Língua: O idioma oficial da Colômbia é o
castelhano, mas existem no país cerca de
500 mil falantes de idiomas indígenas.

Risco de crédito: 4
(1 = risco menor; 7 = risco maior)
(COSEC – Outubro 2010)
Grau da abertura e dimensão relativa
do mercado:
Exp. + Imp. / PIB = 28,1% (estimado EIU
2009)
Imp. / PIB = 13,5% (estimado EIU 2009)
Imp. / Imp. Mundial = 0,25% (2009)

Fontes:
The Economist Intelligence Unit (EIU) Country Report Dezembro 2010;
EIU Viewswire 17 Dezembro 2010
Banco de Portugal (Oanda);
COSEC; UNCTAD;
INE – Instituto Nacional de Estatística;
OMC.

Unidade monetária: Peso Colombiano
(COP) = 100 centavos
1 EUR = 2.550,55 COP (média, entre 01-

endereços úteis
Embaixada da Colômbia
em Portugal
Palácio Sotto Mayor
Av. Fontes Pereira de Melo, 16-6º
1050-121 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 213 188 480
Fax: +351 213 188 499
elisboa@minrelext.cog.co
www.colombiaenportugal.com

Embaixada de Portugal
em Bogotá
Torre Sancho
Calle 98 nº 9 – 03 Oficina 906,
Bogotá – Colômbia
Tel.: +571 16 221 649
+571 6221 652 / 621 90 41
Fax: +571 236.526.9
emporbog@cable.net.co

DANE – Departamento
Administrativo Nacional
de Estadística
Carrera 59 No.26-70 Interior
Bogotá – Colômbia
Tel.: +571 5978300
Fax: +571 5978399
www.dane.gov.co

DIAN - Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales
Nivel Central carrera 8 nº 6 - 64
Edificio San Agustín
Bogotá – Colômbia
Tel.: +571 6079999
Fax: +571 3337841
dian@dian.gov.co
www.dian.gov.co

Proexport Colombia
Ministério do Comercio
Industria y Turismo
Edifício Centro Comercio Internacional
Calle 28, nº13 A15 – Piso 1
Bogotá – Colômbia
Tel.: +571 6067676
Fax: +571 6067521 / 6067522
www.mincomercio.gov.co
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Calle 28 No. 13A – 15, Pisos 1, 35 y 36
Bogotá – Colômbia
Tel.: +571 5600100
Fax: +571 5600136
www.proexport.com.co

Câmara de Comercio de Bogotá
Avenida Eldorado No. 68D-35
Bogotá – Colômbia
Tel.: +571 5941000
www.ccb.org.co/

Banco de la Republica Colombia
(Banco Central)
Carrera 7 No. 14-78, Bogotá
P. Box 3551
44736 Bogotá. – Colômbia
Tel.: +571 3431111
Fax: +571 2861686
wbanco@banrep.gov.co
www.banrep.gov.co

BANCOLDEX – Banco de Comercio
Exterior da Colombia S.A.
Calle 28 No. 13 A 15, Pisos 38 al 42
Bogotá – Colômbia
Tel.: +571 3821515
Fax: +571 2862451
www.bancoldex.com

O caminho para os Mercados Externos começa aqui...

portugalglobal.pt

808 214 214
aicep@portugalglobal.pt
Mais contactos

investir
em Portugal

comprar a Portugal

porquê? como?

porquê? o quê e a quem?

conte connosco!

as marcas.

Sobre nós
Rede Externa
Produtos e Serviços AICEP
Gestores de Cliente
Incentivos Financeiros
Novos apoios a PME’s
Actividade Promocional
Livraria Digital
Sobre Mercados Externos
Sobre Portugal
Estatísticas
Contactos úteis
Inov Contacto
Inov Export
Revista Portugalglobal
Portugalnews

internacionalizar
quer exportar?
mais e melhor?
internacionalizar-se?

A AICEP e as PME’s
Testemunhos

O portal da aicep Portugal Global é a sua porta de entrada no mundo da Internacionalização.
O sucesso nos Mercados Externos passa por Saber, Agir, Promover e Vender. Em portugalglobal.pt
explicamos como.
Movimente o seu rato e clique em cada janela.

análise de risco - país

COSEC

Políticas de cobertura para mercados

No âmbito de apólices individuais
África do Sul*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Angola
C Caso a caso numa base restritiva.
M/L Garantia soberana. Limite total de
responsabilidades.
Antilhas Holandesas
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Arábia Saudita
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L Caso a caso.
Argélia
C Sector público: aberta sem restrições. Sector privado: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
M/L Em princípio, exigência de garantia bancária ou garantia soberana.
Argentina
T Caso a caso.
Barein
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.
Benim
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
M/L Caso a caso, numa base muito
restritiva, e com exigência de
garantia soberana ou bancária.
Brasil*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Clientes soberanos: Aberta sem
condições restritivas. Outros Clientes públicos e privados: Aberta, caso
a caso, com eventual exigência de
garantia soberana ou bancária.
Bulgária
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.
Cabo Verde
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Eventual exigência de garantia
bancária ou de garantia soberana
(decisão casuística).
Camarões
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Cazaquistão
Temporariamente fora de cobertura.
Chile
C
M/L

Aberta sem restrições.
Clientes públicos: aberta sem
condições restritivas. Clientes privados: em princípio, aberta sem
condições restritivas. Eventual
exigência de garantia bancária
numa base casuística.

China*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.

Filipinas
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

Jordânia
C Caso a caso.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Chipre
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

Gana
C Caso a caso numa base muito
restritiva.

Koweit
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).

Colômbia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
Coreia do Sul
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Costa do Marfim
C Caso a caso, com eventual
exigência de garantia bancária ou
de garantia soberana. Extensão
de prazo constitutivo de sinistro
para 12 meses.
M/L Exigência de garantia bancária ou
de garantia soberana. Extensão
do prazo constitutivo de sinistro
de 3 para 12 meses.

M/L

M/L

Cuba
T Fora de cobertura.
Egipto
C Carta de crédito irrevogável
M/L Caso a caso.
Emirados Árabes Unidos
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Eslováquia
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L Não definida.
Eslovénia
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Estónia
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.
Etiópia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso numa base muito
restritiva.
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Caso a caso, numa base muito
restritiva e com a exigência de
contra garantias.

Guiné-Bissau
T Fora de cobertura.
Guiné Equatorial
C Caso a caso, numa base restritiva.
M/L

Costa Rica
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Croácia
C Carta de crédito irrevogável ou
garantia bancária. Extensão do
prazo constitutivo de sinistro para
12 meses. Redução da percentagem de cobertura para 90 por
cento. Limite por operação.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana. Extensão do prazo
constitutivo de sinistro para 12
meses. Redução da percentagem
de cobertura para 90 por cento.
Limite por operação.

Fora de cobertura.

Geórgia
C Caso a caso numa base restritiva,
privilegiando-se operações de
pequeno montante.

Clientes públicos e soberanos:
caso a caso, mediante análise das
garantias oferecidas, designadamente contrapartidas do
petróleo. Clientes privados: caso
a caso, numa base muito restritiva, condicionada a eventuais
contrapartidas (garantia de banco
comercial aceite pela COSEC ou
contrapartidas do petróleo).

Hong-Kong
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Hungria
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

 arantia bancária (decisão
G
casuística).

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

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

Indonésia
C Caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito irrevogável ou garantia bancária.
M/L

Caso a caso, com eventual exigência de garantia bancária ou
garantia soberana.

Irão
C

M/L

Carta de crédito irrevogável ou
garantia bancária.
Garantia soberana.

Iraque
T Fora de cobertura.
Israel
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L

Caso a caso, numa base restritiva.

Letónia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária.
Líbano
C Clientes públicos: caso a caso
numa base muito restritiva.
Clientes privados: carta de crédito
irrevogável ou garantia bancária.
M/L Clientes públicos: fora de cobertura. Clientes privados: caso a
caso numa base muito restritiva.
Líbia
C
M/L

Aberta, com eventual exigência
de carta de crédito irrevogável.
Aberta, com garantia bancária,
soberana ou outra considerada
adequada.

Lituânia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária.
Macau
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Malásia
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Malawi
C Caso a caso, numa base restritiva.
M/L Clientes públicos: fora de cobertura, excepto para operações
de interesse nacional. Clientes
privados: análise casuística, numa
base muito restritiva.
Malta
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Marrocos*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.
Martinica
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
México*
C Aberta sem restrições.
M/L Em princípio aberta sem restrições.
A eventual exigência de garantia
bancária, para clientes privados,
será decidida casuisticamente.
Moçambique
C Caso a caso, numa base restritiva
(eventualmente com a exigência de
carta de crédito irrevogável, garantia bancária emitida por um banco
aceite pela COSEC e aumento do
prazo constitutivo de sinistro).

análise de risco - país

de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais
M/L

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

Montenegro
C Caso a caso, numa base restritiva,
privilegiando-se operações de
pequeno montante.
M/L Caso a caso, com exigência de garantia soberana ou bancária, para
operações de pequeno montante.
Nigéria
C Caso a caso, numa base restritiva
(designadamente em termos de
alargamento do prazo constitutivo de sinistro e exigência de
garantia bancária).
M/L Caso a caso, numa base muito
restritiva, condicionado a eventuais
garantias (bancárias ou contrapartidas do petróleo) e ao alargamento
do prazo contitutivo de sinistro.
Oman
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão casuística).
Panamá
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Paquistão
Temporariamente fora de cobertura.
Paraguai
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
Peru
C
M/L

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

Polónia*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Qatar
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).

República Dominicana
C Aberta caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito irrevogável ou garantia bancária emitida
por um banco aceite pela COSEC.
M/L Aberta caso a caso com exigência
de garantia soberana (emitida pela
Secretaria de Finanzas ou pelo Banco Central) ou garantia bancária.
Roménia
C Exigência de carta de crédito
irrevogável (decisão casuística).
M/L Exigência de garantia bancária
ou garantia soberana (decisão
casuística).
Rússia
C Sector público: aberta sem restrições. Sector privado: caso a caso.
M/L Sector público: aberta sem restrições, com eventual exigência de
garantia bancária ou garantia soberana. Sector privado: caso a caso.
S. Tomé e Príncipe
T Fora de cobertura.
Senegal
C Em princípio, exigência de
garantia bancária emitida por
um banco aceite pela COSEC e
eventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro.
M/L Eventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro. Sector
público: caso a caso, com exigência de garantia de pagamento e
transferência emitida pela Autoridade Monetária (BCEAO); sector
privado: exigência de garantia
bancária ou garantia emitida pela
Autoridade Monetária (preferência
a projectos que permitam a
alocação prioritária dos cash-flows
ao reembolso do crédito).
Sérvia
C Caso a caso, numa base restritiva,
privilegiando-se operações de
pequeno montante.
M/L Caso a caso, com exigência de
garantia soberana ou bancária,
para operações de pequeno
montante.
Singapura
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Síria
T

Caso a caso, numa base muito
restritiva.

Quénia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Suazilândia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.

República Checa
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão casuística).

Tailândia
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L Não definida.

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma única
transação para um determinado mercado, enquanto a apólice
global cobre todas as transações em todos os países para onde o
empresário exporta os seus produtos ou serviços.
As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem bens
de consumo e intermédio, cujas transações envolvem créditos de
curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo um ano, e que se
repetem com alguma frequência.
Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices, a
política de cobertura é casuística e, em geral, mais flexível do que
a indicada para as transações no âmbito das apólices individuais.
Encontram-se também fora de cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque
e S. Tomé e Príncipe.
Taiwan
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Tanzânia
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Tunísia*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.
Turquia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.

Zimbabwe
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
M/L Fora de cobertura.
Advertência:
A lista e as políticas de cobertura são
indicativas e podem ser alteradas
sempre que se justifique. Os países
que constam da lista são os mais
representativos em termos de consultas
e responsabilidades assumidas. Todas
as operações são objecto de análise e
decisão específicas.

Ucrânia
C Clientes públicos: eventual
exigência de garantia soberana.
Clientes privados: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
M/L

Zâmbia
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
M/L Fora de cobertura.

Legenda:

 lientes públicos: eventual
C
exigência de garantia soberana.
Clientes privados: eventual exigência de garantia bancária.

C
M/L
T

Para todas as operações, o prazo
constitutivo de sinistro é definido caso
a caso.

Curto Prazo
Médio / Longo Prazo
Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

Uganda
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
M/L Fora de cobertura.
Uruguai
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L Não definida.

COSEC

Venezuela
C Clientes públicos: aberta caso
a caso com eventual exigência
de garantia de transferência ou
soberana. Clientes privados: aberta
caso a caso com eventual exigência
de carta de crédito irrevogável e/ou
garantia de transferência.
M/L Aberta caso a caso com exigência
de garantia soberana.

Companhia de Seguro
de Créditos, S. A.
Direcção Internacional
Avenida da República, 58
1069-057 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832
Fax: +351 217 913 839
internacional@cosec.pt

www.cosec.pt
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tabela classificativa de países

COSEC
Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa 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), corresGrupo 1*
Alemanha
Andorra
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
Checa, Rep.
Chipre
Coreia do Sul
Dinamarca
Eslováquia
Eslovénia
Espanha
EUA
Finlândia
França
Grécia
Holanda
Hong-Kong
Hungria
Irlanda
Islândia
Israel
Itália
Japão
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Nova Zelândia
Portugal
Reino Unido
São Marino
Singapura
Suécia
Suiça
Taiwan
Vaticano

Grupo 2

Grupo 3

Arábia Saudita
Brunei
Chile
China •
Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia
Oman
Polónia •
Qatar
Trind. e Tobago

África do Sul •
Argélia
Bahamas
Barbados
Barein
Botswana
Brasil •
Costa Rica
Dep/ter Austr.b
Dep/ter Din.c
Dep/ter Esp.d
Dep/ter EUAe
Dep/ter Fra.f
Dep/ter N. Z.g
Dep/ter RUh
EAUa
Ilhas Marshall
Índia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Namíbia
Palau
Panamá
Peru
Tailândia
Tunísia •

Grupo 4
Aruba
Bulgária
Colômbia
Egipto
El Salvador
Estónia
Fidji
Filipinas
Indonésia
Lituânia
Roménia
Rússia
Turquia
Uruguai

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.
Grupo 5

Grupo 6

Antilhas Holand.
Azerbeijão
Cazaquistão
Croácia
Dominicana, Rep.
Gabão
Guatemala
Jordânia
Lesoto
Letónia
Macedónia
Nigéria
Papua–Nova Guiné
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname

Albânia
Angola
Ant. e Barbuda
Arménia
Bangladesh
Belize
Benin
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores
Djibouti
Dominica
Gana
Geórgia
Honduras
Irão
Jamaica
Kiribati
Líbia
Madagáscar
Mali
Moçambique
Mongólia
Montenegro
Nauru
Quénia
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia
Síria
Sri Lanka
Suazilândia
Tanzânia
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Zâmbia

Grupo 7
Afeganistão
Argentina
Bielorussia
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Campuchea
Cent. Af, Rep.
Chade
Congo
Congo, Rep. Dem.
Coreia do Norte
C. do Marfim
Cuba •
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiana
Guiné Equatorial
Guiné, Rep. da
Guiné-Bissau •
Haiti
Iemen
Iraque •
Laos
Líbano
Libéria
Malawi
Maldivas
Mauritânia
Moldávia
Myanmar
Nepal
Nicarágua
Níger
Paquistão

Quirguistão
Ruanda
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe •
Salomão
Seicheles
Serra Leoa
Somália
Sudão
Suriname
Tadzequistão
Togo
Tonga
Ucrânia
Venezuela
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, à excepção do Chipre, Hong-Kong e Taiwan.

• Mercado de diversificação de oportunidades

• Fora de cobertura

• Fora de cobertura, excepto operações de relevante interesse nacional

NOTAS
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			
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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.
Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

ESTATÍSTICAS

INVESTIMENTO
e Exportações
>Principais dados de Investimento (IDE e IDPE) e Exportações.

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR
2007

2008

2009

Var.
09/08

2009
Jan./Nov.

2010
Jan./Nov.

Var. 10/09
Jan./Nov.

IDE bruto

32.634

35.287

31.843

-9,8%

28.241

30.872

9,3%

IDE desinvestimento

30.396

32.103

29.776

-7,2%

26.369

28.987

9,9%

IDE líquido

2.238

3.185

2.067

-35,1%

1.872

1.885

0,7%

IDE Intra UE

29.672

31.690

28.250

-10,9%

24.937

26.792

7,4%

IDE Extra UE

2.961

3.597

3.593

-0,1%

3.304

4.080

23,5%

IDE Intra UE

90,9%

89,8%

88,7%

–

88,3%

86,8%

–

IDE Extra UE

9,1%

10,2%

11,3%

–

11,7%

13,2%

–

INVESTIMENTO DIRECTO
DO EXTERIOR EM PORTUGAL

Unidade: Milhões de euros

% Total IDE bruto

IDE bruto - Origens 2010 Jan. / Nov.

% Total

Var. 10/09

% Total

Var. 10/09

Alemanha

19,5%

50,8%

Comércio

39,3%

11,4%

França

16,9%

-0,1%

Ind. Transformadora

25,0%

21,9%

Reino Unido

13,9%

-8,1%

Activ. Financeiras e de Seguros

18,3%

21,8%

Espanha

13,3%

-5,1%

Activ. de Informação e Comunicação

6,1%

84,0%

Holanda

9,9%

-16,0%

Activ. de Consultoria e Técnicas

2,5%

-48,0%

2007

2008

2009

Var.
09/08

2009
Jan./Nov.

2010
Jan./Nov.

Var. 10/09
Jan./Nov.

IDPE bruto

14.835

11.376

7.961

-30,0%

6.368

5.234

-17,8%

IDPE desinvestimento

10.822

9.505

7.030

-26,0%

5.613

11.053

96,9%

IDPE líquido

4.013

1.872

931

-50,2%

754

-5.820

-871,4%

IDPE Intra UE

10.203

8.380

4.995

-40,4%

3.638

3.606

-0,9%

IDPE Extra UE

4.632

2.996

2.966

-1,0%

2.730

1.628

-40,4%

IDPE Intra UE

68,8%

73,7%

62,7%

–

57,1%

68,9%

–

IDPE Extra UE

31,2%

26,3%

37,3%

–

42,9%

31,1%

–

% Total

Var. 10/09

% Total

Var. 10/09

Luxemburgo

24,0%

n.d.

Activ. Financeiras e de Seguros

57,3%

-7,6%

Holanda

14,6%

-41,4%

Activ. de Consultoria e Técnicas

12,1%

-59,3%

Espanha

14,4%

-36,4%

Comércio

8,8%

46,4%

Brasil

10,6%

6,9%

Construção

6,4%

-43,4%

Polónia

3,9%

n.d.

Ind. Transformadora

5,4%

-0,2%

2005

2006

2007

2008

2009

2010 Set.

Var. 10/09

Stock IDE

53.691

67.169

78.333

71.833

77.240

79.051

2,3%

Stock IDPE

35.573

40.990

45.944

45.273

46.679

47.847

2,5%

INVESTIMENTO DIRECTO
DE PORTUGAL NO EXTERIOR

IDE bruto - Sector 2010 Jan. / Nov.

Unidade: Milhões de euros

% Total IDPE bruto

IDPE bruto - Destinos 2010 Jan./Nov.

IDPE bruto - Sector 2010 Jan./Nov.

n.d. – não disponível

Unidade: Milhões de euros

Fonte: Banco de Portugal
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ESTATÍSTICAS

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2007

2008

2009

Var.
09/08

2009
Jan. / Nov.

2010
Jan. / Nov.

Var. 10/09
Jan. / Nov.

Exportações bens

38.309

38.950

31.768

-18,4%

29.251

33.593

14,8%

Exportações bens UE27

29.541

29.007

23.964

-17,4%

22.082

25.233

14,3%

Exportações bens Extra UE27

8.769

9.943

7.804

-21,5%

7.169

8.360

16,6%

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE27

77,1%

74,5%

75,6%

–

75,5%

75,1%

–

Exportações bens Extra UE27

22,9%

25,5%

24,4%

–

24,5%

24,9%

–

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2010 Jan./Nov.

% Total

Var. 10/09

Exp. Bens - Var. Valor (10/09)

Meur

Cont. p. p.

Espanha

26,7%

Alemanha

13,0%

13,6%

Espanha

1.074

3,7

13,6%

Alemanha

522

1,8

França
Reino Unido

11,8%

8,7%

França

318

1,1

5,6%

11,9%

EUA

289

1,0

Angola

5,1%

-17,0%

Holanda

235

0,8

Holanda

3,8%

22,2%

Bélgica

232

0,8

Itália

3,8%

15,0%

Angola

-354

-1,2

% Total

Var. 10/09

Exp. Bens - Var. Valor (10/09)

Meur

Cont. p. p.

Exp. Bens - Produtos 2010 Jan./Nov.
Máquinas; Aparelhos

15,0%

6,3%

Combustíveis Minerais

843

2,9

Veículos, Out. Mat. Transporte

12,4%

19,8%

Veículos, Out. Mat. Transporte

685

2,3

Metais Comuns

8,0%

16,5%

Pastas Celulósicas, Papel

549

1,9

Plásticos, Borracha

7,0%

25,3%

Plásticos, Borracha

474

1,6

Combustíveis Minerais

6,8%

58,5%

Metais Comuns

380

1,3

% Total

Var. 10/09

Exp. Bens - Var. Valor (10/09)

Meur

Cont. p. p.

Angola

20,1%

-18,7%

EUA

-354

-4,9

EUA

14,6%

37,0%

México

289

4,0

Brasil

4,7%

53,9%

Brasil

130

1,8

México

4,5%

85,6%

Gibraltar

175

2,4

Suiça

3,7%

13,1%

Angola

36

0,5

Exp. Bens- Extra UE 10 Jan./Nov.

Meur - Milhões de euros
Fonte: INE

Cont. - Contributo para o crescimento das exportações

p.p. - Pontos percentuais

Var.
09/08

2009
Jan./Nov.

2010
Jan./Nov.

Var. 10/09
Jan./Nov.

16.294

-8,8%

14.889

16.021

7,6%

11.995

-10,0%

11.031

11.546

4,7%

4.541

4.299

-5,3%

3.857

4.475

16,0%

76,3%

74,6%

73.6%

–

74,1%

72,1%

–

23,7%

25,4%

26,4%

–

25,9%

27,9%

–

2009

2010
Jan./Set.

FMI

CE

OCDE

MFAP

BdP

INE

INE

Out. 10

Nov. 10

Nov. 10

Out. 10

Jan. 11

PIB

-2,5

1,5

1,1 : 0,0

1,3 : -1,0

1,5 : -0,2

1,3 : 0,2

1,3 : -1,3

Exportações Bens e Serviços

-11,7

9,0

–

9,1 : 5,6

8,4 : 6,3

8,6 : 7,3

9,0 : 5,9

COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIÇOS

2007

2008

2009

Exportações totais de serviços

16.961

17.865

Exportações serviços UE27

12.939

13.324

Exportações serviços extra UE27

4.022

Exportações serviços UE27
Exportações serviços extra UE27

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total
Fonte: Banco de Portugal

PREVISÕES 2010 : 2011 (tvh real %)
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feiras e eventos

ISH 2011
A ISH vai realizar-se de 15 a 19 de
Março de 2011 e já tem o espaço quase totalmente reservado. Ocupando
250.000 metros quadrados de espaço
de exposição, este certame, o principal
a nível mundial para soluções sanitárias
sustentáveis, design inovador de casa
de banho, aquecimento eficiente e tecnologia de ar condicionado, irá ocupar
todo o centro de exposições de Frankfurt. Mais de 2.300 empresas, incluindo
líderes de mercado locais e internacionais, vão lançar os seus mais recentes
produtos, tecnologia e soluções prontas
para uso na ISH 2011. A Feira espera
receber mais de 200.000 visitantes.
Representando cerca de 40 por cento
do total do consumo, os edifícios são
os maiores consumidores mundiais de
energia. Na ISH, é isso que a indústria
apresenta: a melhor maneira de consumir energia, suprindo as necessidades
mas gastando o menos possível. Os visitantes da feira ficam a perceber que
os edifícios inteligentes não significam
apenas poupanças nos custos e na
energia aumentam a sensação de conforto e de segurança. E não é tudo. Durante a feira, o maior showroom mundial para casa-de-banho apresenta as
tendências de design para 2011/2012.
As três tendências para os próximos
dois anos são: “Green Bathroom:
back to nature”, “Easy Bathroom: it
couldn`t be easier” e “Bathroom Interior: away from the wall”. Na primeira
tudo gira em torno do uso responsável
do escasso recurso que é a água e do
design sustentável da casa de banho,
o que significa, por exemplo, utilizar
materiais reciclados tais como metal,
madeira, vidro e cerâmica. A segunda representa a facilidade de acesso
à casa-de-banho, mas não apenas em
idade avançada; a ideia é ter conforto em todas as gerações sem ter de
se abdicar do bom design. A ideia de
casas-de-banho apropriadas à idade
é tida em linha de conta pela terceira
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tendência que está ligada a uma nova
interpretação deste espaço.
A secção ISH Energy, dedicada à automação de edifícios e tecnologia de
energia, energias renováveis, ar condicionado, arrefecimento e tecnologia
de ventilação também estará presente.
Aqui, os fabricantes apresentam os
seus mais recentes produtos como sistemas eficientes que utilizam energias
renováveis como a solar e a energia geotermal ou biomassas, para que os visitantes possam encontrar toda a variedade de tecnologia de automação de
edifícios. O ar condicionado, arrefecimento e tecnologia de ventilação pode
encontrar-se sob o nome Aircontec.
Local: Frankfurt (Alemanha)
Data: 15 a 19 de Março de 2011
Organização: Messefrankfurt
susanne.pauli@messefrankfurt.com
www.ish.messefrankfurt.com

feiras e eventos

Feiras Internacionais
MTA

TIF

Exposição Internacional de
Maquinaria, Ferramentas e
Metalomecânica

Feira Internacional de Trípoli

Local: Singapura (Singapura)
Data: 27 a 30 de Março de 2011
Organização: Singapore Exhibition
Services Pte. Ltd.
www.sesallworld.com
events@sesallworld.com

International Footwear
& Leather Products
Exhibition

Local: Tripoli (Líbia)
Data: 2 a 12 de Abril de 2011
Organização: Tripoli International Fair
www.tripolifair.org
info@tripolifair.org

AGROLEADER
Salão Internacional da Indústria
Agro-Alimentar
Local: Tunis (Tunísia)
Data: 8 a 11 de Abril de 2011
Organização: Foire Internationale de Tunis

Feira internacional de Calçado e
Artigos em Couro

www.fkram.com.tn

Local: Macau (China)
Data: 27 a 29 de Março de 2011
Organização: IPIM – Instituto de Promoção
do Comércio e do Investimento de Macau

HK HOUSEWARE FAIR

www.ipim.gov.mo
ipim@ipim.gov.mo

Salón Immobiliario de
Aragón
Salão Imobiliário de Aragão
Local: Saragoça (Espanha)
Data: 28 a 31 de Março de 2011
Organização: Feria de Zaragoza
www.feriazaragoza.com
info@feriazaragoza.com

SISEG – PROSEG
Feira de Serviços Gerais
Local: Paris (França)
Data: 1 e 2 de Abril de 2011
Organização: Tarsus France
www.tarsus.fr
czarza@tarsus.fr

POWER-DAYS
Feira de Instalações Eléctricas
Local: Viena (Áustria)
Data: 31 de Março a 2 de Abril de 2011
Organização: Reed Messe Wien GmdH
www.messe.at
info@messe.at

CONSTRUMA
Feira Internacional de Equipamentos
e Materiais de Construção
Local: Budapeste (Hungria)
Data: 1 a 5 de Abril de 2011
Organização: Hungexpo Company Limited
for Fairs and Publicity

itf.com@fkram.com.tn

Feira de Artigos de Casa e Decoração
de Hong Kong
Local: Hong-Kong (China)
Data: 20 a 23 de Abril de 2011
Organização: HKTDC – Hong Kong Trade
Development Council
www.hktdc.com
exhibitions@tdc.org.hk

COVERINGS
Exposição Internacional de
Revestimentos e Pedras Ornamentais
Local: Chicago (EUA)
Data: 21 a 24 de Abril de 2011
Organização: Coverings – National Trade
Productions, Inc.
www.coverings.com

IMB
Feira Internacional de Máquinas
para Confecção e Transformação de
Têxteis
Local: Colónia (Alemanha)
Data: 21 a 24 de Abril de 2011
Organização: KoelnMesse GmbH
www.koelnmesse.de
info@koelnmesse.de

EXPOVACACIONES
Feira Internacional de Turismo e
Tempos Livres
Local: Bilbau (Espanha)
Data: 23 a 26 de Abril de 2011
Organização: Feria Internacional de Bilbao
www.feriaint-bilbao.es
fib@feriaint-bilbao.es

www.hungexpo.hu
info@hungexpo.hu
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Rede
externa
da aicep

ÁFRICA DO SUL / Joanesburgo

CANADÁ / Toronto

ALEMANHA / Berlim

CHILE / Santiago do Chile

ANGOLA / Luanda

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA
/ Xangai

ARGÉLIA / Argel

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA
/ Pequim

ARGENTINA / Buenos Aires
ÁUSTRIA / Viena

COREIA DO SUL / Seul

BÉLGICA / Bruxelas

DINAMARCA / Copenhaga

BRASIL / São Paulo

EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
/ Dubai

CABO VERDE / Praia

Copenhaga
Berlim
Haia
Bruxelas
Dublin
Londres
Paris
Milão

Toronto
Nova Iorque

Vigo
Barcelona

S. Francisco

Madrid
Rabat

Mérida
Praia

Cidade do México

Caracas

São Paulo

Santiago do Chile
Centro de Negócios
Escritórios

Representações
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Buenos Aires

Argel

GRÉCIA/ Atenas

MACAU / Macau

ROMÉNIA / Bucareste

ESPANHA / Barcelona

HOLANDA / Haia

MALÁSIA/ Kuala Lumpur

RÚSSIA / Moscovo

ESPANHA / Mérida

ESPANHA / Madrid

HUNGRIA / Budapeste

MARROCOS / Rabat

SINGAPURA / Singapura

ESPANHA / Vigo

ÍNDIA, REPÚBLICA DA / Nova Deli

MÉXICO / Cidade do México

SUÉCIA / Estocolmo

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
/ Nova Iorque

Indonésia / Jacarta

MOÇAMBIQUE / Maputo

SUÍÇA / Zurique

ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
/ S. Francisco

IRLANDA / Dublin

NORUEGA / Oslo

TUNÍSIA / Tunes

ITÁLIA / Milão

POLÓNIA / Varsóvia

TURQUIA / Ancara

FINLÂNDIA / Helsínquia

JAPÃO / Tóquio

REINO UNIDO / Londres

TURQUIA / Istambul

FRANÇA / Paris

Líbia / Tripoli

REPÚBLICA CHECA / Praga

VENEZUELA / Caracas

Helsínquia

Oslo

Estocolmo
Zurique

Moscovo
Varsóvia
Praga
Budapeste
Viena
Bucareste

Pequim

Ancara
Istambul
Atenas

Tunes

Seul

Tripoli
Nova Deli
Dubai

Tóquio

Xangai

Macau

Kuala Lumpur
Singapura

Jacarta
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ESTATÍSTICA PARA ECONOMIA E GESTÃO
Se gerir é tomar decisões, gerir bem é
tomar boas decisões. Sendo a informação a matéria-prima que os profissionais
têm de manusear para tomar decisões,
impõe-se que disponham do adequado
instrumental teórico-prático. No domínio
dos métodos quantitativos, e em especial
da estatística, muitas metodologias e técnicas têm sido desenvolvidas para ajudar
os profissionais nesta tarefa.
Este livro, que corresponde à síntese da
experiência académica e profissional
dos autores, torna acessível e imediatamente utilizável o acervo de conhecimentos desta área do saber científico
com aplicações no quotidiano dos economistas e gestores.
A primeira parte é constituída por casos
práticos. Dando um sentido de realismo
evidente a esta obra, cada caso conta-nos
um problema real e descreve os dados
disponíveis para ajudar a resolver a situação. O leitor pode depois acompanhar
e analisar, passo a passo, os procedimen-

tos adequados que conduzem à solução.
Sempre que o software Excel forneça
funções adequadas, a resolução é apresentada com base na sua utilização.
Numa segunda parte, e para aqueles leitores que necessitem recordar ou abordar
pela primeira vez os conceitos teóricos, os
autores expõem de um modo simples e
com um claro sentido pedagógico, a teoria que está subjacente à prática. Numa
época em que o fluir da informação tem
mais impacto nos lucros que a movimentação dos bens, eis um livro indispensável ao “trabalhador” do conhecimento
e da informação. Uma obra de consulta
obrigatória para o dia a dia empresarial,
estudantes e leitores em geral.
Autores: José Castro Pinto,
José Dias Curto
Editor: Edições Sílabo
Ano: 2010

A fraude inocente
O Crescimento das Grandes Empresas e o Futuro da Democracia
“Uma comunidade funcional, liberal nos
Estados Unidos, social-democrata ou socialista na Europa e no Japão, sujeita a
economia e outros sectores à perspectiva
do bem comum. Reside aqui um grande
erro. Aquilo que se apresenta como um
bem comum pode reflectir apenas uma
tendência normal para uma expressão e
acção em benefício próprio”.
Esta é uma das muitas frases perspicazes
desta curta obra de Galbraith, um dos
mais respeitados economistas do século
XX, que neste livro apresenta a diferença
que existe entre percepção e realidade
do sistema económico (sobretudo norteamericano). “O que prevalece na vida
real não é a realidade, mas a tendência
do momento e o interesse financeiro”,
diz. Conhecido por “não ter papas na língua”, este economista, que tem o poder
de nos envolver nas suas palavras, apre-
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senta a aparente contradição (“Como
pode a fraude ser inocente?”) do actual
sistema económico afirmando que “o
papel da empresa na sociedade é um
exemplo gritante da fraude inocente”.
De leitura fluente esta obra, que foi a
última das 40 obras de Galbraith (19082006), destaca-se por ser inteligentemente afirmativa e por colocar em cima da
mesa um tema quente: o papel das empresas e dos gestores na economia moderna. De destacar que ao lermos este livro sentimos que o pensamento que deu
origem a estas palavras é um produto de
muita pesquisa, estudos e vivência.
Autor: John Kenneth Galbraith
Editor: Gestão Plus/Bertrand
Ano: 2010

