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A diversificação temática, numa publicação como a nossa, é essencial. Antes de mais, porque motiva os leitores
pela informação relevante em matéria
de novos mercados e oportunidades
de negócio e, também, porque espelha as grandes tendências do investimento da nova economia, numa óptica de negócios do futuro.

português e 100 por cento exportável.

A Mobilidade Eléctrica é um destes casos paradigmáticos, que representa um
vasto conjunto de negócios em crescimento, gerador de mais-valias significativas, tanto mais que no caso português
potencia claramente a actividade de
grandes empresas e PME do sector, bem
como a investigação e a inovação 100
por cento portuguesas. Na geografia
dos países intensa ou moderadamente
industrializados, a Mobilidade Eléctrica, que inclui actualmente os veículos
híbridos, demarcou-se em poucas décadas dos factores que negativamente
condicionavam o seu crescimento e está
agora a marcar a agenda do desenvolvimento sustentável de um número cada
vez maior de países, constituindo assim,
em parceria com as renováveis, um expressivo mercado global.

A Colômbia, porque graças às suas
políticas favoráveis ao investimento
estrangeiro, encontra-se em acelerada transformação económica e social.
Com um PIB que deverá crescer 5 por
cento em 2011, este mercado, objecto
de uma recente missão empresarial em
que participou a AICEP, oferece novas
oportunidades de negócios e de investimento, fundamentalmente nos sectores de infra-estruturas, energia e saúde, mas também de TIC, telecomunicações, banca, agro-alimentar, gestão de
resíduos e da distribuição, entre outros.

As razões para este novo surto de interesse pelos veículos de tracção eléctrica, uma tendência cíclica desde o
séc. XIX, residem no que eles agora
representam de incontornável para a
civilização global: mais inovação tecnológica, locomoção urbana não poluente, maior independência do petróleo, o
que vai a par com mais energia renovável, eco-eficiência e sustentabilidade.
É nesta medida que destacamos a entrevista de José Ramos, presidente do
grupo Salvador Caetano, que analisa
importantes factores de desenvolvimento sustentável e expõe o projecto
do novo autocarro, o Caetano 2500EL,
um veículo de transporte de passageiros
100 por cento eléctrico, 100 por cento

Em matéria de novos mercados, colocamos em foco a Colômbia e o México,
oferecendo informação relevante sobre
estas economias emergentes, de modo
a que entrem na agenda das empresas
portuguesas como potenciais parceiros
de negócios.

O México, porque é actualmente uma
das economias em destaque no continente americano, sendo a 14ª economia no ranking mundial. Registou, em
2010, um crescimento do PIB na ordem
dos 5,5 por cento, num ambiente favorável à consolidação da estabilidade
macroeconómica e da atracção de investimento estrangeiro, revelando um
importante crescimento do consumo
interno a médio prazo. Trata-se, pois,
de um contexto que apresenta boas
oportunidades de negócios para as
empresas portuguesas que pretendam
exportar ou investir no México, em áreas tão diversas como a energia, infraestruturas, ambiente, tecnologias de informação, turismo, serviços financeiros,
ou até mesmo nos sectores aeroespacial e automóvel, em que Portugal tem
know-how e produto para oferecer,
graças ao respectivos clusters.
BASÍLIO HORTA
Presidente da Comissão Executiva da AICEP

Empresas

VAMOS PÔR OS
PONTOS NOS “is”
∫ 73% do crédito concedido pelo BES é a Empresas

investimento
e criação de emprego

∫ 3 em 4 PME Líder são Clientes do BES
∫ Quota de mercado de 19% nas Linhas de Crédito PME Investe

∫ Líder de Mercado no Trade Finance com uma quota de mercado
de 27% tendo sido eleito, pelo 5º ano consecutivo, como Best
Trade Finance Bank em Portugal, pela Revista Global Finance

internacionalização

∫ Programa consolidado de Missões Empresariais desde 2006
∫ Único Banco com estrutura comercial especializada no apoio
à internacionalização das empresas (Unidade Internacional
Premium)

∫ 200 M€ de activos em fundos de venture capital, que investem
em empresas inovadoras

inovação

∫ 2 M€ de prémios concedidos no âmbito do Concurso Nacional
de Inovação BES
∫ Único Banco com estrutura comercial de especialistas
dedicados ao apoio de empresas inovadoras

O BES é o banco líder no apoio às PME, centrando a sua
intervenção no apoio ao Investimento, à Internacionalização
e à Inovação das empresas nacionais. Para mais informações
contacte o Banco Espírito Santo através do seu gestor
ou consulte o site www.bes.pt/empresas
Quem sabe, sabe e as empresas que vão mais longe é que sabem.
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MOBILIDADE ELÉCTRICA
E RENOVÁVEIS
UMA PARCERIA “VERDE”
COM FUTURO SUSTENTÁVEL
Em Portugal a entrada no mercado dos veículos eléctricos tem sido discreta, mas pouco
a pouco a novidade dos carros movidos a electricidade e a promoção competitiva das
marcas vão-se instalando, com cerca de duas centenas de compradores a fazer desde
já as suas reservas. Após ter-se tornado um país líder nas energias renováveis, Portugal
tem sido pioneiro na mobilidade eléctrica. Bem feitas as contas, os ganhos ambientais
(com a redução das emissões de CO2) e energéticos (com a redução das importações
de petróleo e uma forte aposta nas renováveis) são fundamentais para assegurar um
futuro mais sustentável e com mais qualidade de vida.
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A mobilidade eléctrica tem um vasto
alcance geopolítico, ambiental, climático, tecnológico, económico e social,
situando-se no cerne da evolução da
civilização actual que nos impele da era
industrial em direcção à era da informação e dos serviços que influenciam
fortemente os nossos comportamentos
quotidianos e, em particular, as nossas
práticas e hábitos de mobilidade.
Nesta medida, a indústria, como o
grupo Salvador Caetano, que fabrica
actualmente um autocarro 100 por
cento eléctrico, ou a fábrica de baterias
de iões de lítio da Nissan, destinadas
a automóveis eléctricos, no complexo
industrial da Renault, em Aveiro, faz o
veículo eléctrico ganhar massa crítica
e visibilidade no mercado. Basta dizer
que a fábrica de baterias da Nissan
representa um investimento de 156
milhões de euros, cria 200 empregos
especializados e várias centenas de indirectos, e vai produzir 50 mil baterias
por ano, para satisfazer 25 por cento
das necessidades do mercado europeu
de veículos eléctricos da marca nipónica, estando o arranque da produção
previsto para 2012.
A energia renovável, por outro lado,
constituirá no país uma fatia importante do abastecimento dos veículos
eléctricos (com zero emissões de CO2),
sendo um factor decisivo de sucesso da
mobilidade eléctrica, já que as renováveis (que não emitem gases poluentes
para a atmosfera) contribuem para o
desenvolvimento sustentável, tanto
mais que 53 por cento da electricidade
consumida em Portugal é produzida a
partir de energias limpas.
Hoje tornou-se evidente – incontornável? – que a mobilidade nas grandes
cidades e o futuro do automóvel passa
pelo recurso às energias de proveniência limpa como alternativa aos tradicionais motores de combustão. Os motores eléctricos lideram, de momento,
as soluções para o futuro com diversas
propostas dos principais construtores
mundiais. O que agora está em cima
da mesa são o custo dos novos veículos
eléctricos, os incentivos à sua aquisição, os benefícios fiscais, a montagem
de postos de carregamento, as bate-

rias, a segurança, a autonomia e os
custos de manutenção.
O atractivo que os veículos eléctricos
começa a exercer sobre os consumidores reside, por isso, não apenas na
sua novidade tecnológica, como traduz
o aumento da consciência ecológica e
ambiental das populações urbanas, que
começam a ver na mobilidade eléctrica
um importante contributo para a sua
qualidade de vida. Estas populações assumem cada vez mais que um dos principais problemas a resolver nas cidades
está directamente relacionado com o
sector dos actuais transportes rodoviá-

“Hoje tornou-se evidente
– incontornável? – que a
mobilidade nas grandes
cidades e o futuro do
automóvel passa pelo recurso
às energias de proveniência
limpa como alternativa aos
tradicionais motores de
combustão.”

rios, devido nomeadamente à poluição
que causam e à utilização e dependência do petróleo como fonte de energia.
Os veículos eléctricos rodoviários mostram-se, pois, como uma alternativa
viável para determinadas aplicações
de mobilidade e transporte de pessoas
e mercadorias, quando enquadrados
numa política concertada de sustentabilidade. Com uma aceleração rápida e
suave, um ambiente silencioso e uma
menor emissão de gases poluentes,
o veículo eléctrico – em inglês é EV,
de electric vehicle – é propulsionado
por um motor eléctrico, assumindo-se
como um transporte eficiente e sustentável, com custos por quilómetro
percorrido muito inferiores ao veículo
de combustão.
O motor eléctrico usa energia química armazenada em baterias recarregáveis, que depois é convertida
em energia eléctrica para alimentar
um motor que fará a sua conversão
em energia mecânica, possibilitando
que o veículo se mova com zero ruí-

do, zero emissões de poluentes, zero
emissões de gases de efeito de estufa,
o que quer dizer que as emissões poluentes associadas ao veículo eléctrico
dependem apenas da forma como a
electricidade é produzida.
Nesta medida, o veículo eléctrico é
apontado como a melhor solução de
mobilidade num contexto de diminuição do aquecimento global, de desejável preservação da qualidade ambiental e de maior independência energética face aos combustíveis fósseis. Por
outro lado, o veículo eléctrico está a
tornar-se uma solução de transporte
cada vez mais eficaz graças à evolução das baterias (mais energia, tempo
de carga menor, mais potência, custo
menor) e aos custos cada vez mais
competitivos comparativamente com
o veículo a combustão.
Portugal está na linha da frente nas
energias renováveis, tornando-se um
país atraente para investimento de
qualidade na mobilidade eléctrica,
edificando um cluster industrial nesta área, tornando-se assim um dos
primeiros países do mundo a ter uma
política integrada para a mobilidade
eléctrica assim como uma rede de carregamento de âmbito nacional.
A criação de uma rede de infra-estruturas de recarregamento de baterias
em Portugal (Mobi.E) permitiu o desenvolvimento de vários projectos ligados à mobilidade eléctrica, juntamente
com a evolução actual da tecnologia,
em especial no campo das baterias,
permitem viabilizar e ampliar a competitividade e fiabilidade da solução eléctrica nos transportes, quer individuais
quer colectivos.
Apesar de fortemente simbólico, houve
um evento que marcou o ano de 2010,
em matéria de veículos eléctricos: carros eléctricos da Austrália, Alemanha
e Suíça, terminaram em Genebra uma
volta ao mundo sem emissões de CO2.
A viagem envolveu 188 dias de rotas
por terra e mar e teve o apoio das Nações Unidas. A corrida Zero Race, que
teve por objectivo dar a volta ao mundo em 80 dias de condução efectiva,
em alusão ao livro de Júlio Verne, foi
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organizada por um professor suíço,
Louis Palmer, também conhecido por
ter dado a volta ao mundo em 18 meses num táxi que funcionava com energia solar, há três anos. Esta corrida simbólica fez uma paragem em Cancun
(México), na cimeira da ONU sobre o
clima, que ocorreu no fim de 2010, e
cruzou depois a Europa, e países como
a Rússia, China e Canadá.
Atentos a esta nova realidade da mobilidade eléctrica, os grandes fabricantes
de automóveis têm desenvolvido diver-

“O veículo eléctrico é
apontado como a melhor
solução de mobilidade num
contexto de diminuição
do aquecimento global,
de desejável preservação
da qualidade ambiental e
de maior independência
energética face aos
combustíveis fósseis.“

sas tecnologias alternativas, permitindo disponibilizar no mercado veículos
cada vez mais ecológicos. O desenvol-

vimento de veículos eléctricos é uma
das vias que está a ser desenvolvida.
Verifica-se, no entanto, que até hoje a
alternativa dos veículos eléctricos não
tem sido largamente adoptada, antes
de mais devido à sua fraca autonomia
e ao tempo elevado de recarregamento
– limitações que estão a ser rapidamente superadas – mas também devido ao
fraco compromisso dos fabricantes de
automóveis em projectar e desenvolver
veículos capazes de satisfazer os padrões actuais de conforto, performance e design dos automóveis a gasolina
ou gasóleo.
Porém, este cenário poderá mudar no
curto prazo em função do desenvolvimento que está a ser conseguido nas
tecnologias de fabrico de baterias, agora com menor custo e maior capacidade de armazenamento, o que possibilita a introdução no mercado de uma
nova geração de veículos eléctricos,
que já se encontra a caminho. Segundo
um estudo da consultora norte-americana Pike Research, especializada em
tecnologia e energia, citado pelo site
do Mobi.E, 2011 será o ano em que o
veículo eléctrico vai entrar no mercado
automóvel, acompanhado da generalizada implementação de redes de pontos de carregamento.

MOBI.E:
ABASTECIMENTO
PARA VEÍCULOS
ELÉCTRICOS
A evolução actual da tecnológica, em
especial no campo das baterias, permite viabilizar e ampliar a competitividade e fiabilidade da solução eléctrica. A
criação de uma rede de infra-estruturas
de carga em Portugal (Mobi.E) aumenta a adesão à mobilidade eléctrica, permitindo uma maior autonomia.
O MOBI.E, em que a Inteli participa,
juntamente com outras empresas, é
um modelo de mobilidade eléctrica
verdadeiramente inovador propondo
uma verdadeira revolução na forma
de encarar a mobilidade individual do
futuro e a sua perfeita e harmoniosa
integração em políticas modernas de
energia, ambiente e transportes.
Até ao início do Verão, Lisboa vai ter a funcionar 687 postos de carregamento para
veículos eléctricos. Nessa altura, segundo
a MOBI.E, a entidade nacional responsável pelo desenvolvimento e implementa-
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Sabia que:

ção da rede inteligente de carregamento
dos veículos eléctricos em Portugal, o
carregamento deixará de ser gratuito e
os fornecedores de electricidade deverão
começar a disponibilizar sistemas de pagamento dos carregamentos do veículo
eléctrico. No que respeita aos custos de
carregamento, nada está ainda definido,
mas o Governo está a preparar uma portaria que irá estabelecer um tecto máximo
para os valores cobrados pelos fornecedores de electricidade aos utilizadores.
O sistema de carregamento vai funcionar
de forma semelhante ao da rede Multibanco, e independentemente do banco, do fornecedor de energia eléctrica e
do modelo do veículo, o condutor pode
abastecê-lo em qualquer posto de carregamento do país. A escolha da localização
dos postos de abastecimento demorou
cerca de um ano, estando agora distribuídos por toda a cidade, com particular
incidência em áreas com mais serviços, alguns em parques de estacionamento.
Dos 687 postos que deverão estar a
funcionar até ao Verão, 54 estão já instalados e em teste. Tratam-se de postos
de carregamento normal, onde o abastecimento total do veículo demora entre
6 a 8 horas. Os postos rápidos da rede
MOBI.E deverão começar a ser instalados
nas auto-estradas e nas ligações principais entre as maiores cidades do país.

• Portugal é líder em energias renováveis?
hidroeléctricos a implementar asse• Cerca de metade da nossa electricidade
gurem valores de potência instalada
é proveniente de energias renováveis.
adicional na ordem dos 2.000 MW.
• Temos um dos maiores parques eóEste plano representa acção, decisão
licos da Europa? Com 120 turbinas,
e visão de médio e longo prazo e
o parque eólico do Alto Minho tem
mostra que Portugal quer aproveitar
240MW de capacidade instalada, com
o seu potencial hidroeléctrico.
uma previsão anual de produção de • Existe um plano nacional para a eficiên530GWh, capaz de produzir electricia energética? O plano nacional para
cidade para abastecer 160.000 casas.
a eficiência energética prevê a redução
• Temos uma das maiores centrais fodo consumo de energia em 10 por centovoltaicas do mundo? A central de
to até 2015. A estratégia contará com
energia solar da Amareleja, em Mouos contributos dos vários sectores de
ra, tem capacidade para abastecer as
actividade, com o estado a liderar em
necessidades energéticas de 30.000
termos de eficiência, com uma econofamílias, ou, em termos técnicos, para
mia induzida de cerca de 12 por cento.
a produção de 93.000 MWh por ano.
•
Fomos um dos quatro países da UE
Esta central também evita assim a
que
promoveu a Directiva 2002/91/
emissão de mais de 89.000 toneladas
CE? Desde Janeiro de 2006, é obride CO2 por ano na atmosfera.
gatória a instalação de painéis solares
• Portugal tem um ambicioso plano
em novos edifícios, o que torna posnacional de barragens? O plano nacional de barragens prevê que Portusível reduzir eficazmente o consumo
gal atinja em 2020 uma capacidade
de energia no sector da habitação.
hidroeléctrica superior a 7.000 MW
e em que os novos aproveitamentos
(Fonte: MOBI.E)

A União Europeia acelera em
matéria de viaturas eléctricas
Os ministros da Indústria da União
Europeia, reunidos no início de 2010
em Bruxelas, aprovaram um conjunto
de conclusões em torno do transporte
eléctrico. Neste documento, a indústria pede à Comissão Europeia que
apresente medidas que visem promover, concretamente, o fabrico e comercialização deste tipo de viaturas.
Em paralelo, a Alemanha, a Espanha,
França e Portugal emitiram um comunicado comum de apoio ao veículo
eléctrico, no qual pedem à Comissão
Europeia que financie projectos-piloto
sobre a mobilidade eléctrica e que
aumente a sua actividade no sentido
de obter uma norma definitiva sobre
o automóvel eléctrico europeu em
2011. Neste sentido, a indústria europeia considera que o veículo eléctrico deve ser colocado no centro das

perspectivas de desenvolvimento e de
competitividade, do mesmo modo que
a investigação, a inovação, o desenvolvimento industrial e a durabilidade.
Segundo as estimativas do executivo comunitário, o parque automóvel mundial
passará dos 800 milhões de veículos actuais para os 1,6 mil milhões em 2020,
até atingir a fasquia dos 2,5 mil milhões
em 2050. Os estudos comunitários prevêem que o automóvel a baterias eléctricas (lítio-ião) deterá entre um a dois por
cento do mercado em 2020, e que este
número continuará a crescer até atingir
em 11 e 30 por cento em 2030, enquanto as viaturas híbridas (movidas a combustíveis fósseis e electricidade) passarão
de dois por cento, em 2020, para cinco
a 20 por cento, em 2030.
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BREVE HISTÓRIA DO
VEÍCULO ELÉCTRICO
Há mais de um século que o veículo eléctrico nasce e morre, para renascer uma
vez mais, num ciclo de tentativas sucessivas. Depois de ter convivido com os
inícios do automóvel nos finais do séc.
XIX, foi rapidamente descartado em benefício do motor a explosão. Mais competitivo e com melhor performance, este
vai impor-se ao longo do séc. XX, salvo
nos períodos de crise – guerra ou choque petrolífero – em que o veículo eléctrico volta momentaneamente às luzes
da ribalta, com mais inovações e com
a promessa de uma mobilidade mais
amiga do ambiente e com veículos mais
duradouros. Na realidade, a viatura eléctrica tem-se afirmado, cada vez mais, ao
longo da sua história, como uma tecnologia simples, silenciosa e robusta.
Na realidade, no fim do séc. XIX os primeiros veículos motorizados eram movidos por motores eléctricos, numa época
em que se procurava uma alternativa
à tracção animal dos fiacres: o motor
eléctrico ou o motor a combustão eram
as duas alternativas em jogo. O alemão
Nikolaus August Otto inventa o motor
de explosão a quatro tempos em 1877,
enquanto na Bélgica Gaston Planté con-

cebe em 1859 – 18 anos antes – acumuladores de chumbo para armazenar
energia eléctrica. Não surpreende que,
em 1881, o francês Charles Jeantaud
fabrique o primeiro carro eléctrico alimentado por baterias, sem grande sucesso. Foi preciso aguardar mais de uma
década até que os primeiros veículos
eléctricos comecem a circular pelas ruas,

“No fim do séc. XIX
os primeiros veículos
motorizados eram movidos
por motores eléctricos, numa
época em que se procurava
uma alternativa à tracção
animal dos fiacres: o motor
eléctrico ou o motor a
combustão eram as duas
alternativas em jogo.”

principalmente nas frotas de táxis de então, primeiro em Inglaterra (com os “Taxicab”) e depois em França e nos EUA.
O motor eléctrico parecia ser a solução
ideal para o automóvel.

Em França vários fabricantes disputam
o mercado, propondo modelos de turismo e utilitários. Até que, em 1899,
foi estabelecido o recorde de velocidade por um veículo eléctrico, o “Jamais
Content“ de Camille Jenatzi, que ultrapassou os 100 km/h. O veículo eléctrico
era popular e perfilava-se como o veículo do futuro. Contudo, um veículo
eléctrico normal de então não ultrapassava os 20 km/h e não tinha uma
autonomia superior a 50 km, o que no
entanto poderia ser optimizado.
Porém, uma nova realidade económica
veio travar a ascensão do veículo eléctrico: no início do séc. XX o petróleo começa a jorrar, abundante e barato, dos poços recém abertos. O motor a explosão
triunfa. Numa sociedade conservadora e
machista, o veículo a explosão – fumegante, ruidoso e viril – entrou na moda,
tornando-se a sensação do momento. O
veículo eléctrico, particularmente apreciado pelas mulheres, porque discreto e
silencioso, é temporariamente afastado
da corrida do progresso europeu. Entretanto, em 1912, nos EUA, um terço
dos veículos são eléctricos. Mas o aparecimento do famoso Ford T, a partir de
1908, contribuiria rapidamente para o
seu desaparecimento.
Nos anos 20, na pós-guerra, época em
que a França queria ser menos dependente do petróleo e tinha instalado
uma forte rede eléctrica, os veículos
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não obstante a investigação e inovação
que então floresceu nesta matéria.
Nos anos que se seguiram à II Guerra,
os construtores exploram novamente
as virtudes da propulsão eléctrica, dado
o reconhecimento das suas qualidades como veículo urbano. Em 1959, a
Renault desenvolve nos EUA um modelo Dauphine electrificado baptizado
de “Henney Kilowatt”, tendo a Fiat,
por essa altura, fabricado em Itália um
protótipo a partir da sua Berlina 1100.
Alguns anos mais tarde, os carros eléctricos voltaram a ser moda, nomeadamente com os Ford Comuta e Berliner,
não se podendo esquecer, nestes anos,
as primeiras scooters eléctricas. O veículo eléctrico volta a ganhar credibilidade.

eléctricos voltaram a ser as estrelas do
dia: comboios, autocarros e metro entraram em força no dia a dia de muitos
franceses. Em 1925, com a criação da
Société des Véhicules Electriques, fabricaram-se milhares de camiões e carros
eléctricos. Em Nova Iorque, em 1927,
circulavam mais de 6.000 camiões e

Esta tendência vai acelerar-se com o primeiro choque petrolífero de 1973, o que
veio recordar os riscos da dependência

“Nos anos que se seguiram
à II Guerra Mundial, os
construtores exploram
novamente as virtudes
da propulsão eléctrica,
dado o reconhecimento
das suas qualidades como
veículo urbano, voltando o
veículo eléctrico a ganhar
credibilidade e popularidade.”

camionetas eléctricas. Mas o motor a
explosão, a gasolina, volta a ganhar.
Durante a II Guerra Mundial, na sequência das restrições no abastecimento de petróleo, que afectaram a
França, fabricantes como a Peugeot e a
Mildé-Krieger lançaram-se de novo no
fabrico de veículos eléctricos, que agora tinham uma autonomia de 100 km.
Mas a dificuldade de abastecimento
de cobre e chumbo, necessários para
o fabrico de baterias, interrompe novamente o progresso do veículo eléctrico,

eléctricos em grandes séries, não tendo
contudo alcançado os seus objectivos
no mercado. Em 2002, a Renault produzirá alguns Clio e algumas centenas de
Kangoo 100 por cento eléctricos. Mas
sem grande impacto no mercado, o que
também acontece nos EUA. Mais uma
vez, agora no fim dos anos 90, o preço
do petróleo volta a cair drasticamente,
de modo que a atenção do público e
dos governos se desvia novamente do
veículo eléctrico. Contudo, os EUA e o
Japão concentram a sua atenção nos
veículos híbridos (motor de combustão
+ motor eléctrico) e conseguem colocar
no mercado modelos híbridos, como o
norte-americano Chevrolet Volt, que é
comercializado desde 2010.
Alguns sonham já com a pilha a combustível (hidrogénio e outros meios desenvolvidos no âmbito da investigação
espacial incluindo as missões Apollo e

Renault Twizy

dos combustíveis fósseis. Nos EUA, Inglaterra, Japão, Alemanha e França, criam-se
condições favoráveis ao veículo eléctrico.
Em 1974, a construtora americana Sebring-Vangurd apresenta ao público o primeiro carro eléctrico de série, o “CitiCar”
e a partir de 1980, a Peugeot e a Renault
apresentam igualmente os seus modelos,
dotados de baterias que lhes permitiam
uma velocidade de 100km/h e uma autonomia de 140 km, tendência que foi
seguida pelos fabricantes japoneses.
Em 1995, a Peugeot e a Citroën decidem comercializar os seus modelos

do Space Shuttle, o que é ainda uma
tecnologia não madura e cara), mas
entretanto a grande revolução é a das
baterias lítio-ião, cuja evolução promete
novas soluções, de maior rendibilidade.
Estas novas baterias permitem ao veículo eléctrico duplicar a sua autonomia,
atingindo um raio de acção de 150 a
300 km, dependendo do modelo. São
estas baterias que equipam a nova geração de veículos eléctricos e são também elas que estão a abrir novas perspectivas para os veículos 100 por cento
eléctricos a bateria.
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MERCADO NACIONAL DE VEÍCULOS
ELÉCTRICOS ESTÁ EM CRESCIMENTO
A ofensiva dos veículos eléctricos, nomeadamente por parte de vários construtores
mundiais de automóveis, vai continuar. Prova disso é o número crescente deste
veículos que chegam ao mercado português e também o próximo Salão de Frankfurt,
onde muitas marcas vão apresentar os seus protótipos 100 por cento eléctricos,
embora algumas delas ainda estejam a melhorar os seus carros híbridos, movidos
simultaneamente a gasolina ou gasóleo, e a electricidade.
Na realidade, as marcas estão confiantes no rápido desenvolvimento da popularidade dos veículos 100 por cento
eléctricos (que não utilizam qualquer
combustível poluente), e com algumas certezas em matéria de negócio:
o preço poderá diminuir, aumentando
a procura, e a autonomia e capacidade
das baterias aumentar, tornando estes
veículos mais atractivos e competitivos
enquanto meio de transporte. Muito
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em breve, a oferta do mercado satisfará todos os gostos e irá ao encontro de
diferentes poderes de compra, sendo
positivo que em Portugal haja cerca de
200 pessoas que já manifestaram interesse, junto das marcas, em adquirir
um carro eléctrico.
No âmbito das alternativas existentes
aos carros movidos a combustíveis fósseis, os carros eléctricos são aqueles que

se encontram numa fase de desenvolvimento mais avançada e que cada vez
mais se tornam acessíveis ao público.
Contudo, embora estes veículos sejam
uma boa alternativa em termos de redução da poluição automóvel, como são
alimentados através de tomadas eléctricas, irão aumentar necessariamente a
prestação das centrais termoeléctricas
para a produção de energia, o que irá
indirectamente levar ao aumento da

DESTAQUE
poluição ambiental. Seja como for, esta
opção continua, mesmo assim, realçam
os especialistas, a ser mais amiga do ambiente, especialmente nas cidades.
Por outro lado, como transporte urbano, o veículo eléctrico corresponde,
em termos de autonomia e consumo,
à grande maioria das necessidades de
mobilidade: mais de 80 por cento dos
europeus não fazem mais do que 60
quilómetros por dia e, hoje em dia, os
protótipos já têm uma autonomia superior aos 100 quilómetros, com tendência para aumentar bastante. Com
o rápido desenvolvimento que estão a
sofrer as baterias de ião-lítio, os automóveis eléctricos de amanhã vão satisfazer as necessidades da grande maioria dos automobilistas portugueses.
Na realidade, as previsões apontam
para que dentro de 10 ou 15 anos a
tecnologia das baterias estará de tal
forma desenvolvida que qualquer carro eléctrico terá autonomia de cerca
de 320km, o que é bastante aceitável
para quem viaja e possa recarregar ou
substituir as baterias, numa rede de
abastecimento. Acresce que Portugal

“Na realidade, as marcas
estão confiantes no rápido
desenvolvimento da
popularidade dos veículos
100 por cento eléctricos
(que não utilizam qualquer
combustível poluente), e
com algumas certezas em
matéria de negócio: o preço
poderá diminuir, aumentando
substancialmente a procura.”

foi um dos países pioneiros a apostar
num programa de mobilidade eléctrica
e numa rede de carregamento distribuída por 21 cidades (Lisboa, Sintra,
Porto, Gaia, Loures, Cascais, Braga, Almada, Guimarães, Coimbra, Leiria, Setúbal, Viana do Castelo, Aveiro, Torres
Vedras, Santarém, Faro, Évora, Castelo
Branco, Guarda e Beja), o que assegura
a autonomia em distância em termos
nacionais e, futuramente, europeus.

Há ainda a considerar um outro factor
positivo: o Governo procurou dinamizar este mercado emergente através
de incentivos e da concessão de isenções fiscais às pessoas que fizerem a
opção pelo veículo eléctrico na aquisição de um novo veículo automóvel.
Entre as medidas conta-se o investimento de 25 milhões de euros no sector, divididos por incentivos de 5.000
euros atribuídos aos primeiros 5.000
compradores de veículos movidos
exclusivamente a energia eléctrica. A
esse montante podem ser somados
1.500 euros, caso o comprador proceda ao abate de um veículo movido a
combustíveis fósseis.
Para incentivar a utilização de veículos
eléctricos (VE), o Governo e os municípios da rede piloto estão a criar um
conjunto de benefícios que facilitam a
aquisição e utilização:
• Isenção de ISV (Imposto sobre Veículos)
e IUC (Imposto Único de Circulação);
• Deduções fiscais na aquisição de VE
(IRS para particulares e IRC para empresas);
• Incentivos ao abate de veículos em
fim de vida quando trocados por VE;
• Prioridade à circulação de VE nas vias
de alta ocupação;
• Criação de zonas preferenciais de
estacionamento para VE nos centros
urbanos;
• Criação de zonas de emissão reduzida, facilitando o acesso a VE.
É também importante sublinhar que o
primeiro teste independente europeu
de colisão a um carro eléctrico (neste
caso foi testado o Mitsubishi i-MiEV)
mostrou bons indicadores: quatro estrelas no comportamento e nenhum
risco adicional dos componentes eléctricos. De acordo com o EuroNCAP,
este resultado mostra que a segurança não fica comprometida nos carros
eléctricos. Este resultado do i-MiEV é
extensível aos seus “primos” Peugeot
iOn e Citroën C-Zero, que partilham
todos os componentes e sistemas de
segurança. Uma das maiores preocupações neste teste foi perceber como se
comportavam os componentes eléctricos, nomeadamente as baterias, numa
colisão. Com um teste especialmente

preparado e acompanhado por técnicos especializados em componentes
eléctricos e um reforço dos meios de
socorro, o EuroNCAP avança que não
foram detectadas quaisquer anomalias
ao nível eléctrico nem qualquer faísca
ou início de incêndio durante o teste

“As previsões apontam
para que dentro de 10
ou 15 anos a tecnologia
das baterias estará de tal
forma desenvolvida que
qualquer carro eléctrico
terá autonomia de cerca de
320km, o que é bastante
aceitável para quem viaja e
possa recarregar ou substituir
as baterias, numa rede de
abastecimento.”

do i-MiEV. Os consumidores podem esperar, quando a oferta crescer, exactamente os mesmos padrões de segurança de um carro convencional, garante
Michiel van Ratingen, secretário-geral
do EuroNCAP.
E quanto aos carros propriamente ditos,
pelo menos sete modelos 100 por cento
eléctricos, que não produzem emissões
ligadas ao uso de combustíveis fósseis,
já estão ou estarão disponíveis no mercado português em 2011, percorrendo
ruas e estradas em direcção a uma mobilidade mais sustentável.
De acordo com a Portaria 468/2010 de
7 de Julho, os veículos eléctricos que
cumprem os requisitos definidos por lei
e que estão abrangidos pelo programa
de benefícios fiscais, são:
- Nissan Leaf
- Smart 451 EV e 451 E
(variantes cabrio e coupe)
- Renault Fluence Z.E.
- Mitsubishi i-Miev Nissan Leaf
- Citroën C-Zero
- Peugeot ION
- Mercedes Classe A E-CELL
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Nissan Leaf

É a proposta eléctrica da Nissan. Com
uma carga de bateria (iões de lítio), pode
percorrer entre 96 e 177 km e chegar aos
144 km/hora. Tem 108cv e espaço para
5 passageiros mais bagagem. O Leaf vai
custar em Portugal 34.955 euros, podendo ainda contar com um desconto
de 5.000 euros que o Governo dará aos
cinco mil primeiros compradores de carros exclusivamente eléctricos.

uma “wall-box” em caso do utilizador.
O segundo é o sistema “Quickdrop”,
ou seja, a troca de baterias quando o
“pack” colocado no carro estiver próximo da exaustão. A velocidade máxima
está limitada aos 135 km/h. Estará disponível em Portugal por preços a partir
dos 21.620 euros (com IVA), e com um
benefício fiscal de 5.000 euros incluí-

Citroën C-Zero
do. Já o modelo Kangoo Express Z.E.
será comercializado por quantias a partir dos 20.000 euros (+IVA).

Peugeot iOn
Smart 451 EV e 451 E

Versão eléctrica do popular carrinho
da Mercedes Benz, tem uma autonomia de 133 km e pode chegar aos 120
km/hora. Está previsto que tenha 41cv
e uma autonomia de 115km. A aceleração de 0 a 60km/h faz-se em 6.5s,
mas a sua velocidade máxima está limitada a 100km/h. Sabe-se apenas que
no mercado britânico, graças aos benefícios fiscais para veículos eléctricos,
será posto à venda por um preço que
rondará os 16.340 euros.

A cidade será o terreno de eleição do
iOn. Com quatro portas, quatro lugares,
um comprimento de 3,48 m e um raio
de viragem de 4,50 m, desenvolverá uma
potência máxima de 47 kW (64 cv) e um
binário de 180 Nm, oferecendo uma velocidade máxima de 130 km/h. Com 2
lugares, irá oferecer um volume de carga
de cerca de 1,1 m3 e uma carga útil em
torno de 330 kg. Ainda não foram anunciados preços, embora seja previsível que
os subsídios dos vários países Europeus,
entre os quais Portugal, irão contribuir
para uma baixa do preço.

Renault Fluence Z.E.

Mitsubishi i-Miev

O motor é 100 por cento eléctrico e
apresenta uma potência máxima de 70
kW (94 CV) e um binário máximo de
226 Nm. A bateria de iões de lítio tem
22 kW (30 CV) de potência. O Fluence
tem uma autonomia de 160 km, possuindo dois modos de carga. O primeiro
carrega a bateria entre 6 e 8 horas, recomendando a Renault a colocação de

Primeiro veículo eléctrico da Mitsubishi,
recebeu o título de “Veículo Eléctrico do
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ano de 2009”, entregue durante a cerimónia dos “GreenFleet Awards”, em
Guildhall, Londres. É um carro com zero
emissões de CO2 que pode atingir uma
velocidade máxima de aproximadamente 130 km/h. Potência máxima: 47kW
(63Cv) e 180Nm. Autonomia de 150 quilómetros e baixo nível de ruído. O preço
do i-MiEV varia entre os 29.680 euros,
incluindo o incentivo fiscal do Estado, e
os 34.680 euros, sem incentivo.

A autonomia anunciada é de cerca de
130 quilómetros (ciclo misto normalizado). Ao nível do seu desempenho, a
Citroën anuncia uma velocidade máxima
de 130 km/h, uma aceleração dos 0 aos
100 km/h em cerca de 15 segundos e retomas de aceleração dos 60 aos 90 km/h
em 6 segundos. Debita 64 cv entre as
3.000 e as 6.000 rpm e um binário máximo de 180 Nm a partir das 2000 rpm.
Em Portugal terá um preço em torno dos
31 mil euros (seriam 36 mil se o Estado
não oferecesse 5 mil euros).

Mercedes Classe A E-CELL
Automóvel de 5 portas com motor eléctrico de 95cv com 150 km/h de velocidade
máxima e uma autonomia de 200 km. Ba-

terias iões de lítio. Aceleração de 0 a 100
km – 14 segundos. Capacidade bagageira
– entre 435 e 1379 litros. Sistema de carregamento das baterias – numa tomada
doméstica em 8 horas, com autonomia
de 100km, ou numa tomada de dupla
ou tripla fase com 230V em 3 horas, com
autonomia para 100 km. Ainda não são
conhecidos os preços do Classe A E-Cell.
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CAETANO 2500EL
UM AUTOCARRO ELÉCTRICO CONCEBIDO
E FABRICADO EM PORTUGAL
Representando um investimento total
de 4 milhões de euros, sendo de um
milhão de euros o apoio dado pelo
QREN, este projecto de inovação do
autocarro eléctrico, o Caetano 2500EL,
desenhado e produzido pela Salvador
Caetano, constitui, no contexto actual,
um projecto de elevado potencial e de
procura crescente. O Caetano 2500EL
é um autocarro para circuito urbano,
com capacidade para 70 pessoas e autonomia mínima de 100 a 150 quilómetros sem recarga de baterias.
O desenvolvimento e produção do
autocarro eléctrico permitem responder a questões fundamentais da mobilidade urbana, dado que têm como
consequência positiva a preservação
do ambiente e diminuição da factura
energética das empresas de transportes. Vila Nova de Gaia será a primeira
cidade a receber a unidade protótipo
do novo autocarro, já no próximo mês
de Abril. Ficará em circulação naquela

cidade por um período de três meses e
será monitorizado por técnicos de uma
empresa participada do grupo Salvador
Caetano e da Faculdade de Engenharia
da Universidade do Porto.
Portugal tem já dois casos de sucesso
que ilustram bem o nosso desenvolvimento tecnológico no sector energético e os seus consequentes benefícios
na redução da nossa dependência e
factura energéticas: (1) a aposta feita
no aproveitamento de fontes renováveis de produção de energia, em que
actualmente cerca de 53 por cento do
nosso mix eléctrico é proveniente desta via prevendo-se atingir 60 por cento
em 2020, e, por outro lado, (2) o desenvolvimento de sistemas inteligentes
de gestão energética, bem ilustrados
pela experiência “inov city” de Évora.
Vantagens da mobilidade eléctrica
nos transportes colectivos:
- Estimativa de custos operacionais inferiores aos de um autocarro convencional.

- Vocacionado para serviços de transporte urbano e utilizações em circuitos internos, como em aeroportos,
permitem utilização de uma rede de
carga específica e dedicada; assim
como permitem carga em horário
nocturno, quando a viatura não está
em utilização.
- Além de ser uma proposta mais competitiva e rápida como complemento/alargamento das actuais redes
de metro urbano, é também ambientalmente mais competitiva para
transporte nos centros das cidades,
aeroportos, grandes superfícies comerciais, zonas turísticas com muitos
visitantes, grandes centros hospitalares, campus universitários, centros
desportivos, e todas as áreas com
linhas Hop On & Hop Off.
Os mercados de exportação na Europa
demonstram elevado interesse na mobilidade eléctrica.
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MOBILIDADE ELÉCTRICA
NEGÓCIOS DO FUTURO
O Grupo Salvador Caetano, que é uma das grandes organizações empresariais do país,
com um turnover superior a 2,4 mil milhões de euros e com actividade tão diversa como o
automóvel (Toyota, componentes auto e retalho), fabrico de autocarros e tecnologias de
informação, aposta forte nos modelos de negócio da mobilidade sustentável. O autocarro
eléctrico - o Caetano 2500EL - um projecto de 4 milhões de euros, é a actual jóia da coroa
das suas propostas e soluções na área da eco-eficiência e da mobilidade eléctrica.
Em entrevista, José Ramos, engenheiro, presidente das empresas CaetanoBus e Toyota
Caetano Portugal, e administrador do Grupo Salvador Caetano.
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ENTREVISTA
O “ex-libris” da mobilidade eléctrica da CaetanoBus
é o desenvolvimento do seu autocarro eléctrico.
Como começou o projecto, o que representa como
investimento e quais são os seus parceiros? Existem
outros projectos em curso?
O desenvolvimento de soluções de mobilidade colectiva pela
CaetanoBus não nasce com a produção do autocarro eléctrico, agora apresentado, mas tem uma história longa de investigação e desenvolvimento. Primeiro, em 1984, foi apresentada a proposta dos troleicarros com tracção EFACEC, sendo
estas unidades destinadas aos STCP e aos SMTUC, algumas
das quais ainda se encontram em circulação. Menos de uma
década depois, em 1993, foram desenvolvidos e entregues 8
modelos COBUS 200EL com destino ao mercado alemão.
No que diz respeito ao modelo Caetano 2500EL, o autocarro eléctrico, o seu desenvolvimento surge na continuação
da estratégia e posicionamento comercial e de longo prazo
da empresa CaetanoBus, projectado para o desenvolvimento e fabrico de autocarros em segmentos nicho, respondendo às expectativas de sustentabilidade e, em especial, da
mobilidade eléctrica.
O mercado está cada vez mais atento e ávido por soluções
energeticamente eficientes e o desenvolvimento tecnológico valida hoje soluções que antes não se apresentavam viáveis, permitindo apresentar os veículos eléctricos como uma

“O mercado está cada vez mais atento e ávido
por soluções energeticamente eficientes e
o desenvolvimento tecnológico valida hoje
soluções que antes não se apresentavam
viáveis, permitindo apresentar os veículos
eléctricos como uma realidade para os
transportes.”
realidade para os transportes. Por esse motivo, retomámos
em 2009 o desenvolvimento de autocarros eléctricos, com
parceiros experientes nesta área, em particular com a EFACEC, com quem já trabalhámos no passado.
Trata-se de um projecto de 4 milhões de euros que conta
com o apoio do QREN. Pela inovação que acarreta, assim
como pela complexidade e exigência requeridas no campo
da fiabilidade e qualidade.
A CaetanoBus tem como objectivo exportar 50
autocarros eléctricos por ano, num valor de 25
milhões de euros. Além do mercado português, quais
os mercados de destino destes veículos e que factores
de inovação e diferenciação marcarão a diferença no
mercado global?
Temos como principal ambição alavancar o volume de exportação deste modelo, e são vários os estímulos interna-

cionais que apontam uma procura crescente no campo da
mobilidade eléctrica. Com especial destaque para os diferentes mercados europeus, os países onde a CaetanoBus
está mais implantada, como a Alemanha, Espanha ou Reino
Unido figuram como principais mercados. Todavia, e dada
a especificidade do modelo, nada invalida que a comercialização noutros mercados onde a procura por soluções sustentáveis seja uma realidade.
Quais as vantagens competitivas do automóvel e
do autocarro eléctricos (de que são exemplo o Prius
Plug-in da Toyota e o autocarro da CaetanoBus)
face a outros transportes eléctricos ou mesmo face
ao transporte convencional, utilizador intensivo de
combustíveis fósseis?
Embora se destaquem os benefícios ambientais, a mobilidade sustentada que defendemos não assenta numa única
solução eco-eficiente, antes pelo contrário. Mediante o tipo
de utilização e as especificidades de mobilidade pretendidas, defendo uma oferta mais diversificada, permitindo optar pela solução mais adequada.
Nesta visão, e pela Toyota, temos desenvolvido automóveis
100 por cento eléctricos compactos e de menor dimensão
para uma mobilidade de uma a três pessoas vocacionados
para distâncias curtas e pendulares. Para uma utilização
mais abrangente, os híbridos eléctricos Plug-in permitem na
mesma viatura um 100 por cento eléctrico em curtas distâncias e, para longas distâncias, a eficiência e autonomia
de um híbrido convencional. Em complemento e de forma
mais massificada, os híbridos garantem uma condução e
autonomia total com o máximo de eficiência energética,
seja para viaturas de menores dimensões ou de maior porte.
Para longas distâncias, o hidrogénio poderá ser viável e mais
eficiente para veículos maiores como os SUV.
No campo dos transportes colectivos, e pelo facto de servirem circuitos dedicados, limitados e rotinados, os autocarros eléctricos permitem eliminar o fumo das cidades com a
renovação das frotas de autocarros citadinos convencionais,
permitindo uma complementaridade com transportes eficientes mas carentes de criação de infra-estruturas, como o
metro ou comboio.
No curto e médio prazo não existem condições para uma
ruptura total com o motor de combustão e perante a dependência de combustíveis fosseis, quer pela necessária mudança
comportamental e pelo requerido aumento da oferta de soluções de veículos mais amigos do ambiente, quer ainda pela
enorme dependência do país nas energias não renováveis para
suprir todas as necessidades energéticas. Contudo, apraz-nos
registar que as soluções convencionais também se têm tornado mais eficientes em termos de consumos e emissões, permitindo uma transição gradual para as motorizações híbridas e
mesmo para as soluções 100 por cento eléctricas.
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Como pensa que irão reagir as empresas portuguesas
a esta oportunidade de negócio, não só do ponto
de vista da indústria de fabrico mas também
como utilizadoras destes veículos de transporte de
mercadorias e passageiros?
A receptividade tem sido, até ao momento, boa. Registamos várias solicitações para teste e conhecimento do modelo eléctrico. No campo dos parceiros e do tecido industrial,
projectos como este permitem alavancar o sector dos transportes para uma diferenciação e liderança, com modelos de
excelência no que a questões de sustentabilidade diz respeito. Se para algumas empresas poderá permitir estender
a sua preocupação ambiental para a sua politica de transportes e mobilidade, tratando-se de uma transição natural,
para outras, poderá permitir dar a conhecer essa preocupação pela liderança ambiental e de eficiência energética,
garantindo-lhes um posicionamento ecológico no mercado,
aproximando-se cada vez mais das expectativas dos seus
actuais e novos clientes, uma vez que se começa a registar
um crescimento da apetência do consumo, por soluções de
mobilidade mais eficiente no ponto de vista ambiental e de
economia de combustível.
Pelas suas especificidades, o Caetano 2500EL pode constituir-se uma solução alternativa eficiente e de defesa do produto nacional ao metro de superfície de cidades de média
dimensão e para circuitos limitados e rotinados.
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Quais as vantagens e consequências da mobilidade
eléctrica na economia nacional e mundial,
nomeadamente ao nível da energia e do ambiente,
com a consequente redução das emissões de CO2?
A investigação e o desenvolvimento estão a ser
adequadamente implementados e apoiados nesta
área fundamental em Portugal?
Respondendo por partes. O investimento que Portugal está a
realizar no campo quer das energias renováveis, quer no desenvolvimento de um modelo de negócio para a mobilidade
sustentável está a dar resultados já no curto prazo, através

“O investimento que Portugal está a realizar
no campo quer das energias renováveis,
quer no desenvolvimento de um modelo de
negócio para a mobilidade sustentável está
a dar resultados já no curto prazo, através
do posicionamento do nosso país como uma
referência internacional nesse campo.”
do posicionamento do nosso país como uma referência internacional nesse campo. São várias as soluções e inovações
que diferentes entidades estão, em conjunto, a desenvolver
e a apresentar neste campo, o que tem permitido projectar a
nossa rede de empresas fornecedoras de componentes e de
soluções de tecnologia para o sector automóvel.
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que várias soluções eficientes estarão ao alcance do consumidor para que este possa escolher a que melhor corresponde às suas necessidades de mobilidade.
No campo da redução das emissões de CO2, e tal como
referi, não será apenas a mobilidade eléctrica a contribuir
para essa redução. Temos que considerar as outras opções
disponíveis como os híbridos e os veículos a hidrogénio.
De que modo o desafio da mobilidade eléctrica e das
renováveis se pode transformar numa oportunidade
em matéria de desenvolvimento sustentável e de que
forma a utilização das tecnologias da mobilidade e da
produção de energia renovável vão moldar o nosso
futuro para melhor?
O futuro só será sustentável para todos nós se, em conjunto, alterarmos os nossos padrões de consumo para incorporar uma consciência ambiental plena. Não se trata
de um discurso politicamente correcto mas antes de uma
realidade cada vez mais presente no nosso quotidiano, com
o aumento de catástrofes naturais e a escassez dos recursos naturais. Mais do que desenvolver e disponibilizar as
energias renováveis ou modelos de mobilidade sustentável,
temos o desafio de consumir melhor. Isto passa por gestos
simples como desligar a luz sempre que não seja útil; passa por uma condução mais eco-eficiente (com antecipação
das acelerações e travagens; condução em velocidades não
exageradas; …) entre muitas outras acções.
O projecto do Caetano 2500EL viu a sua concretização mais
agilizada pelo contexto actual de promoção da mobilidade
eléctrica, através de centros de conhecimento e incentivos
para a investigação e desenvolvimento. É de salientar que
o MOBI.E está a perseguir ideais nacionais benéficos para a
indústria sem, todavia, estar a responder à necessidade de
uma alteração gradual de paradigma de mobilidade. Como

“No campo dos transportes colectivos, e
pelo facto de servirem circuitos dedicados,
limitados e rotinados, os autocarros eléctricos
permitem eliminar o fumo das cidades
com a renovação das frotas de autocarros
citadinos convencionais, permitindo uma
complementaridade com o metro ou comboio.”

resultado, a transição para a mobilidade exclusivamente
eléctrica poderá representar para os consumidores um “degrau” a superar muito alto que se transforme numa barreira
para a adopção desta ou de outras tecnologias, devido à
necessária alteração comportamental dos consumidores, à
necessidade de maturação tecnológica dos fabricantes e à
necessidade de criação de infra-estruturas de carregamento
com resposta plena aos requisitos de autonomia dos veículos eléctricos. Por esse motivo, idealizamos um futuro em
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Também defendo que a procura por automóveis e soluções
de mobilidade colectiva amigas do ambiente traduz-se numa
extensão do comportamento individual eco-eficiente, pelo
que as pessoas com práticas de reciclagem, redução do consumo energético e de bens materiais supérfluos, etc., terão
maior propensão para adoptarem uma mobilidade amiga do
ambiente. Acredito, pois, que a mensagem de poupança de
recursos está hoje mais enraizada e presente nos consumidores – que aderem cada vez mais às soluções ecológicas – pelo
que auguro um futuro melhor e de esperança.
Processos de abastecimento como a Rede de
Mobilidade Eléctrica, incentivos para abate e
deduções fiscais na aquisição de veículos eléctricos
são medidas suficientes?
O projecto MOBI.E tem o mérito, já referido, de alavancar a
indústria e a procura por soluções eléctricas, onde se insere
e desfrutou dos benefícios o nosso autocarro eléctrico (que
poderá servir os municípios com a rede de infra-estruturas).
Todavia, e para além da falta de atenção às necessidades
dos condutores portugueses, os incentivos que este projecto criou não incluem soluções de mobilidade colectiva. Os
5.000 euros de incentivo, criados para a aquisição do carro
eléctrico, não foram ainda acompanhados de qualquer incentivo para os veículos de transporte colectivo. O autocarro eléctrico, para além de transportar mais do que as 5
pessoas comparativamente a um automóvel convencional
– retirando das cidades mais automóveis, o que resulta em
menos poluição –, promove e incentiva a produção nacional, no caso do Caetano 2500EL.
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Neste sentido, a existência de incentivos seria um estímulo
adicional para a as empresas de transportes colectivos aderirem ao autocarro eléctrico. Paralelamente, uma mobilização para a aquisição deste tipo de viatura por parte das empresas de transportes urbanos será o maior reconhecimento
possível para a nossa aposta e um incentivo ao consumo de
produtos feitos em Portugal.
As energias renováveis, as redes inteligentes e a
mobilidade eléctrica estão na agenda estratégica
de muitos países e regiões e, entre nós, o projecto
Mobi.E potencia a mobilidade sustentada. Qual é o
estado da arte e quais são os casos de sucesso nesta
indústria em Portugal?
Em linha com o que fui referindo, destaco a afirmação
crescente de Portugal na mobilidade eléctrica mundial com
aposta na energia renovável, com a criação do MOBI.E e
com a implantação de uma fábrica de baterias entre outros.
A um nível micro, saliento a liderança efectiva de municípios como o de Cascais e de Almada, que têm uma estratégia para a mobilidade urbana assente em valores de
sustentabilidade ambiental, inclusivamente reconhecida a
nível europeu. Entre diferentes marcas e modelos, estes
municípios contam com vários veículos híbridos e ecoeficientes nas suas frotas municipais, assim como transportes colectivos eléctricos, contribuindo para uma factura
energética e ambiental menor do que outros agentes com
responsabilidade neste campo e que não praticam a sustentabilidade que promovem.

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
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Parque fotovoltaico em Itália com seguidores de 1 eixo

MARTIFER SOLAR
SOLUÇÕES FOTOVOLTAICAS
“Esqueçam o petróleo. A energia solar é a energia do século 21”,
Henrique Rodrigues, CEO da Martifer Solar

A Martifer Solar é uma empresa do grupo Martifer, especializada na oferta de
soluções solares fotovoltaicas desenvolvendo tecnologias e equipamentos capazes
de transformar a radiação solar em electricidade. A empresa exporta cerca de 95
por cento da sua produção anual de módulos fotovoltaicos, principalmente para
mercados europeus.
Criada em 2006, a Martifer Solar, além
de oferecer produtos e serviços integrados, assegura o investimento dos seus
clientes através da utilização de tecnologia de ponta, qualificações técnicas
avançadas e experiência, sendo no entanto uma empresa com preocupações
ecológicas, que acredita na protecção
do meio ambiente.
Em 2010, os proveitos operacionais da
Martifer Solar superaram os 220 milhões de euros, contando a empresa
com uma média de 350 colaboradores,
“altamente qualificados que dão segu-
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rança e confiança aos clientes e que
proporcionam sempre as soluções mais
eficientes e de maior valor acrescentado”, de acordo com fonte da empresa.
Para o efeito, dispõe da sua própria
fábrica de módulos fotovoltaicos, com
10.000 metros quadrados e uma capacidade de produção de 50 MW por
ano. A fábrica, completamente automatizada, foi desenvolvida de forma
a produzir módulos fotovoltaicos com
a melhor qualidade e performance do
mercado, segundo a mesma fonte. A
Martifer Solar investe ainda em I&D+i,

criando produtos inovadores para beneficiar da energia solar. Assim, com
o apoio de instituições bancárias de
referência, possui capacidade para
desenvolver parques fotovoltaicos de
grande dimensão, tanto no solo como
em cobertura, bem como assessoria financeira ao cliente, quando necessário,
avança a mesma fonte.
Na área da distribuição de equipamentos, os clientes são empresas de distribuição especializadas no sector eléctrico e pequenos industriais que fazem a
instalação de módulos fotovoltaicos no
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mercado residencial. Contudo, os principais clientes da Martifer Solar são fundos de investimento de infra-estruturas
que procuram na área da energia uma
diversificação dos seus investimentos.
Outros clientes importantes são: fundos de pensões, seguradoras, family
offices e empresas que procuram neste
tipo de negócio uma pequena diversificação ao seu negócio tradicional.
Na sua resposta ao mercado, a Martifer
Solar destaca-se não só pela sua adaptação às necessidades do cliente, mas
também porque as suas actividades
abrangem praticamente todos os segmentos do negócio solar fotovoltaico:
instalações em solo, cobertura, integração arquitectónica e residencial. Neste
sentido, desenvolve soluções solares
chave-na-mão, que incluem engenharia, produção de módulos e seguidores
solares, estruturas para solo e telhados, instalação completa, manutenção,
análise de financiamento, se necessário, serviços de operação, monitorização, manutenção de instalações.
De acordo com os seus objectivos estratégicos, a Martifer Solar tem estado
em contínuo processo de expansão,
procurando “situar-se onde quer que
exista procura de equipamentos de
energia solar, pois há cada vez mais pa-

íses que optam por incentivos à introdução de energias renováveis nos seus
mercados”, afirma.
Respondendo as solicitações destes novos mercados, está hoje presente em
três continentes: Europa, América e
África. Os seus principais mercados são
a Itália (o país que mais tem crescido
nos últimos anos em volume de negócios), Bélgica, República Checa, França,
Grécia, Portugal, Espanha, EUA, Canada, Reino Unido, Eslováquia e a Índia,
com projectos significativos em várias
fases de desenvolvimento, e ainda negócios em curso noutros países como
Cabo Verde. A Martifer Solar já implementou mais de 130 MW de energia
solar fotovoltaica por toda a Europa,
EUA e Cabo Verde.
Neste momento o principal mercado é o
europeu. Contudo, para além do mercado italiano, o mercado norte-americano
assume especial relevo para os produtos
e soluções da Martifer Solar, dado que as
últimas politicas da Administração norteamericana vão no sentido de reforçar o
contributo das energias renováveis na
produção de electricidade, com especial
ênfase para a energia solar.
No entanto, “este tipo de mercados está
a sofrer uma grande alteração nos in-

centivos à produção de electricidade por
fontes renováveis”, refere a mesma fonte, que aponta como principais causas
destas alterações a grave crise financeira que muitos países estão a atravessar,
o aumento da eficiência da tecnologia
e a redução do seu custo. Nos últimos
dois anos o preço de um painel fotovoltaico caiu para menos de um terço do
seu valor. Este decréscimo no preço da
tecnologia está a abrir novos mercados
em que até hoje não existiam incentivos
directos, mas onde o preço de produção
de electricidade é bastante elevado, pois
o principal combustível é o diesel.
Mas hoje produzir electricidade com
recurso ao módulo fotovoltaico é mais
barato do que o recurso a um grupo
gerador a diesel. Está, desta forma,
aberto o acesso a um mercado de cerca
de 1,5 mil milhões (22 por cento da população mundial) de pessoas em todo
o mundo que não possuem qualquer
acesso a electricidade, acrescido de um
outro mercado de 1,3 mil milhões (16
por cento da população mundial) de
pessoas que possuem um acesso deficiente ou insuficiente à electricidade.
Os planos de curto prazo da Martifer
Solar passam por apostar na consolidação da sua rede de distribuição através
da marca MPRIME, em Portugal, e expandir para o mercado europeu, trabalho que já foi iniciado e que está a ser
consolidado. A médio prazo, os planos
passam pela aposta em mercados de
sistemas isolados para abastecimento
de populações rurais nos mercados
africano, asiático e sul-americano. A
Martifer Solar acredita que a tecnologia fotovoltaica pode resolver uma parte significativa dos problemas energéticos existentes nestes mercados, procurando facilitar o acesso de todas as
pessoas à energia de que necessitam,
para que também um dia possam ter
acesso a condições de vida melhor.

Martifer Solar, S.A.
Zona Industrial, Apartado 17
3684-001 Oliveira de Frades
Tel.: +351 232 767 700
Fax: +351 232 767 779
solar.pt@martifer.com

www.martifersolar.com
Parque de estacionamento com painéis fotovoltaicos na Califórnia, EUA
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HELIROMA
APOSTA FORTE NA EXPORTAÇÃO
A internacionalização da Heliroma, especialista em tubagens para água e
aquecimento, começou no mercado espanhol onde, em apenas dois anos, alcançou
um lugar de liderança que lhe permitiu avançar para outros mercados. Hoje presente
em mais de 25 países, a empresa facturou 9 milhões de euros em 2010. O objectivo é
aumentar a exportação.
A Heliroma foi fundada em 1996, destinada à produção tubos plásticos, e a
sua estratégia desde cedo passou por
ter uma base sólida que se distinguisse
pela qualidade e especialização, tendose tornado rapidamente num dos fabricantes líderes na produção de sistemas
de tubagens de plástico em Portugal
para instalação de água, aquecimento
e climatização, entre outros.
Em 2000, a Heliroma apostou definitivamente na especialização da produção de
um sistema de tubagem plástico em polipropileno (PP-R), que se mantém como a
sua base de crescimento contínuo. Tendo
como objectivo bem definido tornar-se
uma referência internacional ao nível de
sistemas de tubagem em plástico, a Heliroma oferece actualmente uma gama de
produção mais vasta, onde se destacam
também os tubos em polietileno (PEX,
tipo “a” e “b”) e o tubo em multicamada (Pert-Al-Pert e Pex-Al-Pex).
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Este objectivo, aliado a uma forte ambição, começou a desenhar-se no ano de
2005, tendo Espanha sido o seu primeiro
mercado de exportação pela proximidade geográfica. Em apenas dois anos,
a Heliroma conseguiu afirmar-se neste
mercado como um dos principais players
e ocupar hoje um lugar de liderança que
lhe permitiu avançar para um projecto de
internacionalização da marca mais ambicioso. Numa primeira fase foi feita uma
abordagem ao mercado europeu e, posteriormente, ao do Médio Oriente.
Segundo fonte da empresa, por questões de oportunidade e estratégia, só
recentemente foi efectuada a primeira
abordagem ao mercado do norte de
África (Magrebe) que teve, “no seu imediato, resultados bastante positivos, dos
quais resultaram o envolvimento, a intervenção e a implementação da marca em
alguns dos maiores projectos do Magrebe, sendo neste momento uma marca

de referência nestas regiões de extrema
importância, pelos níveis de desenvolvimento social e económico que apresentam, bem como pela proximidade com o
mercado português”.
A estratégia de internacionalização da
Heliroma tem passado por uma abordagem particularizada a cada um dos
seus mercados-alvo e pelo estabelecimento de parcerias estratégicas, de
acordos de cooperação industrial, quer
ao nível da transferência de know-how
quer ao nível industrial, e de acordos
comerciais, explica a mesma fonte.
“Naturalmente, hoje todos nós enfrentamos dificuldades devido à tão
pronunciada crise dos mercados. No
entanto, dentro do que é o espírito
desta empresa, a Heliroma tem lutado
e apresentado bons níveis de adaptação a esta nova realidade pois é necessário anteciparmos e reagirmos, já que
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passividade é sinónimo de fracasso”,
acrescenta a fonte da empresa.
Neste contexto, para a Heliroma, exportar é cada vez mais “uma necessidade
e um objectivo máximo”. Paralelamente, a empresa decidiu associar à certificação de gestão da Qualidade uma
certificação ambiental (ISO 14001) e a
certificação de saúde, higiene e segurança no trabalho (OHSAS 18001), medidas que irão permitir “oferecer aos
colaboradores da empresa – que vemos
como pilares fundamentais da nossa organização – um ambiente de trabalho
melhorado”, já que, para os seus responsáveis, “a dinâmica de crescimento
da Heliroma não pode ser separada da
politica constante de formação técnica
e profissional dos seus colaboradores”.
Actualmente, a Heliroma é uma empresa com actividades globais e com
presença em mais de 25 países, sendo
líder de mercado em alguns deles.
A capacidade de produção instalada ultrapassa as 2.800 toneladas/ano, o que
obriga a empresa, que conta com 50
colaboradores, a produzir 24 horas por
dia, seis dias por semana (em média),
para satisfazer a actual procura dos
mercados interno e externos.
Em 2010 obteve uma facturação de
cerca de nove milhões de euros – dos
quais aproximadamente 70 por cento
respeitam à exportação –, e o crescimento médio da empresa nos últimos
5 anos foi de cerca de 20 por cento.
Nos últimos dois anos a Heliroma investiu
mais de 15 milhões de euros, divididos
pela construção de instalações, aquisição
de novos equipamentos de tecnologia
de ponta, formação contínua e certificação de todos os produtos do seu leque
de produção, para abraçar projectos de
outras dimensões ao nível da exportação, disse ainda a fonte da empresa.

Heliroma - Plásticos, S.A.
Estrada Nacional 1 – Km 250 – Ap. 245
3850-184 Albergaria-a-Velha
Tel.: +351 234 523 373
Fax: +351 234 525 789
heliroma.geral@gmail.com

www.heliroma.com.pt
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MISSÃO À COLÔMBIA
Uma missão empresarial liderada pelo Secretário de Estado do Comércio, Serviços
e Defesa do Consumidor, Fernando Serrasqueiro, visitou a Colômbia de 14 a 17 de
Fevereiro. A missão, integrando responsáveis de empresas dos sectores de infraestruturas, de energia, da saúde, de TIC e de telecomunicações, dos sectores bancário,
agro-alimentar, do turismo, de gestão de resíduos e da distribuição, identificou
múltiplas oportunidades de negócio. Mereceram destaque particular os sectores de
infra-estruturas, de energia e do turismo.
Um texto de Álvaro Cunha, da AICEP, que integrou a missão.
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MISSÃO à COLÔMBIA
Considerado um mercado emergente, a
Colômbia despertou o interesse de todos os empresários que acompanharam
a missão, tirando partido da abertura às
empresas estrangeiras e ao investimento,
patente ao longo de todo o programa.
A Colômbia atravessa um momento de
auto-afirmação. Debeladas as manifestações mais gritantes do narcotráfico,
tendo atravessado quase incólume a
recessão mundial, a Colômbia procura
hoje alterar radicalmente a percepção
internacional em relação ao seu país.
Colombia – El riesgo es que te quieras
quedar (Colômbia – O risco é que queira
ficar), slogan utilizado na promoção turística, ilustra bem este posicionamento.
Com grandes carências em infra-estruturas, agravadas pelas catastróficas cheias
deste Inverno, e necessidades de investimento em transportes públicos nas
grandes cidades – Bogotá em particular
– a Colômbia acolhe com total abertura
e sem restrições as empresas estrangeiras que queiram investir nesses domínios
– como, aliás, em todos os outros.
Com quase 47 milhões de habitantes, a
Colômbia é o terceiro país mais populoso da América Latina, a seguir ao Brasil e ao México. Sendo um dos países
do mundo com maior biodiversidade,
com uma enorme diversidade territorial
e possuidora de uma grande variedade
de recursos naturais, a Colômbia possui diversas fontes de recursos energéticos, sendo a exploração do petróleo e
a exploração do carvão duas das suas
principais actividades económicas e
que se destacam também na exportação. Os seus vastos recursos hídricos
são, em muitos casos, susceptíveis de
aproveitamento para produção de
energia, e estão francamente sub-explorados. Outros recursos naturais com
valor económico são o ouro, o níquel,
o cobre, a prata e a platina.

A economia
Nos últimos seis anos, segundo o governo colombiano, o PIB per capita e o IDE
duplicaram. De acordo com o BBVA, em
2011 o PIB da Colômbia deverá crescer 5
por cento (enquanto o da América Latina
como um todo crescerá 4,4 por cento).
Os níveis de violência reduziram-se drasticamente nos anos mais recentes, sendo

Bogotá mais segura que Washington ou
Miami, segundo a PROEXPORT, entidade
colombiana de promoção das exportações, do IDE e do turismo.
O desempenho económico foi impulsionado por reformas liberais introduzidas
nos anos 1990 e continuou durante a
presidência de Álvaro Uribe. O actual governo, chefiado pelo presidente Santos
Calderon, que tomou posse em Agosto
de 2010, mantém os principais propósitos da política económica de Uribe:
atracção de investimentos, promoção da
estabilidade macroeconómica e melhoria
do ambiente de negócios.

devido à necessidade de alguma consolidação orçamental. Elevados investimentos nos hidrocarbonetos e na indústria
do carvão suportarão um crescimento
médio do investimento de 7,1 por cento durante o período referido. Estes investimentos provocarão um aumento
das importações e das exportações, que
deverão aumentar no período até 2015,
impulsionadas por vários factores, entre
eles o crescimento da indústria petrolífera e mineira, a retoma do comércio com
a Venezuela e um impulso nos acordos
de comércio livre com o Canadá, os EUA
e a UE, que se espera que sejam aplicados entre este ano e o próximo.

Afectada pela crise económica internacional, a Colômbia não chegou
porém a entrar em recessão. Iniciada a recuperação em 2010, com um
crescimento do PIB entre 4,0 por cento e 4,5 por cento, segundo as estimativas divulgadas esta semana pelo

A balança comercial da Colômbia, durante o período em 2006-2010, apresenta saldos geralmente positivos. Os
rankings do país, quer como exportador, quer como importador, têm registado pequenas oscilações, assim como
o coeficiente de cobertura.

“Com grandes carências em
infra-estruturas, agravadas
pelas catastróficas cheias deste
Inverno, e necessidades de
investimento em transportes
públicos nas grandes cidades,
a Colômbia acolhe com total
abertura e sem restrições
as empresas estrangeiras
que queiram investir nesses
domínios como, aliás, em
todos os outros.”

Ministério das Finanças da Colômbia,
prevê-se que o PIB continue a crescer
a taxas semelhantes, atingindo no período 2012-2015 uma média de 5 por
cento. O crescimento económico continuará a ser impulsionado por uma
procura interna firme, mas o elevado
desemprego e a ainda frágil procura
externa poderá impedir que se atinjam
taxas de crescimento superiores.
A formação bruta de capital fixo e crescimento do consumo privado poderão
compensar um menor crescimento (em
comparação com anos recentes) do consumo público no período 2011-2015,

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. As importações encontramse centralizadas 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 exportações o petróleo e derivados, que representaram 48 por cento das exportações
da Colômbia em 2009. No que às importações diz respeito, destacam-se os
bens de equipamento, consequência
do esforço de modernização que as estruturas produtivas atravessam.
Os principais países investidores na
Colômbia em 2009 foram os EUA, a
China e a França e os sectores mais
importantes para a aplicação do IDE:
o petróleo, o sector mineiro e o sector
das telecomunicações.

Relacionamento
com Portugal
As relações económicas entre Portugal e a Colômbia têm uma expressão
muito reduzida. Em 2010, a Colômbia
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ocupou a 75.ª posição como cliente,
mesmo assim uma subida em relação
a 2009, ano em que ficou na 90.ª
posição, e que, aliás, foi o pior dos 5
últimos anos em termos de posicionamento. A essa 75.ª posição em 2010
correspondeu um volume de exportação de 13,3 milhões de euros.
Uma breve análise às exportações nacionais em 2010 mostra que, nesse ano
como nos anteriores, as nossas vendas
se concentraram nas máquinas e aparelhos e nos metais comuns, cuja representatividade no total das exportações
de 2010 atingiu 56,2 por cento.
Como fornecedor, em 2010 a Colômbia
ocupou a 48.ª posição, descendo em relação a 2009, ano em que a Colômbia foi o
nosso 42.º fornecedor. Portugal compra à
Colômbia quase só combustíveis minerais
e produtos agrícolas. Estes dois grupos,
em 2010, representaram em conjunto
97,1 por cento do total das nossas importações daquele mercado, que totalizaram
100,5 milhões de euros.
Apesar de não haver dados estatísticos
disponíveis, é possível afirmar com razoável grau de segurança que os fluxos
de investimento entre os dois países
têm sido quase inexistentes.

Oportunidades no sector
de obras públicas
A Colômbia apresenta várias insuficiências no domínio das vias de transporte,
há muito diagnosticadas.
Exemplos dessas insuficiências? As
grandes lacunas dos sistemas de transportes públicos. Todas as grandes cidades, e Bogotá em particular, com os
seus 9 milhões de habitantes na área

“Considerado um mercado
emergente, a Colômbia
despertou o interesse de
todos os empresários que
acompanharam a missão,
tirando partido da abertura
às empresas estrangeiras e
ao investimento, patente ao
longo de todo o programa.”

As insuficiências das vias de transporte
da Colômbia ainda foram mais agravadas pelos temporais do último Inverno,
que destruíram numerosas estradas,
viadutos, e pontes. Este agravamento
da degradação das infra-estruturas terá
também impedido que a economia do
país tivesse um desempenho ainda melhor (o governo estima que em 2010 a
economia cresceu entre 4,0 por cento
e 4,5 por cento).
As necessidades de investimento em
infra-estruturas viárias, férreas, fluviais
e marítimas, aeroportuárias e urbanas,
são avaliadas pelo Ministério dos Transportes da Colômbia em 46,4 mil milhões de dólares para o período 20112018. E é também para este período
que está prevista a primeira fase da
construção do Metro de Bogotá, com
cerca de 20 quilómetros e 19 estações,
num investimento avaliado em 2.500
milhões de dólares.

Ligações a Portugal
metropolitana, têm urgência em desenvolver os transportes públicos, que
têm uma cobertura muito reduzida. Ou
o facto de 99 por cento da carga ferroviária ser o carvão, de que a Colômbia
é um dos grandes produtores mundiais.

Ainda que as relações económicas
entre Portugal e a Colômbia estejam
longe do patamar desejável, o relacionamento histórico-cultural terá outra
expressão. É, pois, de realçar que em
pleno centro histórico de Bogotá, junto à entrada do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, existe
um painel de azulejos portugueses.
Representando a Lisboa da época da
Expansão, o painel foi oferecido por
Portugal por ocasião do 450.º aniversário da fundação de Bogotá, em
1538, e é objecto de grande interesse
por parte dos bogotanos.
Igualmente, alguns dos principais salões do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Colômbia, que ocupa o
Palácio de S. Carlos, edifício carregado
de história, são ornamentados por tapeçarias de Arraiolos. Encontram-se
tapetes de Arraiolos, por exemplo, na
Sala do Protocolo e no salão em que
são oferecidas as recepções.
Tirando partido das oportunidades que
hoje se abrem, seguramente também
as relações económicas entre Portugal
e a Colômbia se reforçarão e ganharão
no futuro outra expressão.
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COLÔMBIA
UM PAÍS
ATRACTIVO
PARA O
INVESTIMENTO
ESTRANGEIRO
>POR JUAN GABRIEL PEREZ,
DIRECTOR DA DELEGAÇÃO
COMERCIAL DA COLÔMBIA
PARA A PENÍNSULA IBÉRICA
A Colômbia viveu um profundo processo de transformação nos últimos
anos, estando agora o país a consolidar, como afirmou o presidente Juan
Manuel Santos, a política de “Prosperidade Democrática”. É deste modo
que é chamado o Plano de Desenvolvimento 2010-2104, que tem como
principal objectivo dar continuidade
às mudanças iniciadas pelo seu antecessor, Alvaro Uribe Vélez, com o seu
modelo de “Segurança Democrática”,
melhorando assim a qualidade de vida
dos colombianos através da criação de
emprego sustentável.
No âmbito da nova era da economia
global, em que se verificam significativas mudanças a nível mundial, a
Colômbia lidera actualmente o grupo
dos “novos BRIC”, denominado CIVETS (Colômbia, Indonésia, Vietname,
Egipto, Turquia e África do Sul). Esta
situação de destaque, verificada na sequência da política de confiança que
a Colômbia inspira ao investimento,
conduziu o país para um contexto de
mudanças estruturais, especialmente
em matéria de desempenho económico. Graças à estratégia iniciada pelo
actual governo, foi conseguido, entre
outras coisas, que a Colômbia seja considerada pelo Banco Mundial como o
país latino-americano com melhor am-

biente para fazer negócios e também
o que oferece melhores condições de
segurança aos investidores.
O investimento estrangeiro, o comércio e o turismo constituem o eixo em
torno do qual gira actualmente o desenvolvimento económico do país. Na

“O investimento
estrangeiro, o comércio
e o turismo constituem
o eixo em torno do
qual gira actualmente o
desenvolvimento económico
do país.”

realidade, a estabilidade social e o seguro quadro jurídico que são oferecidos aos investidores estrangeiros geraram um círculo virtuoso em matéria de
investimentos. Prova disso são as mais

de 300 empresas europeias que se instalaram no país. Isto acontece também
porque a Colômbia conta com um
acordo de protecção dos investimentos e com incentivos muito atractivos
para promover o investimento estrangeiro, bem como regimes especiais de
comércio externo no âmbito de uma
crescente estabilidade económica, jurídica, política e social.
A Colômbia dispõe actualmente do regime de zonas francas mais competitivo da América Latina. Foi criada a figura de Zona Franca Empresarial, a qual
elimina restrições geográficas permitindo às empresas instalar-se em qualquer
ponto do país e beneficiar de um imposto de 15 por cento, contra o actual
imposto sobre as sociedades, que é de
33 por cento), bem como de isenção
de IVA sobre as matérias-primas, produtos agrícolas e produtos acabados,
isenção de impostos aduaneiros e a
permissão de vender a totalidade da
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a nível mundial), oferece acesso preferencial a uma enorme variedade de
flores e a mais de 50 mil espécies vegetais conhecidas, das quais 18 mil só se
encontram na Colômbia.
Infra-estruturas: com o objectivo de
reduzir a carência do país em infra-estruturas, o governo da Colômbia tem estado a implementar grandes projectos cuja
execução ficará a cargo do sector privado. Neste momento, calcula-se que o
investimento em projectos e programas
em hidrocarbonetos, minérios, energia,
portos, estradas, aeroportos, sistemas de
transportes urbanos e outras infra-estruturas, rondará 13 mil milhões de euros.

produção nacional no mercado. Adicionalmente permite que as exportações feitas a partir das zonas francas
para países terceiros beneficiem dos

“A Colômbia foi
considerada, pelo terceiro
ano consecutivo, pela
publicação ‘Doing Business’,
do Banco Mundial, como
o país da América Latina
que mais tem empreendido
reformas em matéria de
facilitação de negócios.”

acordos comerciais preferenciais com
os Estados Unidos e a União Europeia,
que abrangem a Colômbia.
Pelo que ficou dito, a Colômbia foi
considerada, pelo terceiro ano consecutivo, pela publicação “Doing Business”, do Banco Mundial, como o
país da América Latina que mais tem
empreendido reformas em matéria de
facilitação de negócios. Neste sentido,
o país continua a criar instrumentos
destinados a melhorar as condições
propícias ao investimento e à presença
dos empresários estrangeiros.
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Existem agora boas oportunidades de
investimento na Colômbia, principalmente nos seguintes sectores:
Turismo: Já estão previstos 30 anos de
isenção de impostos para novos hotéis,
ou ampliação dos existentes, e 20 anos
para projectos de eco-turismo.
Software: Temos engenheiros qualificados com as remunerações mais atractivas da América Latina, assim como
13 mil licenciados em Tecnologias de
Informação, e uma indústria madura.
Assim, o Gartner considera a Colômbia
como um dos países mais competitivos
da região e o Datamonitor (The Datamonitor Group), como um país Tier 2
na América Latina.

Estas oportunidades de negócio, somadas a excelentes condições de segurança, crescimento da economia acima da
média latino-americana, e uma força
laboral qualificada e empenhada, focada na satisfação do cliente, fazem
da Colômbia o país de América Latina
mais “amigo” para fazer negócios.
Uma consequência do que atrás foi dito,
foi que em Março de 2011 a reconhecida
firma Standard & Poor’s decidiu atribuir
à Colômbia a categoria de país favorável
para investimento. Esta certificação está
a aumentar a confiança dos investidores
e constitui só por si um aval à dinâmica,
que impôs o governo colombiano, de assinar novos acordos de investimento.

PROEXPORT
COLOMBIA
Oficina Comercial del Gobierno
de Colombia
Tel.: +34 91 577 67 08
Fax: +34 91 577 97 36
jgperez@proexport.com.co

BPO (outsourcing) e Call Center: Conta com o custo mais competitivo por
trabalhador nestes serviços (325 euros,
incluindo encargos fiscais), bem como
mais de 800 mil estudantes universitários matriculados ao ano, sete cidades
com mais de 500 mil habitantes e cinco
cabos submarinos.
Produtos farmacêuticos e cosmética:
Abre um mercado com 1.200 milhões
de consumidores e dado que a Colômbia é líder em matéria de biodiversidade na América Latina (segundo país,

www.proexport.com.co
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TESTEMUNHOS DE EMPRESAS
A missão empresarial à Colômbia integrou 25 empresas nacionais de diferentes
sectores de actividade. Para umas tratou-se de uma primeira visita de prospecção;
outras já tinham contacto com o mercado. Mas a percepção final aponta,
na generalidade, para um resultado positivo.
Oito empresas de oito sectores de actividade diferentes deram o seu testemunho
à Portugalglobal.

SONAE SIERRA
A Sonae Sierra está presente na Colômbia desde 2010, tendo a recente
missão empresarial àquele país permitido reforçar os contactos com as autoridades colombianas e aumentar a sua
rede de contactos junto da comunidade empresarial local, segundo disse à
Portugalglobal fonte da empresa.
João Pessoa Jorge, responsável pelos
Serviços de Development em Novos
Mercados, explicou que a entrada neste
mercado foi feita através da Sierra Central, empresa detida em partes iguais pela
Sonae Sierra e pela Central Control, uma
empresa local que já opera no sector.
“Numa primeira fase, estamos focados
na prestação de serviços, designadamente de gestão de centros comerciais
e desenvolvimento de novos projectos
para terceiros, assim como em projectos de expansão ou de remodelação de
centros já existentes também detidos
por terceiros”, revelou.
Para aquele responsável, foram identificadas condições interessantes para o

desenvolvimento do negócio da Sonae
Sierra, tendo em conta, nomeadamente,
que se trata de um mercado emergente
da América do Sul, com um crescimento
económico sustentado e uma população
de 49 milhões de habitantes, sendo que
70 por cento da qual é muito jovem (idades entre os 0 e os 39 anos).
Igualmente, a indústria dos centros comerciais na Colômbia apresenta grande
potencial de crescimento, pois tem uma
Área Bruta Locável por habitante relativamente baixa – 33m2/1.000 habitantes
– comparativamente com a da União
Europeia, que se situa nos 226m2/1.000
habitantes, explica, acrescentando que
“o país tem 20 cidades de dimensão relevante (entre 300.000 e 500.000 habitantes) e outras 8 de grande dimensão
(mais de 500.000 habitantes)”.
A Colômbia apresenta ainda “uma crescente estabilização a nível político, o que
é essencial quando se tem uma estratégia de longo prazo. A este respeito, é
de referir que o Banco Mundial já este
ano considerou a economia da Colômbia
como a que apresenta as melhores condições para o desenvolvimento de negócios na América Latina”, sublinhou ainda
o responsável da empresa portuguesa.
A Sonae Sierra está presente no Brasil
desde 1999 e a entrada no mercado
colombiano insere-se na estratégia de internacionalização da
empresa que, acrescenta João
Pessoa Jorge, “faz com que
estejamos constantemente a
procurar novas oportunidades e novos mercados”.

GRUPO AZEVEDOS
O grupo Azevedos, um dos mais antigos grupos farmacêuticos na Europa,
participou na missão à Colômbia com o
objectivo de encontrar novos parceiros
locais para distribuição dos seus produtos. Segundo Manuel João Oliveira,
vice-presidente da empresa, o grupo
tinha já um parceiro local para quem
produzia um produto, mas pretende
“aprofundar o relacionamento com
essa empresa e, se possível, alargar a
outras empresas colombianas”.
Para o responsável da Azevedos, a visita
“correu bastante bem, perspectivandose não só a o aprofundamento do relacionamento já existente, como a distribuição de mais produtos, mas também
a distribuição de outros produtos com
novas parcerias. Os principais produtos
a comercializar na Colômbia serão antiulcerosos, anti-hipertensores, antibióticos e oncológicos”.
O grupo Azevedos exporta actualmente mais de 70 por cento da sua
produção para cerca de 50 países, do
Canadá à Austrália, incluindo todos os
países da União Europeia, Rússia, Médio Oriente e África.
Está presente na América do Sul desde
2000, com o estabelecimento de uma
empresa com uma unidade produtiva no
Rio de Janeiro (Brasil), e, segundo avançou o mesmo responsável, o grupo “está
neste momento a preparar a exportação
de uma gama de produtos para a Venezuela, onde tem já autorização de comercialização para 10 produtos”.
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GRUPO PESTANA
A deslocação à Colômbia, no âmbito
da missão empresarial, insere-se na
política do grupo de expansão e internacionalização naquela região da
América do Sul. De acordo com Miguel
Emauz, administrador, a internacionalização do grupo na América Latina
começou em 1999, no Rio de Janeiro,
Brasil, país onde hoje detém mais de
uma dezena de unidades hoteleiras, e
prosseguiu na Argentina, que conta já
com três operações, e na Venezuela,
onde inaugurou um hotel em 2008.

cionalização de um grupo, e as nossas
decisões têm por base vários estudos e
prospecção sobre estes mercados”, frisou o administrador do grupo Pestana.
A crise financeira internacional obrigou, porém, a repensar esses projectos,
cuja avaliação está agora a ser retomada. Decidiram, por isso, integrar a missão liderada pelo Secretário de Estado
do Comércio Serviços e Defesa do Consumidor e retomar os contactos directos com as autoridades colombianas.
“Já conhecíamos o mercado”, conta
Miguel Emauz, “e ficámos com muita
boa impressão da Colômbia”, cujo actual crescimento económico “é muito
interessante”.
O objectivo é ter uma operação na
capital, Bogotá, numa boa localização, mas um possível investimento por parte do grupo deve
ser “olhado com cautela”,
devido ao elevado número
de projectos que estão a
entrar no mercado e que
poderão levar a uma
excessiva construção e
sobredimensionamento
de oferta, acrescentou o
mesmo responsável.
Miguel Emauz disse ainda acreditar que a Colômbia encerra potencialidades não só para o sector
do turismo, dado o seu crescimento económico “impressionante”, referindo ainda melhorias em termos de segurança e
a legislação como pontos favoráveis à
captação de investimentos.

O grupo tem um projecto a iniciar em
Montevideu, Uruguai, estando em estudo o investimento noutros países da
região como o Chile, Colômbia,
Peru e Panamá, revelou o mesmo responsável, acrescentando
que a possibilidade de se instalarem na Colômbia surgiu em
2006, quando se aperceberam das oportunidades que o
mercado oferecia.
“Estamos a falar de investimento intensivo, da interna-
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PT INOVAÇÃO
Para a PT Inovação a visita à Colômbia
foi de prospecção, embora a empresa
esteja a avaliar oportunidades naquele
país desde 2010, com visitas a operadores de telecomunicações e a fornecedores de infra-estruturas e de
outros equipamentos. Segundo Alcino Lavrador, CEO da
empresa, interessa “perceber como o sector das TIC
(Tecnologias de Informação e Comunicação) está
organizado na Colômbia
e que oportunidades
de mercado podem ser
exploradas”. Em particular, afirma aquele
responsável, “quais os
principais ‘players’, qual o
enquadramento regulatório e a fiscalidade aplicável,
designadamente nos impostos
que incidem sobre importações
de equipamentos e software”.
O mesmo responsável adiantou que
dos contactos que têm mantido com
outras entidades, resultou para já o
agendamento de uma visita a Portugal,
em Abril, para conhecerem e avaliarem
os produtos da PT Inovação. Na missão
à Colômbia, refere, “não houve marcação de reuniões com os operadores de
telecomunicações”, mas a agenda proporcionou reuniões com a Fedesoft – a
federação colombiana da indústria de
software e de indústrias relacionadas, e
com a ANDI – Associação Nacional de
Empresários, com as quais se discutiu
“a organização do sector, os mecanismos de importação/exportação e os
meios e apoios a fixação de empresas
de base tecnológica”.
A PT Inovação desenvolve produtos e
soluções tecnológicas de telecomunicações para o mercado nacional e
internacional. Os seus clientes são
operadores de telecomunicações
ou entidades que possuam uma
infra-estrutura de comunicações.
Com um volume de facturação
global de 115 milhões de euros em
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2010, o cliente Portugal Telecom representa 45 por cento daquele montante,
sendo os restantes 55 por cento distribuídos por clientes na Europa, África,

EFACEC
O mercado colombiano é já conhecido
pela EFACEC que, entre 1997 e 2001,
aí esteve presente através de uma
subsidiária cuja principal actividade
consistia na venda de equipamentos,
designadamente, de transformadores
e aparelhagem de média tensão. A
conjuntura social e económica dessa
época, “bastante desfavorável devido
à insegurança causada pelo narcotráfico”, conduziu ao desinvestimento
nesse país, segundo revelou André
Caldeira Ribeiro, responsável pelo Business Development da EFACEC para a
América Latina.
O actual panorama económico da
Colômbia, alterou, porém, a estratégia da empresa para este mercado e,
nesse contexto, é de referir que, nos
últimos três anos, a EFACEC tem vindo a desenvolver actividades comerciais naquele país através de representantes locais, já com uma área de
interesses alargada aos projectos de
transportes ferroviários.

Ásia e América do Sul. De acordo com
Alcino Lavrador, o mercado da América
do Sul representa 23 por cento do volume de negócio global.
Para além da Portugal Telecom, a PT
Inovação fornece grandes operadores
de telecomunicações mundiais, tais
como a France Telecom, Telefonica e
MTN. Da carteira de produtos fazem
parte os equipamentos para redes de
acesso (hardware) e núcleo com destaque para as redes de acesso de nova
geração em fibra óptica; plataformas
de serviços com controlo em tempo
real (pré-pago e pós-pago com controle de custos); plataformas de serviços
de valor acrescentado; sistemas de suporte às operações (alarmística, inventário, mediação e activação) e ao negócio (Business Intelligence e Real Time
reporting); gestão da qualidade de serviço; aplicações avançadas para televisão e gestão de conteúdos, e gestão de
rentabilidade de clientes e activação de
promoções.

CEC procura também activamente neste mercado oportunidades de negócio
em áreas que, não sendo centrais, têm
interesse para a empresa, como os EPC
de engenharia (centrais de geração e subestações), a área de ambiente (estações
de tratamento de águas e valorização de
resíduos sólidos) e de Logística (industrial
e aeroportuária).
Ainda segundo aquele responsável,
o sector eléctrico colombiano é “um
mercado maduro onde existe uma concorrência agressiva não só dos ‘players’
instalados, como também dos novos
players orientais”. E, apesar das desvantagens cambiais do euro que condicionam as vendas em produtos de
mais baixa tecnologia, André Caldeira
Ribeiro “acredita que são muitas as
oportunidades de negócio existentes
na Colômbia e o país apresenta níveis
de transparência bastante razoáveis, o
que reforça a confiança de voltar a investir a médio prazo”.

Para André Caldeira Ribeiro, a
recente missão à Colômbia
“não poderia ter ocorrido
em melhor momento”,
uma vez que o país se
encontra em “fase de
franco crescimento e
revela-se uma alternativa válida à internacionalização das
empresas portuguesas”. Por outro
lado, acrescenta,
promove a possibilidade de parcerias entre empresas
portuguesas o que,
na opinião deste responsável da EFACEC,
“deve ser o caminho
futuro para os projectos
de internacionalização”.
“Neste momento estamos
avaliar algumas oportunidades de
negócio e acreditamos que 2011 vai
ser um bom ano para reforçar a nossa
estratégia neste país”, considera André
Caldeira Ribeiro, adiantando que a EFA-
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TEIXEIRA DUARTE

REN

Empresa essencialmente dedicada ao sector de Construção
e Obras Públicas, a Teixeira Duarte há muito que apostou na
internacionalização da sua actividade e está hoje presente em
diferentes continentes. A recente visita à Colômbia enquadra-se
nesta estratégia e num movimento de procura de novos mercados que é a resposta natural da empresa ao momento de retracção que atravessa o mercado em Portugal. De acordo com Jorge
Catarino, administrador, tratou-se de “uma primeira oportunidade de aproximação a um mercado que no sector se apresenta
em franco crescimento, num país que está numa situação politica e económica que lhe permite dar resposta às suas imensas
necessidades no campo das infra-estruturas e da habitação”.

A participação da REN - Redes Energéticas Nacionais na missão à Colômbia foi positiva, nas palavras do seu Director-geral, Jorge Borrego, tendo sido identificadas perspectivas de
negócio num país que evidencia “uma relevante clareza de
objectivos estratégicos para o sector da Energia e uma linearidade nos procedimentos regulamentares e administrativos
necessários ao acesso às oportunidades de investimento em
concessões para o desenvolvimento das infra-estruturas eléctricas e um plano bem desenhado para desenvolvimento das
infra-estruturas para o Gás Natural”.
Considerando que as missões promovidas pela AICEP são
“uma excelente alavanca dos esforços de internacionalização para as empresas”, o responsável da REN espera que
as oportunidades identificadas naquele mercado se venham
a concretizar no ano em curso, nomeadamente através da
constituição de parcerias.
Sobre os objectivos da visita à Colômbia, Jorge Borrego sublinha o interesse da empresa na prestação de serviços de assistência técnica nas áreas de conhecimento próprias de uma
operadora de redes de transporte de energia (gás natural e
electricidade) e de gestão do sistema energético.
Em concreto, afirma Jorge Borrego, destacam-se “os temas
relacionados com o binómio planeamento energético de longo prazo e a segurança de abastecimento, a gestão de sistema eléctrico integrando a intermitência decorrente de uma
forte incorporação de fontes renováveis inerentes a um nível
satisfatório de eco-autarcia de recursos primários, bem como
na gestão eficiente de investimento e exploração de redes”.

Para este responsável, os objectivos desta visita “foram atingidos
já que houve oportunidade de contacto directo com instituições
de planeamento, parceiros e decisores e, assim, a possibilidade
de conhecer planos e expectativas que irão orientar os próximos
passos da Teixeira Duarte na aproximação à Colômbia”.
A Teixeira Duarte está já presente naquela região no Brasil e
na Venezuela, país onde desde há 30 anos tem estado ligada
aos mais importantes empreendimentos em infra-estruturas de
transporte e ao desenvolvimento da habitação.
Segundo o administrador da empresa, a partir destas bases de
actuação, a Teixeira Duarte procura alargar a sua acção aos países
confinantes, surgindo “a possível presença na Colômbia como
um corolário lógico dessa procura”. E acrescenta: “Esta visita foi
vista como uma oportunidade de acelerar essa vontade”.
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De referir que a REN tem nos
seus objectivos estratégicos
a América do Sul como
uma área regional relevante, estando já em
parceria com outra
empresa nacional
em actividades de
assistência técnica
no Brasil.
A REN é um dos
poucos TSO (Transmission System Operator) que gere conjuntamente as infra-estruturas
de transporte de electricidade
e de gás natural, por um lado, e, por
outro, que gere um sistema eléctrico dominado pela produção renovável (essencialmente hídrica e eólica). A empresa
dispõe ainda de uma base tecnológica forte que lhe permite estar entre os líderes mundiais na qualidade dos serviços
prestados aos utilizadores das suas infra-estruturas, quer de
electricidade, quer de gás natural.

MISSÃO à COLÔMBIA

VISABEIRA
O grupo Visabeira identificou na Colômbia, no decorrer da
missão e no seguimento de uma análise prévia ao mercado,
importantes projectos no sector da energia e telecomunicações, destacando-se a instalação de fibra óptica em 700 municípios do país, no âmbito de uma política de massificação da utilização da Internet. Segundo o administrador
da Visabeira, Jorge Costa, há projectos que estão a
ser avaliados pelo grupo, que prevê a breve prazo
constituir pela via de parceria local uma sociedade
de direito colombiano.
No sector da energia, refere aquele responsável, a previsão é que de uma capacidade de
geração instalada de 13.543 MW se passe a
17.92 MW até 2018. Na transmissão, a quase
totalidade da infra-estrutura está nas mãos de
empresas públicas – só a ISA detém cerca de
75 por cento da rede de transmissão –, estando previstos importantes concursos para linhas
de transmissão, designadamente 24.114 quilómetros para instalar.
Além destes projectos, a empresa considera “haver também interesse em promover parcerias com
empresas portuguesas para este mercado, que não
é fácil devido à concorrência e dimensão, tornando
assim a nossa oferta mais competitiva e adequada às
necessidades”, adianta Jorge Costa, sublinhando que o
grupo assumiu, desde há muito, uma missão de progressiva
internacionalização da Visabeira para novos mercados.
A Visabeira é uma holding multinacional com uma presença
proeminente em Angola, Bélgica, Caraíbas, Espanha, França
e Moçambique e os seus produtos e serviços estão presentes
em mais de 60 países. Os sectores das telecomunicações e energia foram os primeiros a serem desenvolvidos, fornecendo serviços
de engenharia de redes – produção,
instalação, gestão e manutenção.
Pela dimensão, pela variedade de campos de actuação, o
grupo Visabeira estruturou o
seu universo de mais de 30
companhias em cinco subholdings: a Visabeira Global,
Visabeira Turismo, Visabeira
Indústria, Visabeira Imobiliária e Visabeira Participações.
Ainda sobre a recente missão à
Colômbia, o administrador da Visabeira revelou que os produtos da
Vista Alegre Atlantis (detida pelo grupo) são já comercializados naquele país,
onde “a marca tem uma grande notoriedade”.

A VAA está representada em “duas das mais
importantes lojas de porcelanas e cristal,
destinadas a um segmento alto, na
melhor zona comercial de Bogotá,
estando a ser estudada a possibilidade de contratos com grandes
superfícies para outras linhas
de produtos”. No sentido de
reforçar esta estratégia, está
prevista para Abril a visita do
Ministro do Comércio colombiano, Sergio Días-Granados,
à fábrica da Vista Alegre
Atlantis, em Ílhavo, numa resposta positiva ao convite que
lhe foi endereçado, o que constitui mais “um importante passo” na
consolidação da afirmação internacional do grupo Visabeira e da Vista Alegre
Atlantis, afirma Jorge Costa.
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MERCADOS

MÉXICO
PAÍS DE OPORTUNIDADES
Economia com um crescimento de 5,5 por cento em 2010, o
México apresenta um leque de oportunidades em vários sectores
para as empresas portuguesas que queiram apostar neste
mercado, quer em termos de exportação quer para investir. A
crescente apetência pelo consumo de uma população jovem
e com melhor nível de vida, a par das necessidades do país na
renovação e construção de infra-estruturas, por exemplo, são
alvos potenciais para a oferta portuguesa de bens e serviços.
Um texto de Rui Gomes, responsável pelo Escritório da AICEP no México.
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MERCADOS
O México é, actualmente, uma das
economias em destaque no continente
americano. O país está em plena recuperação pós-crise, registando crescimentos do PIB, em 2010, da ordem dos
5,5 por cento, sendo que, para 2011
e anos subsequentes se antecipam
crescimentos igualmente importantes,
sempre acima de 3,5 por cento.
O México terminou o ano de 2010
como sendo a 14ª economia mundial, com um PIB ligeiramente superior
a um bilião de dólares. E ainda que
estejamos a referir crescimentos consideráveis, quando comparados com
as taxas de crescimento dos países
desenvolvidos, verificamos que são inferiores aos previstos para outras economias emergentes, principalmente
as asiáticas, uma situação que se deve
à estreita e directa correlação com a
evolução macroeconómica do seu
principal parceiro comercial e vizinho,
os Estados Unidos.
No que diz respeito a outros indicadores, o México tem seguido, desde há
mais de 10 anos, uma política monetária e fiscal que procura a estabilidade
macroeconómica. As suas reservas internacionais, que atingiram, em Março
de 2011, os 122 mil milhões de dólares, são uma base de confiança para
os mercados internacionais. Também
as taxas de câmbio, face ao dólar americano e ao euro, se têm mantido, ao
longo do tempo, a níveis semelhantes
aos actuais, rondando os 12,0 MXN
por USD, e de 16,5 MXN por EUR. Esta
estabilidade cambial tem também influenciado positivamente os índices de
inflação, que se têm mantido estáveis,
tendo terminado o ano de 2010 próxima dos 4,4 por cento.
Em termos de comércio externo, verifica-se uma recuperação significativa,
quer das importações, quer das exportações. Contabilizaram-se, em 2010,
importações mexicanas da ordem dos
301,5 mil milhões de dólares, enquanto
as exportações, ligeiramente inferiores,
cifraram-se em 298,4 mil milhões de
dólares, com crescimentos de 28,6 por

cento e de 29,8 por cento face a igual
período de 2009, respectivamente.
Também no que respeita ao investimento, o México é um dos principais
destinos mundiais de IDE, sendo actualmente o segundo destino mais importante na América Latina, depois do
Brasil. Em 2010 atingiu o valor 19,1 mil
milhões de dólares, um crescimento de
52,9 por cento face a 2009, dos quais
36 por cento são oriundos de países da
União Europeia.
O México é, neste contexto, um mercado que apresenta grandes oportunidades de negócio para as empresas
portuguesas. A sua dimensão, a forte
capacidade industrial e as necessidades
de crescimento a médio prazo, levarão
a grandes necessidades que poderão

“O México apresenta grandes
oportunidades de negócio
para as empresas portuguesas.
A sua dimensão, a forte
capacidade industrial e as
necessidades de crescimento
a médio prazo, levarão a
grandes necessidades que
poderão ser aproveitadas.”

ser aproveitadas. O mercado interno,
por si só, apresenta oportunidades importantes, contando com uma população de 112 milhões com crescente apetência pelo consumo. A médio prazo,
esperam-se crescimentos importantes
do consumo interno, já que a idade
média da população é de 28 anos, sendo esperado a integração dos cerca de
33 milhões de estudantes no mercado
laboral, aumentando assim o nível de
vida das famílias mexicanas.
Por outro lado, o México goza de um
posicionamento geográfico de grande
destaque, sendo o principal parceiro económico da maior economia do
mundo, os EUA. Têm já muito desenvolvidos os canais de acesso a este mercado, sendo também líder em relação

aos países da América Central. Este
posicionamento, considerando que
Portugal é, na Europa, o ponto geográfico mais próximo do México, pode ser
aproveitado pelas empresas portuguesas, como plataforma de entrada para
a América do Norte e América Central.
O escritório da AICEP no México tem
conhecimento de algumas empresas
portuguesas que já se estabeleceram
no mercado para explorar diferentes
oportunidades de negócio. Neste domínio, será de destacar o investimento
do grupo Mota-Engil no Estado de Veracruz, com uma participação 50 por cento num consórcio de concessão para a
construção, operação, exploração, conservação e manutenção, por 30 anos,
da auto-estrada “Perote-Banderilla y
Libramiento de Xalapa”. O projecto representa um investimento total de cerca
de 400 milhões de euros, traduzindo-se
num corredor de 59,6 quilómetros.
Também o grupo Soares da Costa já
tem escritório no México, estando a
procurar oportunidades no sector da
construção. Na área de telecomunicações, gás, distribuição eléctrica contam-se já com presença no México os
grupos ProCME e Visabeira, que procuram dar resposta às necessidades do
mercado neste domínio.
Existem ainda outras empresas portuguesas de diversos sectores presentes
neste país, por exemplo, da área das
tecnologias de informação e comunicação (Actual Sales, Altitude Sofware,
New Hotel Software, TIM W.E., WeDo
Technologies), na área dos serviços (HipXik, National Business Brokers), e na
área industrial (Evertis, Geco Moldes,
Logoplaste, Neológica, Palbit).

AICEP México
Embajada de Portugal –
Oficina Comercial
Calle Alpes, 1370
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
11000 México, DF
Tel.: +52 55 5540 77 50
Fax: +52 55 5520 78 93

aicep.mexico@portugalglobal.pt
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SECTORES DE
OPORTUNIDADE
São vários os sectores
que apresentam
oportunidades para as
empresas portuguesas
que pretendam exportar
ou investir no México.

Energia
O México está numa fase inicial de exploração do seu potencial de energias
renováveis, mas tem grande interesse
em incorporar as energias mais “limpas” na sua matriz energética.
Segundo a ProMéxico, um estudo do
National Renewable Energy Laboratory
(EUA) revelou que:
- O potencial de energia eólica é superior
a 40.000 MW (capacidade actualmente
instalada aproximada de 500 MW);
- Quanto à energia solar, estima-se que
90 por cento do país tem uma exposição média de 5 kWh por metro quadrado por dia, um dos melhores níveis
mundiais;
- O México é líder mundial na produção de electricidade a partir de fontes
geotérmicas, ocupando o terceiro lugar com uma capacidade instalada de
quase 1.000 MW;
- O potencial hidroeléctrico do país é
avaliado em 53.000 MW, dos quais
apenas se instalaram 11.300 MW.

uma missão empresarial e um seminário sobre Energias Renováveis e Eficiência Energética no México, a realizar no
dia 12 de Abril com o apoio de várias
entidades como a Secretaria de Estado
da Energia, a ADENE- Agência para a
Energia, a Direcção Geral de Energia e
Geologia, a AICEP e a Embaixada de
Portugal na Cidade México.

Infra-estruturas
Neste domínio, e porque o México
está a menos de dois anos das eleições
presidenciais (Julho de 2012), há um
conjunto de obras públicas e concessões em curso, nas quais as empresas
portuguesas poderão apostar. Estão
considerados mais de 50 projectos de
grande escala para os próximos dois
anos. Destacamos as áreas de Concessões e Obras Públicas, de estradas
e auto-estradas, portos, aeroportos e
transporte ferroviário. Também a área
de infra-estruturas para telecomunicações está em franco desenvolvimento.
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Sectores industriais
O México é um mercado potencial para
as empresas portuguesas de moldes e

componentes e das máquinas e ferramentas, dada a força destes sectores
industriais. Existe procura para a reconhecida capacidade técnica portuguesa, devendo sempre considerar-se presença local para apoio aos clientes em
pós venda. De referir, em particular, os
seguintes sectores:

Ambiente
Considerando a experiência e o avanço
de Portugal nesta matéria, e o caminho
que o México terá que percorrer para
incrementar a eficiência deste sector,
afigura-se oportuna a cooperação bilateral no âmbito dos Recursos Hídricos
e de Tratamento de Resíduos Sólidos.

No sentido de identificar as oportunidades para as empresas portuguesas,
a Câmara de Comércio e Indústria Luso-mexicana (CCILM) está a organizar

sas. O México está a realizar um esforço de modernização da infra-estrutura
de telecomunicações, no sentido de facilitar o acesso de entidades públicas e
privadas. Também há interesse político
em modernizar, facilitar e simplificar os
serviços administrativos públicos prestados. O sector empresarial está carente de soluções inovadoras de gestão
com base nas TIC.

Tecnologias
de Informação
e Comunicação
Este sector poderá revelar-se de grande
interesse para as empresas portugue-

Sector Aeroespacial: Tal como Portugal, o México tem feito uma grande aposta no estabelecimento de um
“cluster” industrial para o sector aeroespacial/aeronáutico. Segundo a
ProMéxico, existem actualmente 190
empresas instaladas no México dedicadas a este sector, a maioria de capital
estrangeiro, as quais geram aproximadamente 30.000 empregos directos.
São de referir empresas como a ITR, a
General Electric, a Honeywell, a Bombardier Aerospace, entre outras.
Sector Automóvel: O México produziu, em 2010, 2,3 milhões de veículos,
sendo que, das dez OEM líderes mundiais, oito têm fábricas de montagem.
Existem cerca de 1.100 empresas fabricantes de partes de automóveis.

MERCADOS

Serviços
Turismo: O México recebe cerca de 21
milhões de turistas por ano (10º mercado mundial segundo a Organização
Mundial de Turismo). Estão em curso
diversos projectos de ampliação de
oferta, em especial no Pacífico (Loreto,
Los Cabos, Teacápan, Nayarit, Ixtapa,
Huatulco), e também Cancún. Abremse oportunidades para todos os serviços associados (desde a construção e
a exploração de unidades hoteleiras,
aos materiais para acabamentos e “recheio” dos novos empreendimentos).
Serviços financeiros: Dado o reduzido
número de entidades bancárias a operar
no mercado, a elevada rentabilidade actual do mesmo e o seu atraso técnico,
abrem oportunidades aos bancos portugueses. Por razões óbvias, seria muito
importante para as empresas portuguesas poderem contar com os serviços da
banca portuguesa localmente.

Sectores
“tradicionais”
Destacamos os bons resultados verificados no segmento Moda, incluindo confecções, calçado e acessórios e têxteislar, apesar de que se notam claramente
reduções nas oportunidades para trabalhar em regime de private label, surgindo a necessidade de, urgentemente, se
implantar marcas no mercado.

O sector Agro-alimentar também apresenta oportunidades para empresas
portuguesas, sendo disso exemplo a
mostra de produtos “gourmet” portugueses que a AICEP, em conjunto com
a cadeia de lojas Palácio de Hierro, irá
realizar durante o mês de Outubro, e
que surge no seguimento da visita de
compradores mexicanos a Portugal em
Fevereiro passado.

CONSELHOS
ÚTEIS NA
ABORDAGEM
AO MERCADO
1. Antes de entrar no mercado, recolha toda a informação necessária. Não
improvise, prepare a sua vinda em temos de produto, preço, e outras variáveis determinantes (esforço de apoio
à promoção, assistência pós venda,
canais de distribuição, entre outros).
Esteja preparado para dar orçamentos
em dólares.
2. Deve pensar a longo prazo. O México é um país com muito potencial,
mas, apesar de normalmente a negociação ser positiva, tal não significa que
haja encomenda efectiva. A distância
cria dificuldades ao acompanhamento
dos negócios. Por questões culturais,
criam-se expectativas das reuniões que
só se cumprem caso o “follow up”
seja efectivo. No entanto, quando este
acontece, o comprador mexicano tende a ser leal. Há que ter em atenção
que, pela educação dos mexicanos,
será sempre bem recebido e dificilmente receberá um não directo.
3. Deve estar consciente que é um mercado muito competitivo e que é um
mercado de compradores, que exige
atenção contínua e visitas frequentes:
“quem não aparece, esquece...”. Poderá complementar as visitas com participações em feiras.

4. Se bem que a Cidade do México é
o mercado mais importante, por vezes
é conveniente entrar por outras cidades mais pequenas, mas também com
grande poder de compra (Guadalajara,
Monterrey, por exemplo).
5. Deve contratar sempre seguro de
crédito, ou, em alternativa, emitir uma
carta de crédito.
6. A logística tem um valor muito importante em todo o processo comercial.
Qualquer documento tem que estar
correctamente redigido, já que o menor
erro provocará a detenção da mercadoria nas alfândegas. As alfândegas mexicanas não toleram erros na documentação. Estas questões são particularmente
importantes nos primeiros embarques,
já que se pode prejudicar uma relação
comercial por questões administrativas.
7. Normalmente, o horário de funcionamento dos escritórios será das 9:00
às 18:00, com 1 a 2 horas de almoço
(entre as 14 e as 16 horas). Muitos
negócios são fechados às refeições
(pequeno-almoço, almoço ou jantar).
O idioma mais usado é o castelhano,
mas poderão também utilizar o inglês.
As reuniões são normalmente formais;
e há que ter atenção ao trânsito da Cidade do México.
8. Segurança. É extremamente importante ter em consideração a dimensão
do país e observar os cuidados de segurança necessários, como por exemplo,
ser discreto nas ruas, não apanhar táxis
na rua, evitar saídas a horas tardias e
evitar zonas de reconhecido perigo.
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RELACIONAMENTO ECONÓMICO
PORTUGAL-MÉXICO
A balança comercial entre Portugal e o México registou uma evolução positiva
nos últimos três anos. Em 2010, as exportações portuguesas para aquele mercado
cresceram 99,2 por cento, com valores bastante superiores aos das importações.
A evolução positiva verificada nos últimos três anos vem dar novo impulso
ao comércio de bens entre Portugal e o
México, apesar de no período de 20062010 a balança comercial bilateral ter tido

um comportamento irregular. Em 2010,
o México foi 11º cliente de Portugal,
quando em 2006 ocupava a 25ª posição.
Como fornecedor de Portugal, situou-se
na 34ª posição no ano passado.

Segundo dados do INE, ao longo destes últimos cinco anos, as exportações
portuguesas para o México registaram
uma evolução positiva (com ligeiros decréscimos em 2007 e 2009), traduzida

BALANÇA BILATERAL - COMÉRCIO DE BENS
2006

2007

2008

2009

2010

Var %a 06/10

Var %b 09/10

Exportações

139.320

120.078

222.472

203.638

405.623

40,5

99,2

Importações

261.236

225.481

114.935

54.475

176.162

27,0

223,4

Saldo

-121.915

-105.403

107.537

149.163

229.461

--

--

53,3%

53,3%

193,6%

373,8%

230,3%

--

--

Coef. Cobertura (%)

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhares de euros
Notas: (a)Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2006-2010

40 // Abril 11 // Portugalglobal

(b)Taxa de variação homóloga

MERCADOS
A evolução do número de empresas
exportadoras para o México passou de
367 empresas em 2005, para 371 em
2009. Quanto às empresas importadoras, o número passou de 364 em 2006
para 279 em 2009.
No que diz respeito às importações
portuguesas provenientes do México,
e de acordo com o INE, há que assinalar a concentração, em 2010, em
dois grupos de produtos – combustíveis minerais e máquinas e aparelhos
– que representaram cerca de 74,1 por
cento do total importado nesse ano,
seguindo-se os produtos agrícolas com
8,8 por cento.
Fazendo igualmente uma breve análise
às importações do México por grau de
intensidade tecnológica, verifica-se que
em 2009 existiu uma grande concentração no grau alta (47,8 por cento) e
no grau média-alta (31,9 por cento).

Serviços e investimento
No período de 2006-2010 podemos
constatar que o saldo da balança co-

mercial bilateral de serviços é sempre
negativo, mas no ano passado as exportações subiram 14,1 por cento face
a 2009, ascendendo a 13,32 milhões
de euros. As importações atingiram os
21,9 milhões de euros e registaram um
crescimento de 81,2 por cento nesse
ano, reduzindo o coeficiente de cobertura para 60,9 por cento. O ano de
2009 foi o que melhor coeficiente de
cobertura apresentou (96,7 por cento)
no período de 2006-2010.
Quanto ao investimento, os fluxos bilaterais são pouco significativos e têm tido
um comportamento irregular, apesar de
o investimento de Portugal no México
apresentar um melhor posicionamento.
Nesta óptica, destaca-se 2008, ano em
que o México foi o 20º mercado destino do IDPE, o que já é uma posição de
realce, não deixando de comparar a sua
evolução com anos anteriores. Em 2010
registou-se uma diminuição de menos
42,7 por cento do IDPE no México, que
passou de 39,3 milhões de euros em
2009 para 22,5 milhões de euros no
ano passado, segundo dados do Banco
de Portugal.

numa taxa de crescimento médio anual de 40,5 por cento. As importações
registaram uma quebra acentuada em
2009, para voltarem a crescer no ano
passado (223,4 por cento), o que resultou numa taxa de crescimento médio
anual de 27 por cento no período de
2006-2010.
A estrutura das exportações de Portugal para o México apresenta uma
concentração em dois grupos de produtos – combustíveis minerais e produtos químicos –, responsáveis por
69,6 por cento do total exportado em
2010, sendo de salientar o acréscimo
significativo destes últimos (mais 347,6
por cento) face a 2009. As máquinas e
aparelhos, com 10,5 por cento do total, são o terceiro grupo de produtos
mais exportados.
Por grau de intensidade tecnológica,
verifica-se que se concentraram, em
2009, nos graus média-alta (20,1 por
cento do total) e média-baixa (64,5
por cento).
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MERCADOS

MÉXICO EM FICHA
estão previstas para Julho de 2012.
Data da actual Constituição: 5 de Fevereiro
de 1917, com alterações posteriores.

México
Cidade do
México

Principais Partidos Políticos: Governo:
Partido Acción Nacional (PAN); Oposição:
Partido Revolucionario Institucional (PRI);
Partido de la Revolución Democrática
(PRD); Partido Verde Ecologista de México
(PVEM o Verde); Partido Convergencia
(CD); Partido del Trabajo (PT); Partido Nueva
Alianza (PANAL).
Capital: Cidade do México (17,8 milhões de
habitantes).

Área: 1.964.375 km2

Outras cidades importantes: Guadalajara
(3,7 milhões de habitantes) e Monterrey (3,2
milhões de habitantes).

População: 112,469 milhões de habitantes
(estimativa de Julho 2010)

Religião: Católica romana (76,5%);
protestante (6,3%); outras (17,2%).

Densidade populacional: 57,3 habitantes/
km2 (estimativa Julho 2010)

Língua: A língua oficial é o castelhano,
mas existem mais de 60 dialectos indígenas,
destacando-se os Náhuatl, Mayan, Zapotec
e Mixtec.

Designação oficial: Estados Unidos Mexicanos
Forma de Governo: República Federal
Chefe do Estado: Felipe Calderón (desde
Dezembro de 2006, eleito em Julho do mesmo
ano). As próximas eleições para o Presidente
e para as Câmaras Alta e Baixa do Congresso

Unidade monetária: Peso mexicano (MXN)
1 EUR = 16,537 MXN
(Oanda – 28 de Janeiro 2011)
1 USD = 12,083 MXN
(Oanda – 28 de Janeiro 2011)

ENDEREÇOS ÚTEIS
EMBAIXADA DO MÉXICO
EM PORTUGAL
Estrada de Monsanto, 78
1500-462 Lisboa
Tel.: +351 217 621 290
Fax: +351 217 620 045
embamex.port@mail.telepac.pt
www.sre.gob.mx/portugal

CONFEDERACIÓN DE CÁMARAS
NACIONALES DE COMERCIO
SERVICIOS Y TURISMO – CONCANACO
Balderas, 144 – 2º e 3º pisos
Col. Centro
06079 México, DF
Tel.: +52 55 55722 9300
Fax: +52 55 954 334 8001
www.concanacored.com

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LUSO MEXICANA

SECRETARÍA DE ECONOMIA

Av. da República, 58, 13 º
1050-197 Lisboa
Tel.: +351 217 959 161
Fax: +351 217 959 162
info@camaralusomexicana.org
www.camaralusomexicana.org

Alfonso Reyes Nº. 30
Col. Hipódromo Condessa C, P, 06140
Del. Cuauhtémoc - México, DF
Tel.: +52 55 572 99100
primerocontacto@economia.gob.mx
www.economia.gob.mx

EMBAIXADA DE PORTUGAL NO
MÉXICO

BANCO DE MÉXICO – BANXICO
(BANCO CENTRAL)

Calle Alpes, 1370
Col. Lomas de Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
11000 México, DF
Tel.: +52 55 552 02562 / 552 07897
embpomex@prodigy.net.mx
www.secomunidades.pt/web/mexico

Av. 5 de Mayo, 20
Col. Centro
Del. Cuauhtémoc
06059 México, DF
Tel.: +52 55 523 72000
Fax: +52 55 523 72419
www.banxico.org.mx
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Ranking em negócios: Índice 6,90
(10 = máximo)
Ranking geral: 34º
(entre 82 países) (EIU – Jan 2011)
Risco de crédito: 3
(1 = risco menor; 7 = risco maior)
(COSEC – Janeiro 2011 – http://cgf.cosec.pt)
Grau da abertura e dimensão relativa
do mercado:
Exp. + Imp. / PIB = 52,6% (2009)
Imp. / PIB = 26,5% (2009)
Imp. / Imp. Mundial = 1,9% (2009)

Fontes:
The Economist Intelligence Unit (EIU) Country Report Janeiro 2011;
EIU Viewswire 26th January 2011;
OCDE;
Banco Mundial;
Oanda;
CIA – World Factbook;
CEPAL;
UNCTAD;
Banco de Portugal;
WTA;
COSEC

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.
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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.

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

 aso a caso, com eventual exiC
gência 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 C
 arta 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 C
 aso 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 C
 aso 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

 aso a caso, numa base muito
C
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.
Ucrânia
C Clientes públicos: eventual
exigência de garantia soberana.
Clientes privados: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
M/L

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

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

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

Legenda:
C
M/L
T

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.
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.

COSEC

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
Rússia
Tailândia
Tunísia •

Grupo 4
Aruba
Bulgária
Colômbia
Egipto
El Salvador
Estónia
Fidji
Filipinas
Indonésia
Lituânia
Roménia
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
Líbia
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
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 •

Quirguistão
Ruanda
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe •
Salomão
Seicheles
Serra Leoa
Somália
Sudão
Suriname
Tadzequistão
Togo
Tonga
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué

Kosovo
Laos
Líbano
Libéria
Malawi
Maldivas
Mauritânia
Moldávia
Myanmar
Nepal
Nicarágua
Níger
Paquistão

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) G
 uiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta.
Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

O caminho para os Mercados Externos começa aqui...
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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.

ESTATÍSTICAS

INVESTIMENTO
e EXPORTAÇÕES
>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE) E EXPORTAÇÕES.

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR
INVESTIMENTO DIRECTO
DO EXTERIOR EM PORTUGAL

2008

2009

2010

Var. 10/09

2010 Jan.

2011 Jan.

Var. 11/10
Jan.

IDE bruto

35.287

32.018

35.099

9,6%

2.413

2.821

16,9%

IDE desinvestimento

32.103

30.070

34.002

13,1%

2.100

2.977

41,8%

IDE líquido

3.185

1.948

1.097

-43,7%

313

-156

-150,0%

IDE Intra UE

31.690

29.430

30.380

3,2%

2.218

2.215

-0,1%

IDE Extra UE

3.597

2.588

4.719

82,3%

195

605

210,4%

IDE Intra UE

89,8%

91,9%

86,6%

–

91,9%

78,5%

IDE Extra UE

10,2%

8,1%

13,4%

–

8,1%

21,5%

Unidade: Milhões de euros

% Total IDE bruto

IDE bruto - Origens 2011 Jan.

% Total

Var. 11/10

% Total

Var. 11/10

França

20,5%

7,5%

Comércio

55,3%

34,1%

Espanha

16,1%

23,9%

Ind. Transformadora

22,1%

49,3%

Alemanha

12,1%

-26,4%

Activ. Financeiras e de Seguros

8,3%

-51,9%

Países baixos

11,1%

23,6%

Construção

3,0%

515,0%

EUA

11,0%

1848,2%

Activ. de Informação e Comunicação

2,2%

-35,4%

2008

2009

2010

Var. 10/09

2010 Jan.

2011 Jan.

Var. 11/10
Jan.

IDPE bruto

11.376

7.770

5.774

-25,7%

581

4.058

598,6%

IDPE desinvestimento

9.505

7.182

12.273

70,9%

371

793

113,9%

IDPE líquido

1.872

588

-6.500

-1.205,9%

210

3.255

1.453,9%

IDPE Intra UE

8.380

5.500

3.932

-28,5%

401

3.946

884,5%

IDPE Extra UE

2.996

2.270

1.842

-18,9%

180

112

-37,8%

IDPE Intra UE

73,7%

70,8%

68,1%

–

69,0%

97,2%

IDPE Extra UE

26,3%

29,2%

31,9%

–

31,0%

2,8%

% Total

Var. 11/10

IDPE bruto - Sector 2011 Jan.

Países Baixos

94,0%

5.451,5%

Espanha

2,3%

Brasil

1,0%

Angola

0,7%

República Checa

INVESTIMENTO DIRECTO
DE PORTUGAL NO EXTERIOR

IDE bruto - Sector 2011 Jan.

Unidade: Milhões de euros

% Total IDPE bruto

IDPE bruto - Destinos 2011 Jan.

% Total

Var. 11/010

Activ. Financeiras e de Seguros

96,4%

913,0%

55,5%

Comércio

1,1%

-25,0%

-33,1%

Ind. Transformadoras

1,0%

-3,5%

n.d.

Construção

0,7%

41,6%

0,2%

n.d.

Activ. de Consultoria e Técnicas

0,4%

-40,8%

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Var. 10/09

Stock IDE

53.691

67.169

78.333

71.833

79.626

82.504

3,6%

Stock IDPE

35.573

40.990

45.944

45.273

47.530

48.087

1,2%

n.d. – não disponível

Unidade: Milhões de euros

Fonte: Banco de Portugal

48 // Abril 11 // Portugalglobal

ESTATÍSTICAS

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2008

2009

2010

Var. 10/09

2010 Jan.

2011 Jan.

Var. 11/10
Jan.

Exportações bens

38.950

31.768

36.757

15,7%

2.608

3.108

19,2%

Exportações bens UE27

29.007

23.964

27.570

15,0%

2.028

2.404

18,6%

Exportações bens Extra UE27

9.943

7.804

9.187

17,7%

580

704

21,3%

Exportações bens UE27

74,5%

75,4%

75,0%

–

77,8%

77,4%

Exportações bens Extra UE27

25,5%

24,6%

25,0%

–

22,2%

22,6%

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2011 Jan.

% Total

Var. 11/10

Exp. Bens - Var. Valor (11/10)

Meur

Cont. p. p.

Espanha

26,1%

9,9%

Alemanha

106

4,1

Alemanha

13,9%

32,3%

Espanha

73

2,8

França

13,0%

18,7%

França

64

2,4

Reino Unido

5,7%

17,3%

Holanda

38

1,5

Angola

4,6%

13,0%

Reino Unido

26

1,0

Holanda

4,4%

38,7%

Antígua

-22

-0,8

Itália

4,1%

22,2%

EUA

-15

-0,6

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Máquinas; Aparelhos

14,7%

14,2%

Veículos, Out. Mat. Transporte

113

4,3

Veículos, Out. Mat. Transporte

14,3%

34,2%

Metais Comuns

66

2,5

Metais Comuns

8,2%

35,1%

Químicos

66

2,5

Plásticos, Borracha

6,8%

25,2%

Máquinas, Aparelhos

57

2,2

Vestuário

6,4%

1,9%

Combustíveis Minerais

-29

-1,1

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Angola

20,5%

13,0%

Angola

17

2,9

EUA

14,1%

-13,1%

Marrocos

15

2,6

Brasil

5,5%

49,2%

México

13

2,3

Suiça

4,1%

11,9%

Antígua

-22

-3,8

Marrocos

4,0%

116,1%

EUA

-15

-2,6

Exp. Bens - Produtos 2011 Jan.

Exp. Bens- Extra UE 11 Jan.

Meur - Milhões de euros
Fonte: INE

Cont. - Contributo para o crescimento das exportações

Exp. Bens - Var. Valor (11/10)

Exp. Bens - Var. Valor (11/10)

p.p. - Pontos percentuais

2008

2009

2010

Var. 10/09

2010 Jan.

2011 Jan.

Var. 11/10
Jan.

Exportações totais de serviços

17.865

16.318

17.575

7,7%

1.115

1.229

10,2%

Exportações serviços UE27

13.324

11.997

12.692

5,8%

794

863

8,7%

Exportações serviços extra UE27

4.541

4.321

4.883

13,0%

321

366

14,0%

Exportações serviços UE27

74,6%

73,5%

72,2%

–

71,2%

70,2%

Exportações serviços extra UE27

25,4%

26,5%

27,8%

–

21,8%

29,8%

2009

2010

FMI

CE

OCDE

PEC
2012-2014

BdP

INE

INE

Out.: Jan. 10

Nov. 10

Nov. 10

Mar. 11

Mar. 11

PIB

-2,5

1,4

0,0 : 1,1

-1,0 : 0,8

-0,2 : 1,8

-0,9 : 0,6

-1,4 : 0,3

Exportações Bens e Serviços

-11,6

8,7

3,2 : 3,4

5,6 : 6,4

6,3 : 7,6

5,6 : 5,2

6,0 : 6,5

COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIÇOS

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total
Fonte: Banco de Portugal

PREVISÕES 2011 : 2012 (tvh real %)
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FEIRAS e EVENTOS

WASSER
BERLIN REÚNE
ESPECIALISTAS
DE GESTÃO E
TRATAMENTO DE
ÁGUAS RESIDUAIS
A feira internacional WASSER Berlin,
cuja próxima edição se realiza de 2 a
5 de Maio de 2011, vai reunir em Berlim, na Alemanha, empresas dos mais
variados sectores ligadas à gestão e
tratamento de águas, entre entidades
ligadas ao abastecimento de água e
autarquias, engenheiros e arquitectos,
empresas de construção de canalizações e de construção subterrânea, indústria, administração pública e instituições ligadas ao ensino.
De acordo com informação da Câmara
de Comércio e Indústria Luso Alemã,

TEXPROCESS,
1ª EDIÇÃO, EM
FRANKFURT
para as empresas portuguesas, este
certame representa não só o acesso
ao mercado alemão, mas também aos
mercados de Europa de Leste como
Polónia, República Checa ou Hungria.
Ao mesmo tempo, esta é uma oportunidade para Portugal divulgar o seu
know-how nos modelos de concessão
de abastecimento de água no âmbito
de parcerias público-privadas ou a sua
experiência na execução de projectos
da União Europeia.
A WASSER Berlin, enquanto feira de
produtos de investimento, oferece uma
plataforma completa para a apresentação de produtos e serviços, proporcionando simultaneamente uma bolsa de
contactos para a comunicação ajustada ao ramo. Como palco de inovações, esta feira tem também
a função da apresentação de
potencialidades no que se
refere à economia de recursos hídricos.
A WASSER Berlin realiza-se desde 1963 e inclui as áreas temáticas
Água e Águas Residuais, o show interactivo
WASsERLEBEN (Viver
a Água), especialmente concebido para o
público mais juvenil, o
congresso profissional
wat+WASSER BERLIN INTERNATIONAL, com mais
de 100 temas actuais sobre
água e para o qual são esperados mais de 6.000 participantes.
Este ano, a WASSER Berlin recebe
também a 29º International NO DIG
2011, a feira profissional e congresso
para tecnologias sem escavações.
Mais informações através do tel.:
+351 226 061 566
e/ou dos endereços de e-mail:
sonia-santos@ccila-portugal.com
monica-colaco@ccila-portugal.com
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A Texprocess, feira internacional de processamento de têxteis e materiais flexíveis
decorre pela primeira vez em Frankfurt,
na Alemanha, de 24 a 27 de Maio de
2011, e conta com o importante apoio
da Associação Alemã de Tecnologia de
Vestuário e Peles, a VDMA, entre muitas
outras associações internacionais.
A 1ª edição deste certame conta com a
participação de cerca de 500 empresas,
estando já inscritos os principais líderes de
mercado, que apresentam as mais recentes máquinas, novos sistemas, processos
e serviços relacionados com a indústria de
vestuário e tratamento de têxteis.
Na área Source It! as empresas que
produzem em regime de subcontratação e private label têm oportunidade
de oferecer os seus serviços, mostrando as características da sua capacidade
produtiva às marcas internacionais.
A Texprocess decorre em paralelo com
a Techtextil, Feira internacional de têxteis técnicos e não tecidos, e irá realizar-se a cada dois anos. A variedade de
produtos na feira inclui toda a cadeia
de produção do corte, passando pela
costura, bordados e junções até aos
acabamentos, IT e logística.
Mais informações
www.texprocess.com

FEIRAS e EVENTOS

“CLUSTER” DO MAR
NA EXPONOR
EM JUNHO
O FÓRUM DO MAR é a mais recente
estreia do calendário de eventos da Feira Internacional do Porto e será escaparate de um aglomerado empresarial
e de centros de I&D com projectos em
marcha e anunciados num valor de 120
milhões de euros, implicando 10 segmentos de actividade, anunciou fonte
da organização. O evento decorre de
16 a 19 de Junho, num total de quatro
dias de exposição e de debates sobre o
futuro da economia marítima do país.
Em exposição estarão os seguintes
sectores: construção e reparação navais; pesca, aquicultura, conservação
e transformação do pescado; turismo
marítimo e náutica de recreio; energia
e ambiente; novos produtos e materiais

FEIRA
INTERNACIONAL
WIRE’2011
para as tecnologias marinhas; transportes marítimos e infra-estruturas portuárias; e serviços marítimos.
A realização deste Fórum resulta de
uma parceria entre a Associação Empresarial de Portugal (AEP) e a Oceano
XXI – Cluster do Conhecimento e da
Economia do Mar. Esta última agrega cerca de 50 parceiros, envolvendo
empresas, associações empresariais,
universidades, centos de investigação e
desenvolvimento (I&D) e outras organizações de carácter associativo.
O evento destina-se a empresários e
decisores; responsáveis e técnicos de
empresas e da administração pública;
engenheiros e projectistas; técnicos de
laboratório; docentes e investigadores;
outros profissionais ligados à temática
do mar e também ao público em geral.
Mais informações através
dos seguintes contactos:
Tel.: +351 229 981 409
Fax: +351 229 981 482
alberto.moreira@exponor.pt
www.exponor.pt

Decorrerá em Moscovo, de 23 a 26 de
Maio, no Centro de Exposições “Expocenter”, a 5ª edição da Feira Internacional WIRE’2011 (Feira Internacional
dos Equipamentos para a Produção e
Tratamento de fios, cabos e arame).
Organizada pela empresa “Messe
Dusseldorf GmbH” e pelo Instituto
Científico da Indústria de Cabos da
Rússia, a feira conta com o apoio da
União Alemã dos Fabricantes de Equipamentos Industriais (VDMA) e da Associação Internacional dos Fabricantes
de Tubos (ITA).
Os principais produtos expostos serão
equipamentos para a produção de fios
e cabos, incluindo equipamentos para
a produção de parafusos e molas, ferramentas tecnológicas, materiais auxiliares para os processos de produção,
materiais fios e cabos para usos especiais, equipamentos de medida e controlo e equipamentos especiais.
A “WIRE” é uma feira bienal, tendo a
última edição decorrido em 2009, onde
participaram, numa área de 4.000 metros quadrados, 300 empresas de 27 países, e foi visitada por 8.000 profissionais.
Mais informações em:
Tel.: +74956051100
Fax: +74956057207
shapkinae@messedi.ru
http://wire-russia.ru
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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

ESPANHA / Madrid

GRÉCIA/ Atenas

MACAU / Macau

ROMÉNIA / Bucareste

ESPANHA / Barcelona

HOLANDA / Haia

MALÁSIA/ Kuala Lumpur

RÚSSIA / Moscovo

ESPANHA / Mérida

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
Luanda
Benguela

Maputo
Joanesburgo
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BOOKMARKS

OPTAR POR AMBOS
Nos últimos sete anos, numa economia
global fortemente instável, a Cisco duplicou os seus rendimentos, triplicou os
lucros e quadruplicou o valor das suas
acções. Como? Optando Por Ambos.
Quando as empresas enfrentam decisões estratégicas determinantes, é frequente optarem por um caminho em
detrimento do outro. Focalizam-se na
inovação e nos novos mercados à custa
do “core business” ou vice-versa. Enfatizam a disciplina e sacrificam a flexibilidade. Focalizam-se nos clientes e ignoram os parceiros. E lutam para sobreviver. A Cisco acredita que existe uma
solução melhor: Optar Por Ambos.
Optar Por Ambos significa abordar cada
decisão como uma oportunidade de
crescimento e não como um sacrifício
para sobreviver. Significa evitar falsas escolhas, expectativas reduzidas e compromissos frágeis. Significa descobrir formas
de escolher ambos os benefícios e fazer
com que estes se reforcem mutuamente.
Neste livro, o vice-presidente sénior Inder
Sidhu explica porque Optar Por Ambos é
a melhor estratégia actual. Depois, com
base nos conhecimentos arduamente
adquiridos pela Cisco e nas experiências
de empresas como a Procter & Gamble,
Whirlpool e Harley-Davidson, o autor

apresenta um mapa global para “optar
por ambos” de forma a poder aplicar
esta estratégia à sua empresa.
Inder Sidhu é vice-presidente sénior de
Estratégia e Planeamento das Operações Globais da Cisco, a empresa líder
em redes para Internet, com uma facturação anual de 40 mil milhões de dólares. Membro do Comité de Operações,
é, também, co-director do Conselho de
Mercados Emergentes da Cisco, que é
responsável pelo sucesso empresarial
da empresa em mercados geográficos
de rápido crescimento, como a China,
a Índia, o Brasil, o México e o Médio
Oriente. De 2006 a 2009, dirigiu o
Conselho Empresarial responsável pelos negócios da Cisco com empresas
que representam cerca de metade dos
rendimentos globais. Antes de se juntar à Cisco, em 1995, Inder estava na
Mackinsey & Company, uma empresa
de consultoria de gestão internacional.
Também trabalhou na Intel e na Novell.
Autores: Inder Sidhu
Editor: Centroatlântico.pt
Ano: 2011

STORYTELLING
A MAGIA DAS PALAVRAS
O Storytelling como ferramenta empresarial não é nenhuma novidade; já
em contextos tão prestigiados como as
aulas dos MBA da Universidade de Harvard se estudam os efeitos da narrativa
na optimização do desempenho, pois
verifica-se que produz um efeito muito
positivo a nível da motivação, comunicação, eficácia e sentido de segurança
dos colaboradores. É um livro que reúne 50 contos – entre fábulas, fait divers históricos e anedotas – utilizados
em algumas das melhores escolas de
negócio do Mundo e que muito têm
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a ensinar às empresas dos nossos dias,
garante Gabriel García de Oro.
O autor é formado em Filosofia, mas
prescindiu de se tornar filósofo para se
dedicar a trabalhar em comunicação
e marketing. Presentemente, trabalha
como criativo na OgilvyOne.

Autor: Gabriel García de Oro
Editor: Gestão Plus
Ano: 2011

