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Do ponto de vista global, a indústria
portuguesa do Calçado, que tem actualmente por lema inovar, qualificar e
internacionalizar, tem vindo a alcançar
cada vez mais visibilidade e prestígio,
sendo hoje um dos sectores que mais
contribui para a internacionalização da
economia nacional.
Vários factores contribuíram para o
sucesso do sector. O Calçado foi capaz de reformular o seu modelo de
negócio, tendo-se tornado numa das
indústrias portuguesas mais dinâmicas
e inovadoras, com um elevado número de patentes e novas marcas, novos
conceitos de actuação, nomeadamente
em áreas como a ecologia, o ambiente
e a saúde; tem demonstrado arrojo no
design e fez uma forte aposta em I&D e
tecnologia de fabrico avançada, qualificação da mão-de-obra, diversificação
de mercados, captação de novos clientes, e uma agressiva e bem sucedida
promoção comercial externa, que tem
contado com os apoios disponibilizados pela AICEP.
Outro factor que se encontra subjacente ao sucesso do sector do Calçado, é o forte empenho e iniciativa da
APICCAPS, a associação do sector, e a
liderança do seu presidente, Fortunato
Frederico, cujo objectivo prioritário é

tornar a indústria portuguesa do Calçado numa das grandes referências
internacionais. É sobre esta afirmação
que o presidente da APICCAPS realça,
em entrevista, a inovação, a competitividade e as exportações do sector.
Mercado ainda pouco conhecido e explorado pelas empresas portuguesas, a
África do Sul, que agora faz parte do
clube dos BRIC, revela-se como um país
que oferece um leque diversificado de
oportunidades de negócio e de investimento em áreas de actividade que vão
dos bens de consumo e de equipamento aos serviços e produtos industriais,
passando pela construção e infra-estruturas, e energias renováveis.
Este potencial oferece a vantagem
de se encontrar alicerçado numa importante comunidade portuguesa e
luso-descendente residente, propícia a
desempenhar um papel pró-activo no
estabelecimento de contactos e parcerias com empresas e grupos locais,
detentoras de financiamento e de experiência no mercado, o que constitui
uma importante mais-valia para os exportadores e investidores portugueses
que apostem na África do Sul. Refira-se
que a economia sul-africana é também
a mais desenvolvida dos países subsarianos do continente, constituindo um
importante ponto de acesso aos países
africanos anglófonos e às multinacionais que operam na região em diferentes sectores.
JOSÉ VITAL MORGADO
Administrador Executivo da AICEP

DESTAQUE

CALÇADO ENFRENTA
A CRISE E LIDERA
BALANÇA COMERCIAL
Hoje o balanço da indústria portuguesa do calçado é francamente positivo. As
empresas têm investido como nunca na modernização tecnológica, o calçado
tornou-se o sector mais internacionalizado da economia nacional, nas últimas
décadas formou e qualificou milhares de quadros das empresas e fez uma
aposta consistente na promoção internacional.
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Em 2011, o calçado alcançou o estatuto de um dos sectores que mais positivamente contribui para a balança
comercial portuguesa. O sector tem razões para estar optimista, pese embora
a crise, pois na última década as exportações de calçado português cresceram 24 por cento, tendo a actividade
feito frente aos seus concorrentes mais
directos, como a Itália e a Espanha, e
conseguido afirmar-se nos mercados,
em especial na União Europeia e em
novos mercados estratégicos.
Este crescimento sustentado da indústria portuguesa de calçado tem igualmente o mérito de ter superado com
sucesso o processo de reajustamento
provocado pela deslocalização de algumas das maiores multinacionais do
sector, processo durante o qual o calçado nacional conseguiu conquistar um
novo patamar de credibilidade e estabilidade. Também os novos desafios
representados por uma concorrência
mais agressiva de produtores asiáticos
foram vencidos com uma aposta em
produtos mais inovadores e investimentos em tecnologia de ponta. E apesar das perspectivas macroeconómicas
pouco favoráveis para a economia
portuguesa e para muitas economias
europeias, as empresas portuguesas de
calçado esperam reforçar a actividade
com o consequente impacto positivo
também no emprego.

MARCAS E PATENTES
Embora sendo um sector de tradição, o
calçado é também uma das indústrias
nacionais mais dinâmicas e inovadoras,
o que pode ser comprovado pelo número crescente de pedidos de registo
de patentes e pela criação de novas
marcas, tendência que mostra que em
tempo de crise a indústria portuguesa
de calçado investe cada vez mais em
propriedade industrial, representando
actualmente a marca própria cerca de
60 por cento das vendas do calçado nacional. Na realidade, desde 2002 foram
já criadas e registadas, no âmbito do
GAPI (Gabinete de Apoio à Propriedade Industrial) do Centro Tecnológico do
Calçado de Portugal, 247 novas marcas de calçado, 111 das quais comunitárias. Também ao nível da inovação
e desenvolvimento de produto, foram

criadas 24 novas patentes nos últimos
oito anos e 1.660 novos produtos.
Só nos primeiros oito meses do ano,
foram criadas 17 novas marcas e registados 114 modelos de calçado com características inovadoras no Gabinete de
Apoio à Propriedade Industrial. A APICCAPS estima que as vendas com marca
própria asseguram já 50 por cento da
facturação global da indústria. Com
a implementação de marcas próprias,
aumentou também o preço médio do
calçado português – em 12 por cento
só em 2010 – para os 23 euros, um valor suplantado pelos 25 euros da Itália,
mas acima dos 17 euros de Espanha.
Além de se ter redimensionado, o calçado procurou reformular o seu mode-

“Apesar das perspectivas
macroeconómicas pouco
favoráveis para a economia
portuguesa e para muitas
economias europeias, as
empresas portuguesas de
calçado esperam reforçar a
actividade com o consequente
impacto positivo também no
emprego.”

lo de negócio, estando agora apostado
em passar a uma nova fase do seu desenvolvimento, que responda adequada e estrategicamente às condições
actuais dos mercados. É neste sentido
que este ano está em curso a abordagem promocional a 16 mercados num
investimento de 10 milhões de euros.
A Austrália e a Turquia são duas novas
apostas, a par da China, Japão, Emirados Árabes Unidos, México, Síria e Israel, com o objectivo de diversificar o
destino das exportações.

PLANO ESTRATÉGICO
Inovar, qualificar e internacionalizar são
as palavras de ordem do “FOOTure –
Programa de Acção para a Fileira do
Calçado, da APICCAPS, que prevê um
investimento de 300 milhões de euros
no sector até 2015. A internacionaliza-

ção, através do programa operacional
“ShoeBizz”, representa o maior investimento no âmbito deste Programa
de Acção, com 210 milhões de euros.
Segue-se a Inovação, com o “ShoeInov”, no valor de 60 milhões de euros.
A qualificação, através do “ShoeSkills”,
conta com 30 milhões de euros. É de
realçar que estes três programas não
são estanques, prevendo-se que interajam de acordo com as necessidades
específicas das empresas envolvidas.
Neste novo ambiente de competição
global, o plano estratégico para o calçado prevê a exploração de novos conceitos de actuação, nomeadamente
nas áreas do luxo, ecologia e ambiente, arte e tradição, saúde, conforto e
segurança. De acordo com o plano, a
redução de custos produtivos mediante
aposta no design pode chegar aos 50
por cento na mão-de-obra, na montagem e nos acabamentos, bem como na
indústria de componentes pré-fabricados. Também a automatização, a logística interna e a sofisticação, através de
equipamentos avançados, podem contribuir para esse objectivo.
Com vários eixos de actuação, o ShoeInov pretende mobilizar toda a fileira,
nomeadamente as empresas de base
tecnológica e I&D que trabalham para
o sector e várias entidades como centros tecnológicos e universidades, de
modo a abranger todos os segmentos
produtivos do calçado. Em causa estão aspectos como o aperfeiçoamento de materiais, a criação de novos
equipamentos para a sua aplicação,
implementação de novos processos
produtivos, lançamento de um núcleo
para qualificação dos quadros entre
empresas, para além da criação de
novos modelos de negócio, captando
novos clientes, diversificando mercados
e penetrando em áreas estratégias da
cadeia de valor.

PROMOÇÃO COMERCIAL
A indústria portuguesa de calçado confronta-se, neste momento, com novos
desafios. A concorrência internacional
tende agora a estender-se para as gamas média e alta. É necessário ter em
conta que hoje os equipamentos de fabrico mais evoluídos estão disponíveis
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em qualquer parte do mundo, não sendo um exclusivo de nenhuma empresa.
Neste novo quadro, a capacidade de
fazer, distribuir e vender diferente, a
visão cosmopolita dos mercados, a inovação e a dinâmica permanentes são as
únicas formas de garantir a superioridade competitiva.
Situando-se nesta nova realidade, o
sector reforçou, em 2010, pelo terceiro ano consecutivo, o investimento na
promoção comercial externa, em mais
8,2 por cento do que no exercício anterior. Este foi o maior investimento
de sempre para impulsionar as vendas
externas, de acordo com a APICCAPS.
O calçado pretende investir em força
em feiras e exposições de plataforma
mundial, que lhe confiram visibilidade
e reforcem a sua imagem de marca,
fazendo uma aposta sem precedentes em mercados com elevado potencial de crescimento para as empresas,
como são os casos do Brasil, da China
ou dos Emirados Árabes Unidos.
É actualmente consensual que o desempenho do sector resulta, em grande medida, de um projecto consistente na promoção internacional, pelo
que nos últimos três anos o sector
participou em média em mais de 70
acções promocionais no exterior, em
cerca de 40 países. Ao mesmo tempo,
está a ser promovida uma campanha
de imagem em todo o mundo que
procura tornar a indústria portuguesa
do calçado numa das grandes referências internacionais e também numa
das mais competitivas. Com este
propósito estratégico, a indústria do
calçado está a apostar cada vez mais
no segmento mulher com marcas,
qualidade, design e arrojo, tendo este
segmento, no ano passado, respondido pela primeira vez por mais de metade das exportações, que totalizaram
1,291 mil milhões de euros.

A GRANDE PRIORIDADE
A internacionalização é claramente
a grande prioridade estratégica da
indústria portuguesa de calçado. Assim, em 2011, o sector está a reforçar
a sua aposta em matéria de promoção comercial externa. Neste sentido,
e no âmbito do plano de promoção
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2011, pela primeira vez, a indústria portuguesa de calçado vai investir na Austrália, na Índia e na Turquia, mercados
que perspectivam um forte crescimento.

MAIS ACÇÕES
Ainda no capítulo das acções colectivas, a presença portuguesa na GDS,
um dos principais certames internacionais do calçado, tem vindo a aumentar de forma muito significativa nos
últimos anos. Em Setembro próximo,
serão mesmo mais de 60 as empresas
portuguesas a marcarem presença na
feira de Dusseldorf, o que representa
um aumento de 25 por cento relativamente à edição homóloga.
A presença na GDS insere-se na estratégia promocional definida pela
APICCAPS e pela AICEP, com o apoio
do Programa Compete, e que visa consolidar a posição relativa do calçado
português nos mercados tradicionais,
mas também diversificar o destino das
exportações, abordar novos mercados e
possibilitar que novas empresas iniciem
o processo de internacionalização.

definido pela APICCAPS, em conjunto com a AICEP, que tem o apoio do
Programa Compete, o calçado português marcará presença este ano em
dezenas de acções promocionais nos
mercados, num total de 16 países,
nos cinco continentes.
São quatro, basicamente, os grandes
objectivos para a realização desta ofensiva promocional: consolidar a posição
relativa do calçado português nos mercados externos, diversificar o destino
das exportações, abordar novos mercados e possibilitar que novas empresas
iniciem o processo de internacionalização. Estimular a procura, qualificar
a oferta, diferenciar positivamente o
calçado português relativamente aos
seus concorrentes e perspectivar novas
janelas de oportunidade são metas que
assumem igual importância.
Para além do reforço da presença nos
principais certames internacionais da

especialidade como o MICAM, a Expo
Riva Schuh (Itália) e a GDS (Alemanha),
está previsto o reforço na presença em
outras iniciativas que possibilitem a

“É actualmente consensual
que o desempenho do sector
resulta, em grande medida,
de um projecto consistente
na promoção internacional,
pelo que nos últimos três
anos o sector participou em
média em mais de 70 acções
promocionais no exterior, em
cerca de 40 países.”

abordagem a segmentos de nicho de
elevado potencial. Nesse sentido, o calçado português está a marcar presença
em fóruns da especialidade desde Las
Vegas a Tóquio, Moscovo a Xangai. Em

Em termos estratégicos, o mercado
alemão é considerado prioritário para
as empresas portuguesas, dado que a
economia germânica é o principal impulsionador da zona euro e é igualmente o mercado onde as importações de
calçado mais estão a crescer. É também
determinante para uma nova abordagem do sector não só aos retalhistas
alemães, como também aos mais de
15 mil visitantes estrangeiros que são
esperados. Com efeito, espera-se que
30.000 visitantes oriundos de 80 países
visitem Dusseldorf, cidade que considerada o centro da indústria da moda alemã, onde estão instaladas 400 agências de marketing e publicidade, 1.300
showrooms e mais de 1.400 negócios
ligados ao comércio de moda.
Na Alemanha, para além da apresentação das novas colecções, serão
desenvolvidas outras iniciativas que
visam reforçar a presença portuguesa
no mercado alemão. Mais de uma dezena de empresas portuguesas participará nos desfiles de moda da GDS, da
mesma forma que serão entregues os
Prémios Inovação na Fileira do Calçado – GAPI 2011.
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RADIOGRAFIA DO SECTOR
O calçado continua a ser um dos sectores que mais contribui para a balança comercial
portuguesa, através de um saldo positivo na ordem dos 800 milhões de euros por ano,
sendo ainda o sector mais internacionalizado da economia nacional.
Actualmente a indústria do calçado
mostra sinais de estabilidade, com uma
exportação para mais de 130 países,
o equivalente a 70 milhões de pares
de calçado, dos quais mais de 95 por
cento se destinam à exportação, no valor de 1.300 milhões de euros anuais.
Conta com cerca de 1.300 empresas
nacionais e, sensivelmente, 40 mil trabalhadores empregados, com espaço
para novas contratações.
Além dos mercados estratégicos europeus – Alemanha (mais 21,4 por cento para 113 milhões de euros), França
(crescimento de 10,8 por cento para
162 milhões de euros), Holanda (mais
22 por cento para 80 milhões de euros), Itália (mais 77 por cento para 19
milhões de euros), Espanha (o sector
português exportou 34,9 por cento)
e Reino Unido (46 milhões de euros,
com uma quebra de vendas de 3,2 por
cento) – o sector está reforçar simultaneamente a presença num conjunto de
mercados fora do espaço europeu.

Destes novos, com bom potencial de
crescimento, fazem parte o Japão (mais
28,6 por cento para 4,2 milhões de euros), a Rússia (mais 72,7 por cento para
5,2 milhões de euros), EUA (mais 21,8
por cento para 4,8 milhões de euros) e

“As previsões do sector do
calçado são de crescimento
da produção, aumento de
vendas e de estabilidade e
reforço no emprego.”

Canadá (mais 87,6 por cento para 3,6
milhões de euros), bem como Angola e
os Países Árabes.
Segundo dados recentes, divulgados
pela APICCAPS – Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes, Artigos de Pele e seus Sucedâneos, referentes a Janeiro e Fevereiro
de 2011, dão conta de um crescimento

de 22 por cento nas exportações de
calçado português, enquanto o mesmo período, em 2010, apresentava um
crescimento de 5 por cento.
Este ano, porém, a tendência de crescimento foi de 18 por cento nos primeiros quatro meses, face ao período
homólogo do ano passado, o que representa 495 milhões de euros, mas nos
primeiros cinco meses, segundo dados
do Instituto Nacional de Estatística (INE),
Portugal exportou calçado no valor de
697 milhões de euros, valor acima da
média da economia portuguesa. É de
referir, que nestes primeiros cinco meses
do ano, o contributo do calçado para a
balança comercial foi superior a 374 de
milhões de euros, tendo as exportações
de calçado subido em 19,5 por cento.
Já as importações cresceram 8,6 por cento, correspondendo a um montante de
233 milhões de euros. As compras portuguesas ao estrangeiro são dirigidas essencialmente à China (56,6 por cento) e
à Itália (11,6 por cento). Contudo, o preço médio do calçado importado, que se
situou nos 5,89 euros, foi sensivelmente
um quarto do valor do calçado exportado, sendo este superior a 19 euros.
As previsões do sector do calçado são
de crescimento da produção, aumento
de vendas e de estabilidade e reforço
no emprego. No último ano, as várias
matérias-primas necessárias para o
fabrico de calçado (peles, solas, palmilhas, atacadores, entre outras) aumentaram, em média, mais de 25 por
cento, o que se reflecte no preço do
produto final. Contudo, a qualidade,
o design inovador e a tecnologia de
ponta, continuam a ser os factores decisivos que potenciam e asseguram a
competitividade, a sustentabilidade e o
sucesso do negócio nos mercados em
tempo de crise.
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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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FORTUNATO FREDERICO,
PRESIDENTE DA APICCAPS

CALÇADO:
APOSTA NO PLANO ESTRATÉGICO
ALAVANCA COMPETITIVIDADE
E EXPORTAÇÕES
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No primeiro semestre de 2011, as exportações portuguesas de calçado tiveram
o melhor desempenho dos últimos 17 anos, com crescimento em praticamente
todos os mercados. Estes resultados devem-se não só à crescente competitividade e
internacionalização do sector, mas também à reconhecida liderança de Fortunato
Frederico, que em 2010 foi reeleito para a presidência da APICCAPS. A prioridade
do seu novo mandato consiste em concluir, até 2013, o trajecto iniciado em 2007
com a apresentação do Plano Estratégico, que tem como objectivo tornar a indústria
portuguesa de calçado numa das grandes referências no plano internacional.
À frente da APICCAPS desde 1998, Fortunato Frederico continuará, assim, a ter de
conciliar a direcção do sector – que tem 300 milhões para investir em inovação,
internacionalização e qualificação de recursos humanos até 2015 – com a presidência
do grupo Kyaia, que engloba mais de 20 empresas.
O que pretende mudar neste novo mandato à frente da
APICCAPS e qual é a sua primeira avaliação da indústria
portuguesa do calçado e daquilo que é preciso ser
mudado num dos sectores mais expostos à globalização?
O primeiro grande objectivo passa por aprofundar o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido, nos últimos anos, pela
APICCAPS no sentido de assegurar o reforço da capacidade
competitiva das empresas portuguesas de calçado na cena
competitiva internacional. Neste sentido, há sensivelmente
três anos, apresentámos o Plano Estratégico do Sector do
Calçado para o Século XXI. Esse documento, que contou
com a colaboração de uma excelente equipa do Centro de
Estudos de Gestão e Economia Aplicada da Universidade Católica do Porto liderada pelo Prof. Alberto de Castro, assumia claramente como grande objectivo o de nos afirmarmos
como uma grande referência internacional neste sector. Tem
sido esse o caminho que temos procurado percorrer.

“O que torna a indústria portuguesa de
calçado única é a capacidade de aliar a tradição
e o saber fazer acumulado ao longo de várias
gerações às mais avançadas tecnologias e a um
design verdadeiramente vanguardista.”

Além do calçado propriamente dito, a APICCAPS
representa vários sectores de actividade. Como avalia
o actual desempenho desses sectores em termos de
indústria e de mercado interno e externo?
A APICCAPS representa para além do sector de calçado,
a indústria de componentes, artigos de pele e de bens de
equipamento para toda a fileira. Trata-se de uma associação e de um sector que trabalham verdadeiramente em
rede e que exporta a quase totalidade da sua produção.
Esses sectores têm enfrentado, naturalmente, uma forte
concorrência internacional, mas nem por isso deixam de
ser altamente competitivos. No sector de bens de equipamento para a indústria de calçado, por exemplo, fruto de
um notável trabalho coordenado pelo Centro Tecnológico

de Calçado de Portugal, hoje exportamos alta tecnologia
para os cinco continentes e somos uma das grandes referências a nível mundial.
No plano externo, o calçado é o sector mais
internacionalizado da economia portuguesa. Como
é que se chegou aí e de quanto estamos a falar, em
matéria de números, quando falamos de exportação
do calçado português?
As empresas de calçado sempre assumiram o desafio da
internacionalização. Por esse motivo, a APICCAPS em parceria com a AICEP e o apoio de vários programas comunitários, promove há já mais de 20 anos planos anuais de
promoção externa. Só este ano, por exemplo, com o apoio
do Programa Compete, mais de 120 empresas estão a participar em cerca de 70 certames profissionais em 16 mercados distintos. Fruto dessa aposta continuada, a indústria
portuguesa de calçado exporta anualmente 95 por cento
da sua produção – o equivalente a 1.300 milhões de euros
anuais, para 132 países, nos cinco continentes. O calçado é
também o produto que mais positivamente contribui para a
balança comercial portuguesa, com um saldo anual líquido
na ordem dos 800 milhões de euros.
No sector do calçado, especificamente, quais são as
técnicas e processos que contribuem para potenciar
a inovação e gerar uma estratégia de crescimento
sustentável?
São várias técnicas, vários processos. O que torna a indústria portuguesa de calçado única é a capacidade de aliar
a tradição e o saber fazer acumulado ao longo de várias
gerações às mais avançadas tecnologias e a um design
verdadeiramente vanguardista. Neste domínio, o trabalho
que o Centro Tecnológico de Calçado tem vindo a desenvolver em parceria com várias universidades e centros de
saber e inteligência tem sido fundamental para colocar
a indústria portuguesa de calçado como uma das mais
modernas do mundo.
Temos ouvido vários presidentes de bancos a dizerem
que vão dar menos crédito. Esta “desalavancagem”
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do financiamento às empresas pode ser uma ameaça
para as empresas do sector do calçado?
Essa será sempre uma desvantagem para as empresas e
economia em geral. Não se trata de um problema exclusivo das empresas de calçado. Não deixamos porém de estar preocupados com os sinais exteriores. Para a economia
funcionar, é indispensável um serviço financeiro estável e
próximo das empresas.

“Consolidar a presença do calçado português
nos mercados internacionais, possibilitar
que novas empresas iniciem o processo de
internacionalização, diversificar o destino das
exportações e alavancar a imagem do sector e
das empresas é o grande objectivo.”

O que devia mudar para melhor – e de que modo –
para o sector do calçado se tornar mais competitivo
interna e externamente: a inovação, a energia, a
promoção, o crédito, os seguros, os mercados, os
salários, o absentismo, a qualificação dos recursos
humanos, ou ainda outros factores decisivos para a
competitividade e sustentabilidade do sector?
Diria que tudo o que referiu. O grande desafio passa por
migrar a produção para segmentos de cada vez maior valor
acrescentado, de apostar em produtos altamente diferen-
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ciadores, de consolidar a presença nos mercados ditos tradicionais e investir em novos mercado de grande potencial.
Por vezes refere que a falta de qualificação da mãode-obra é um atraso para o país, nomeadamente no
calçado, mas verifica-se frequentemente que a falta
de qualificação dos empregadores e dos empresários
do sector pode constituir um problema adicional.
Pode apontar soluções?
A qualificação das empresas, dos trabalhadores e mesmo
dos empresários é de facto uma prioridade a que todos
deveremos prestar a máxima atenção. É também uma das
nossas grandes prioridades estratégicas, de modo a termos
empresas e quadros cada vez mais qualificados que permitam alavancar o sector para novos patamares de excelência.
A geografia dos mercados do calçado português tem
mudado embora a União Europeia continue a ser
o principal destino dos sapatos ‘made in Portugal’.
Quais são agora os novos mercados estratégicos de
aposta, fora da UE, e quais foram os critérios que
conduziram à sua escolha?
O calçado português chega já a 70 por cento dos países
do mundo. O grande desafio passa por aumentar quota
de mercado em países como a Alemanha, França ou Reino
Unido e, simultaneamente, crescer em mercados com boas
perspectivas de crescimento como Angola, China, Japão,
Rússia ou Países Árabes.

DESTAQUE
ções do mercado, nomeadamente às pequenas encomendas, foi difícil, muito exigente e, naturalmente, algumas
empresas não conseguiram acompanhar essa evolução. O
balanço final, porém, é claramente positivo.
O ano de 2011, por exemplo, será de forte crescimento do
calçado português a vários níveis. Destacaria por exemplo
o crescimento das exportações no primeiro semestre (praticamente 20 por cento, um dos melhores registo de toda e
economia nacional).
Reconheceu recentemente estar preocupado com o
problema da subida do preço das matérias-primas,
sobretudo das peles, que representam mais de 50
por cento do custo médio dos sapatos. Como está a
evoluir esta situação, se é ultrapassável (e como) e
de que modo se reflecte nas vendas aos mercados
externos?
Mais do que a subida dos preços das matérias-primas preocupa-nos essencialmente o clima de incerteza actual, pois
ninguém arrisca fazer previsões. Seja como for, importa realçar que esta é uma situação que preocupa também os
nossos concorrentes, pelo que estamos todos no mesmo
patamar de igualdade.

Há cada vez mais encomendas mas continuam
a fechar fábricas no sector do calçado. Como
explica esta contradição? Há sinais de mudança no
modelo de negócio do sector que não estão a ser
acompanhados por todos os fabricantes? No actual
modelo, é possível crescer muito mais em termos
de exportações?
Não me parece que exista qualquer tipo de contradição. O
percurso da indústria portuguesa de calçado nos últimos
anos, período em que se transformou numa das grandes

“As empresas de calçado sempre assumiram
o desafio da internacionalização e a
APICCAPS, em parceria com a AICEP e o
apoio de vários programas comunitários,
promove há já mais de 20 anos planos anuais
de promoção externa.”

referências a nível mundial, dignifica os empresários, a
APICCAPS e o próprio país. A transformação em curso,
que passou pela migração da produção para segmentos de
maior valor acrescentado e da especialização em produtos
de excelência e na capacidade das empresas se flexibilizarem, de modo a responderem ultra-rapidamente às solicita-

No sector, uns estão optimistas, outros nem
tanto, pois temem que o calçado possa enfrentar
dificuldades e abrandar o seu ritmo exportador. Que
dificuldades seriam essas e como pode a APICCAPS
contribuir para que as empresas possam superá-las?
Como vê a evolução do negócio do nosso calçado no
actual contexto de crise global?
Os últimos boletins de conjuntura do sector e mesmo o “Índice Previsão APICCAPS” que a Associação lançou recentemente permitem-nos concluir que a esmagadora maioria
das empresas está optimista e espera que 2011 seja um ano
de forte crescimento do sector no exterior.
A APICCAPS tem um ambicioso programa de
promoção externa, que envolve uma campanha
de imagem e acções em dezenas de países. Pode
detalhar esse programa, dizer que entidades estão
envolvidas e fazer um balanço do que foi alcançado
e do que falta alcançar? De que modo este programa
pode ser decisivo para o sector do calçado?
A promoção comercial externa é a primeira prioridade
para um sector que exporta mais de 95 por cento da sua
produção. Por este motivo, este ano a APICCAPS, em parceria com a AICEP e o apoio do Programa Compete, está
a promover uma autêntica volta ao mundo em menos de
365 dias que se traduz na presença de sensivelmente 120
empresas em 70 certames profissionais no exterior. Consolidar a presença do calçado português nos mercados
internacionais, possibilitar que novas empresas iniciem o
processo de internacionalização, diversificar o destino das
exportações e alavancar a imagem do sector e das empresas é o grande objectivo.
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PORCEL
INOVAÇÃO É FACTOR DIFERENCIADOR
Na Porcel, a empresa que fabrica porcelana de qualidade há mais de duas
décadas, o objectivo é ser uma referência na concepção de soluções em
porcelana, num conceito que põe de lado a quantidade e que aposta no
desenvolvimento de produtos por medida. Entre os seus clientes estão a Casa
Branca, em Washington, ou o MoMA de Nova Iorque. A participação nas
principais feiras internacionais tem sido decisiva na sua internacionalização.
Sedeada em Oliveira do Bairro, perto
de Aveiro, a Porcel tem como valores
identitários da marca o rigor, a flexibilidade, a inovação, a rentabilidade e o
espírito de equipa. O seu objectivo é
ser uma referência na concepção de soluções em porcelana e para tal enveredou pelo desenvolvimento de produtos
por medida, de especificidade técnica
complexa, não descurando a qualidade
do produto e serviço prestado a clientes a nível nacional e internacional. O
investimento no departamento de I&D
da empresa trouxe grandes contratos e
grandes marcas, sejam estas do sector
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da porcelana, da moda ou até mesmo
da indústria automóvel.
Na carteira de clientes figuram, entre
outros, a Casa Branca, o museu George
Washington, o MoMA (Museu de Arte
Moderna) de Nova Iorque, a Casa Real
do Mónaco e da Noruega, o Maharaja’s
Express (o comboio expresso do Oriente
na Índia), o Hyatt Regency Hotel no Dubai, o Ritz Carlton Hotel em Hong Kong.
Um dos projectos mais recentes e audaciosos que fez até à data foi a produção de telhas para revestimento e

recuperação da cúpula do Templo do
Báb em Haifa, Israel, um monumento
considerado Património da Humanidade pela UNESCO.
A internacionalização da marca deu-se
no inicio da sua actividade seguindo
uma estratégia de participação em feiras internacionais de renome para dar a
conhecer ao mundo a marca Porcel de
uma forma mais rápida e eficaz, como
a Ambiente em Frankfurt, onde esteve
presente pela primeira vez em 1989.
Fonte da empresa revela que com os
contactos surgidos nesta feira, o mer-

EMPRESAS
cado internacional foi crescendo bem
como a necessidade de participar em
feiras internacionais do sector cerâmico
noutros pontos, pelo que, actualmente, a Porcel directa ou indirectamente
participa em feiras um pouco por todo
o mundo: a Índex no Dubai, a Gave &
Interior em Oslo, a ABUP no Brasil, a
Table Top em Nova Iorque, a Exclusively
Housewares em Londres, a Maison et
Objet em Paris…entre outras.

“A internacionalização
da marca deu-se no inicio da
sua actividade seguindo uma
estratégia de participação
em feiras internacionais de
renome para dar a conhecer
ao mundo a marca Porcel de
uma forma mais rápida
e eficaz.”

Os principais países com que a Porcel
trabalha vão desde os Estados Unidos
ao Médio Oriente, passando por vários
países da América Latina e pela Escandinávia. No total, está presente em cerca de 30 mercados.
Actualmente reconhecida nacional e
internacionalmente pela qualidade das
suas peças, design e inovação, a marca Porcel tem duas linhas de produção

distintas mas igualmente importantes:
a linha de produtos de catálogo e a linha dos projectos especiais.
Na linha de produtos de catálogo são
referenciadas como as mais importantes as linhas desenvolvidas a partir
do seu laboratório de investigação e
desenvolvimento: são linhas como o
Royal Velvet, Or, Rouge, Vintage, Metallic, entre outras, que são produzidas
a partir de novas tecnologias desenvolvidas pela Porcel, explica a mesma
fonte, acrescentando que são produtos
“com grande aceitação no mercado
pela sua marcante diferenciação e distinção a nível tecnológico”.
Em Portugal, e além do gabinete próprio de designers, a Porcel recorre a
parcerias com escolas de design como
a ESAD e a colaborações com designers
como Carla Lobo, Marta Pina, Helena
Bóia, Professor Cruz Rodrigues. A nível internacional tem parcerias com
Per Spook, o príncipe Ari Behn da Noruega, Brigitte Moulinier, Elisa Belleri,
Dominique Tage, Laura Isola, Vebjorn
Sand, entre muitos outros.

Porcel, S.A.
Apartado 77
3770-909 Oliveira do Bairro
Portugal
Tel.: +351 234 729 400
Fax: +351 234 729 401

porcel@porcel.pt
www.porcel.pt

Breve história
da Porcel
1987/88 – Compra da Porcel pelos actuais accionistas. Inicio de
actividade e exposição em feiras
nacionais.
1989 – Participação na Ambiente
em Frankfurt, Alemanha.
1990 – Desenvolvimento de Projectos para a Casa Real Portuguesa
e Casa Real do Mónaco, que permitiu o desenvolvimento de um
novo nicho de negócio.
1991 – Contrato de fornecimento
com empresas de norte-americanas como a Casa Branca e o Museu George Washington.
1995 – É a primeira empresa da
Península Ibérica a obter a Certificação do Sistema da Qualidade.
1999 – Parceria com o designer de
alta-costura Per Spook, colaborador,
entre outras, da casa Hugo Boss.
2001 – Participação na Índex Fair no
Dubai, que abriu portas no mercado
do Médio Oriente. É obtida a certificação do Sistema Ambiental.
2006 – Começou a expor na Maison et Objet em Paris, França, a
maior feira de tendências do sector da Fileira casa, começando a
Porcel a afirmar-se como percursora das tendências de moda para os
serviços de mesa e peças decorativas em porcelana.
2007 - Parceria no desenvolvimento de um novo projecto com o
Príncipe Ari Behn da Noruega.
2009 – Projecto China. Lançamento de parceria de quatro empresas
nacionais não concorrentes e complementares com a abertura de lojas próprias na China.
2010 – Entrada na Rede COTEC.
2010 – Projecto para a 1ª Dama
dos EUA, Michelle Obama.
2011 – Fornecimento de telhas para
recuperação da cúpula do templo
do Bab em Haifa – Israel (património
da Humanidade pela UNESCO).
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ISQ
ENGENHARIA PORTUGUESA
À ESCALA INTERNACIONAL
Associação privada de utilidade pública, o ISQ presta serviços em diversas áreas
de engenharia, designadamente para a indústria espacial assim como no sector
petrolífero, e está presente em inúmeros mercados externos. Em 2010, mais de
metade da sua facturação foi proveniente desses mercados.
Fundado em 1965 e tendo como associados cerca de 160 empresas, incluindo as maiores empresas nacionais,
assim como algumas centenas de pessoas em nome individual, o ISQ presta
serviços em várias áreas técnicas da engenharia como: Inspecções de manutenção e Integridade estrutural; Saúde,
Segurança no trabalho e Ambiente;
Ambiente e Energia; Metrologia e Ensaios em 26 laboratórios; Garantia da
qualidade; Controlo da qualidade na
construção; e Supervisão da construção – Inspecções 3ª parte; assim como,
transversalmente às actividades referidas, serviços de formação e investigação e desenvolvimento.
O ISQ presta estes serviços apoiado
num grupo de empresas subsidiárias,
parte das quais criadas no estrangeiro
para suportar o seu esforço de internacionalização. Sublinhe-se que o grupo
ISQ facturou, em 2010, mais de 93 milhões de euros, 56 por cento dos quais
no estrangeiro, onde conta com uma
presença permanente em Angola, Brasil, Cabo Verde, Argélia, Espanha, Moçambique, Guiana Francesa, Noruega,
EUA, Qatar, Arábia Saudita e China.
Nos últimos 30 anos o ISQ levou a cabo
uma estratégia consistente tendo em vista
a sua internacionalização que passou, nomeadamente, pelo sistemático envio dos
seus técnicos e engenheiros para formação nas melhores escolas e universidades
mundiais no Reino Unido, Japão, EUA,
França, Bélgica, Alemanha, Dinamarca,
Noruega, entre outros. Refira-se que o
grupo ISQ tem cerca de 1.500 colabo-
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radores, mais de metade com formação
superior, principalmente em engenharia.
Além disso, investiu em meios laboratoriais modernos e importantes, tendo
hoje 16 laboratórios certificados, que,
segundo fonte do ISQ, se distinguem da
concorrência pela sua capacidade técnica e científica e pelos meios próprios de
que dispõe para desenvolver soluções
tecnológicas avançadas, que foram incorporadas nos seus serviços, tanto a
nível nacional, como internacional.
Nos anos 80, o ISQ começou a investir
fortemente em Investigação e Desenvolvimento, tendo já participado em
mais de 350 projectos que envolveram
mais de 1.200 empresas conseguindo,

desta forma, importantes resultados
para a sua independência tecnológica
em várias áreas, em particular as mais
internacionalizáveis.

Na rota do petróleo
A internacionalização do ISQ começou
em Angola, em 1981, com uma intervenção em duas esferas de GPL na Refinaria de Luanda. Actualmente, tem
nesse país duas empresas que actuam
na área do Petróleo e Gás Natural e das
Obras Públicas. A sua actividade expandiu-se ao Congo-Brazaville, onde obteve
um contrato para a realização de inspecções técnicas de plataformas off-shore.
Seguiu-se o Brasil, onde há 12 anos fundou o ISQ Brasil, actualmente com mais
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de 120 técnicos e engenheiros. Após
as iniciativas em Angola e Brasil, prosseguiu com o processo de internacionalização para Espanha e depois seguiu
aquilo a que chama a “Rota do Petróleo
e do Gás”, tirando partido da experiência acumulada, conta a mesma fonte.
No país vizinho, entre 2005 e 2010,
investiu na aquisição de três empresas
e fundou o ISQ Espanha SA. A fonte
revelou também que até final do ano
será criada uma nova empresa no mercado espanhol, com um parceiro local,
para actuar na área da Metrologia,
actividade que, neste momento, é desenvolvida desde Portugal. Em Espanha
tem clientes como a Endesa, a Iberdrola, a Naturgas ou a Tecnatom.
Em 2007, o ISQ começou a explorar
o mercado do Petróleo e do Gás no
Golfo Pérsico. Desde então fundou
uma empresa em Abu Dhabi, outra no
Qatar e firmou Contratos de Agenciamento na Arábia Saudita (2008) e em
Omã (2009). Hoje o ISQ conta, naquela
zona, com clientes de referência como
a Saudi Aramco (Arábia Saudita), a
Qatar Petroleum (Qatar) e a Gasco e
a Tekreer (Emirados Árabes Unidos).
Seguindo a mesma “Rota”, criou, em
2009, uma empresa na Turquia.
No Norte de Africa, o ISQ fundou, em
2006, uma empresa na Argélia onde
tem como cliente a Sonatrach, para
quem realizou a inspecção de cerca de
600 equipamentos críticos. Ainda em
Africa criou, em 2008, uma empresa

na área da Metrologia em Cabo Verde,
seguindo-se, em 2010, a fundação do
ISQ Moçambique.
Na Noruega iniciou a actividade em
2005 e quatro anos depois entrou no
capital de uma empresa local. Conta,
neste país, com clientes como a Statoil,

“Nos últimos 30 anos o ISQ
levou a cabo uma estratégia
consistente tendo em vista a
sua internacionalização que
passou, nomeadamente, pelo
sistemático envio dos seus
técnicos e engenheiros para
formação nas melhores escolas
e universidades mundiais no
Reino Unido, Japão, EUA,
França, Bélgica, Alemanha,
Dinamarca, Noruega.”

Franks e Aibel. Finalmente, em 2010,
criou o ISQ USA, cuja actividade tem
sido apoiada por técnicos de uma das
suas subsidiarias espanholas.
Em 2003 foi iniciada a actividade no
sector espacial, onde hoje está presente
no Centro Espacial Europeu, na Guiana
Francesa (em parceria com a APAVE e
a TUV), com uma equipa permanente
de oito engenheiros, que trabalham
na operação dos lançadores Ariane 5,
Soyuz e Vega. Por outro lado, o ISQ
presta serviços a esta indústria no de-

senvolvimento à medida e na execução
de testes termo-mecânicos, dinâmicos
e eléctricos, entre outros, para clientes
como a Thales-Alenia Space, Safran ou
Astrium-Eads. Nesta actividade destaca-se uma participação muito relevante
no desenvolvimento de um veículo europeu, o IXV, capaz de efectuar reentradas na atmosfera da mesma forma
que o shuttle norte-americano.
O ISQ tem ainda realizado projectos em
muitos outros países, quer na Europa
(Holanda, Itália, Alemanha, Roménia,
Bulgária, Albânia, Kosovo, Suiça, Sérvia
e Ucrânia), quer na Ásia (China, Vietname e Tailândia), na América Latina (México e Venezuela) e no Norte de África
(Tunísia, Marrocos e Egipto).
Alguns dos clientes destes projectos são
o CERN-Centre Européen de Recherche
Nucleaire, ESO-European Southern Observatory, o ITER-Reactor Termonuclear
Experimental International ou organizações internacionais de apoio ao desenvolvimento como a UNIDO, Europe-aid,
Agência Francesa de Desenvolvimento,
USaid e Banco Mundial.

ISQ
TAGUSPARK – Oeiras, Av. Prof. Dr. Cavaco
Silva, nº33
2740-120 Porto Salvo
Tel.: +351 214 228 100
Fax: +351 214 228 120

info@isq.pt
www.isq.pt
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BARBOT
UMA APOSTA NA QUALIDADE
E INOVAÇÃO
A Barbot é uma das três maiores empresas do sector das tintas e vernizes
em Portugal, para cujo sucesso contribuiu a forte aposta na qualidade e na
inovação dos seus produtos. As vendas nos mercados externos representam já
36 por cento do total e o objectivo é continuar a crescer.
Fundada há 90 anos por Diogo Barbot,
o grupo Barbot produz e comercializa
tintas e vernizes para a construção civil,
decoração e indústria, estando a produção centralizada nas duas fábricas
que possui em Vila Nova de Gaia.
A expansão desta empresa de raiz familiar deu-se a partir de 1982, com a
transferência das suas instalações do
Porto para Gaia e consequente alargamento dos armazéns e abertura de
uma nova unidade de produção em
Canelas. O crescimento da empresa
dá-se também por via de uma política de aquisições e parcerias levadas a
cabo por Carlos Barbot, neto do fundador, que contribuíram para fortalecer
a marca e alargar a oferta, permitindo
simultaneamente uma especialização
nas diferentes áreas de actividade.
Entre 1998 e 2000, a Barbot adquiriu
duas fábricas de tintas (a ANPAL e a
SODULAX) e em 2003 criou a marca
Master Paint para distribuir a marca
ANPAL SODULAX.
A internacionalização da Barbot surge
na primeira década deste século, quando a empresa tinha já uma posição de
relevo a nível nacional, com infra-estruturas modernas e equipadas com a
mais avançada tecnologia. A expansão
para o exterior começou em Angola,
onde o grupo tem uma fábrica desde
2008 e cinco lojas em Luanda, mas
passou também Espanha e outros mercados europeus.
No país vizinho, a Barbot adquiriu uma
fábrica de tintas em 2009, a Jallut Pintu-

20 // Setembro 11 // Portugalglobal

ras, localizada em Sabadell, na Catalunha, e que actua em quatro segmentos:
tintas industriais, tintas decorativas e corantes para a indústria e metalografia.
Já este ano, a Barbot entrou no mercado de Cabo Verde através da criação de
uma unidade fabril e de um armazém
de distribuição na Cidade da Praia.
Em perspectiva estão os países do Norte de África e economias de rápido
crescimento, segundo revelou fonte da
empresa, que explica: “Quando iniciámos a nossa estratégia de internacionalização, apostámos no mercado dos
países vizinhos (como foi o caso de Espanha, França e Benelux) e em Angola
e Cabo Verde, onde já estavam presentes alguns clientes nossos”.
Uma estratégia que tem dado frutos:
em 2010, as vendas globais da Barbot
ascenderam a 52 milhões de euros, dos
quais 36 por cento foram provenientes
dos mercados externos, quando em
2007 e em 2008 esse resultado era de
um por cento e em 6 por cento respectivamente. De referir que, em 2009,

as vendas globais da empresa foram
de 45 milhões de euros, sendo 24 por
cento com origem no exterior.
Para estes resultados contribuíram também a aposta do grupo na qualidade
do produto e do serviço em conjugação com o investimento em I&D, refere
a mesma fonte, acrescentando que a
responsabilidade ambiental é outra das
áreas que considera ser fundamental.
Carlos Barbot, presidente do grupo, conclui: “Ao longo dos seus 90 anos de existência, a aposta na qualidade e na inovação fizeram da Barbot a marca de referência e de confiança que é hoje. E são
estes mesmos valores e cultura empresarial que procuramos manter em cada
mercado que conquistamos lá fora”.

Barbot
Rua dos Borneiros, 466 – Canelas
4410-295 V. N. Gaia
Tel.: +351 227 169 200
Fax: +351 227 169 212

www.barbot.pt
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ÁFRICA DO SUL
UM MERCADO
DE APOSTA
A África do Sul é um mercado ainda pouco explorado pelos empresários
portugueses mas que oferece um vasto leque de oportunidades de
negócio e de investimento, individualmente ou em parcerias, em vários
sectores de actividade, como as energias renováveis, a construção de
infra-estruturas, equipamentos e outros fornecimentos industriais.
A importante comunidade portuguesa, ou de ascendência lusa, residente
neste país, da ordem das 400 mil pessoas e muito concentrada na região
de Gauteng, poderá assumir um papel de relevo no estabelecimento de contactos e de
parcerias com os novos exportadores e investidores portugueses.
O representante da AICEP na África do Sul, João Pedro Pereira, faz um breve retrato
deste mercado de oportunidades.
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A África do Sul, nem sempre pelos melhores motivos, foi um tema recorrente na comunicação social portuguesa.
Convém, contudo, desmistificar a imagem de violência de um país com um
índice de criminalidade bastante inferior ao do Brasil.

mercado emissor de turistas consumidores de produtos e serviços de luxo da África do Sul). Refira-se também que o país
começa a ser alvo de empresas que se
fixam para realizarem procurement dos
mais diversos produtos e serviços.

Na realidade, a África do Sul é o país
com a mais pujante economia de África
Austral, recém-entrado nos BRIC, e que
registou um interessante crescimento de
parcerias comerciais com a União Europeia, China, Estados Unidos, Japão e
com o espaço multilateral comercial da
SADC. A taxa de crescimento real do PIB
em 2010 foi de 3 por cento, a mesma

“A África do Sul é a grande
porta de entrada para a
África anglófona e o grande
centro das multinacionais
que operam no continente
africano.”

“A entrada, este ano, da
África do Sul no grupo dos
BRIC é o reconhecimento
formal de que este país é
a potência de África e a
economia mais desenvolvida
da área subsariana do
continente.”

que se prevê para 2011, e o PIB cifrou-se
em 527,5 mil milhões de dólares.
É, desta forma, um mercado com oportunidades para as empresas portuguesas
em diversos sectores (ver caixa).
É na província do Gauteng que se regista uma excessiva concentração da
actividade comercial e onde se podem
encontrar os maiores players mundiais
dos mais diversos sectores. Tendo Joanesburgo como capital, uma população
de 10,45 milhões de habitantes e uma
área de 16.548 quilómetros quadrados
(1,4 por cento do território sul-africano), o PIB desta região é de 668,93 mil
milhões de rands (93,16 mil milhões de
dólares) e o PIB per capita cifra-se em
64.012 rands (cerca de 8.915dólares).
As empresas portuguesas devem, por
isso, procurar oportunidades de negócio
nas restantes províncias sul-africanas e
até observar com atenção a disponibilidade de algumas empresas para realizarem
parcerias face à ligação comercial com
Moçambique e até com Angola (principal

Atente-se ainda ao investimento de algumas empresas portuguesas: do grupo
Mota Engil numa empresa de procurement com sede na província do Gauteng, do grupo SONAE numa fábrica
ligada à transformação de madeira na
província do Mpumalanga, e do grupo
Amorim numa empresa ligada à distribuição de cortiça na província do Cabo
Ocidental, aproveitando as melhores localizações para os seus negócios.
A entrada, este ano, da África do Sul
no grupo dos BRIC é o reconhecimento
formal de que este país é a potência de
África e a economia mais desenvolvida
da área subsariana do continente. A
influência e a facilidade de acesso aos
países que compõem a SADC é grande
e tem vindo a reforçar-se. Há inclusive
grupos empresariais portugueses que já
se posicionaram na África do Sul com
a intenção de efectuarem procurement
para Angola e Moçambique. Alguns,
com operações que se estendem por
outros países como o Malawi, Zimbabué, Zâmbia, Tanzânia e Botswana, realizam activamente essa actividade na
África do Sul, o que reforça a necessidade de um posicionamento estratégico que permita potenciar o crescimento
das exportações para aquele mercado.
A África do Sul também beneficia do
facto de muitas organizações multilaterais terem escritórios regionais, ou
para a região subsariana, no seu território (Banco Mundial, UNOPS - United
Nations Office for Project Services e o
BAD), o que deve ser tido em consideração, designadamente na realização de

missões empresariais para auscultação
de oportunidades e concursos em diversos países africanos. Há também alguns
portugueses e luso-descendentes bem
posicionados nestas organizações.
A África do Sul é a grande porta de
entrada para a África anglófona e o
grande centro das multinacionais que
operam no continente africano. O
“adormecimento” deste gigante económico em relação a Angola e Moçambique terminou, pelo que uma forma
de diminuir a concorrência nestes países será avançar para parcerias com
empresas sul-africanas que propiciem
músculo financeiro e fácil adaptação à
realidade africana.

Dentro do eixo Índia, China, África do Sul
e Brasil há nos BRIC um enorme potencial
de crescimento. Por todas estas razões,
a África do Sul é o verdadeiro “Cabo da
Boa Esperança” para a intervenção da
economia portuguesa neste continente.

AICEP
ÁFRICA DO SUL
2nd Floor, Suite 224, Killarney Mall Office
Towers
60 Riviera Road
Killarney - 2193 Johannesburg
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
Tel.: +27 11 486 02 56 / 486 02 58
Fax: +27 11 486 02 62
aicep.joahnnesburg@portugalglobal.pt
PARA ENVIO DE CORREIO:
P.O.Box 1741 Houghton
2041 Johannesburg
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
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SECTORES
DE OPORTUNIDADE
PARA AS EMPRESAS
PORTUGUESAS
Energias renováveis
A África do Sul é o principal emissor
dos chamados gases de efeito de estufa em África e o 12º do mundo, sendo
a principal fonte das suas emissões o
sector energético, um elemento chave
da sua estrutura económica. O carvão
representa 72 por cento do “mix”
energético do país e, em 2008, foi responsável pela produção de electricidade em mais de 90 por cento, através
principalmente da produção térmica.
A África do Sul deixará de estar isenta
de realizar acções de mitigação, tendo declarado a intenção de reduzir as
suas emissões de carbono em mais de
35 por cento até 2030. A isto se junta
a realização do COP 17, nos começos de Dezembro de 2011, em Durban, que o governo sul-africano usará
como uma magnífica oportunidade
para mostrar ao mundo os seus avanços nesta matéria.
Desde 2009 que se começou a desenhar o quadro regulatório que impulsionará o arranque do sector, implantando um modelo “Feed in Tariff”
para a subvenção aos promotores de
energias renováveis, incluindo-se neste
programa a energia solar térmica, solar
fotovoltaica, eólica, mini-hídrica, biomassa e biogás. Esta medida facilitará
a entrada de novos concorrentes no
mercado, incrementando-se a pressão
e as exigências sobre a Eskom (empresa
sul-africana de electricidade). Por outro
lado, o “Integrated Resource Programme” (IRP 2), que determina como será
a procura, a longo prazo, de electricidade e como se irá cobrir, em termos
de oferta, e capacidade de geração, foi
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aprovado no passado dia 16 de Março
no Parlamento, e projecta uma participação importante das energias renováveis no “mix” energético do país.
As grandes empresas sul-africanas de
diversos sectores como a construção,
exploração mineira, energia e financeiro, decidiram criar as suas próprias
divisões de energias renováveis apesar
de não terem experiência neste domínio. Trata-se de empresas com uma
importante capacidade financeira e
experiência na gestão de grandes projectos, o que os dota de credibilidade
e capacidade de executar os projectos
com solvência. A estas somam-se um
amplo grupo de empresas pequenas e
de média dimensão, algumas com um
atractivo perfil profissional no sector da
engenharia energética convencional.
A falta de experiência das referidas
empresas no sector das renováveis,
abre um leque de oportunidades para
as empresas estrangeiras. A necessidade de recursos humanos qualificados
e de know-how nesta área potencia
a realização de parcerias com sócios
estrangeiros que os ajudem no desenvolvimento dos seus projectos, bem
como no fornecimento de equipamentos, assistência técnica e formação profissional.
Foi recentemente anunciado, através
do ministro para as Empresas Públicas
sul-africano, Maluysi Giaba, que o Banco Africano para o Desenvolvimento
(BAD) aprovou um empréstimo de 365
milhões de dólares à Eskom para o desenvolvimento de projectos de produção de energias renováveis. Metade do

valor destina-se à produção de energia
solar (100 MW) e o restante para projectos de produção de energia sector
eólico (100 MW). Este responsável informou o Parlamento que apresentou
um pedido de financiamento de 250
milhões de dólares ao “Fundo de Energia Limpa” (Clean Technology Fund),
esperando uma decisão do Banco
Mundial no final do ano.
Nota: Consultar www.portugalglobal.
pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7b5F42F4C4-4E154607-8B0C-2D4B6E4353AC%7d para
conhecer outras oportunidades de
negócio em África.
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Bens de consumo
O mercado de bens de consumo na
África do Sul ainda oferece possibilidades em sectores diversos como o da
confecção (moda incluindo a juvenil),
joalharia, bijutaria e calçado, em especial no que se refere a produtos com
design, mas com boa relação qualidade/preço, dirigido ao sector médio-alto
da população. Não obstante, há que ter
em conta que as quantidades de exportação serão baixas, embora constantes,
sempre e quando se dedique uma atenção adequada e pronta à empresa sulafricana. Isto significa que o exportador
português deverá manter um contacto
regular com os seus clientes e potenciais clientes, tanto por correspondência (electrónica, fax ou telefone) como
com visitas anuais ao mercado.

Construção
e infra-estruturas

Produtos industriais
e serviços
Partes e componentes para a indústria
automóvel. Nas últimas décadas ocorreu uma grande expansão do sector
automóvel na África do Sul, que levou
o país a situar-se entre os 20 primeiros
países do mundo em termos de produção de automóvel, com sete fábricas de
montagem final de automóveis. À volta desta indústria situam-se numerosas
empresas fabricantes e importadores
de componentes e peças, que em grande medida continuam a necessitar da
colaboração de empresas estrangeiras
para satisfazer a procura.

O boom da propriedade dos três últimos anos, devido à tendência do
sul-africano médio para investir em
remodelações e ao aumento das infraestruturas, faz com que o sector da
construção esteja em alta. Esta tendência, juntamente com a existência de
uma moeda local forte em comparação
com as divisas estrangeiras, favorece a
importação de materiais de construção
que contenham um elemento diferencial de design, qualidade e inovação.
Por outro lado, e apesar de ser a maior
força económica da África Austral, existe uma grande percentagem da população com grandes carências a nível de
infra-estruturas básicas como habitação digna, acesso a água potável, sistemas de saúde pública, electrificação e
transportes públicos. O governo aprovou grandes planos e dotações orçamentais para resolver estes problemas,
que poderão necessitar da participação
de empresas estrangeiras que possam
trazer a tecnologia e os meios necessários para levar a cabo estas obras.
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O FINANCIAMENTO DE PROJECTOS
A OCDE, nos finais de 2009, concedeu maiores facilidades a créditos à
exportação destinados à promoção de
projectos em energias renováveis e de
água (captação e distribuição), dadas
as externalidades positivas que produzem este tipo de projectos. A África
do Sul encontra-se entre os países elegíveis, tendo sido estabelecidas condições financeiras mais favoráveis do que
as condições gerais para os projectos
com cabimento no Anexo 4 dos documentos que poderá consultar em
www.oecd.org/officialdocuments/
displaydocumentpdf/?cote=tad/pg%2
82009%2918&doclanguage=env).

No Grupo Banco Mundial, o International Finance Corporation (IFC) gere
parte dos fundos do “Fundo de Energia Limpa” (Clean Technology Fund CTF), um fundo de financiamento de
carácter concessional ao sector privado destinado ao desenvolvimento das
energias renováveis em África do Sul,
entre outros países elegíveis, mediante
a transferência de tecnologia e implementação de projectos de investimento. O fundo conta com 150 milhões de
dólares, metade dos quais são geridos
pelo IFC e o restante pelo BAD.

O programa dirige-se a projectos de geração de energias renováveis, co-geração, sistemas de aquecimento solar de
água e iniciativas de gestão eficiente da
energia. Decorre actualmente o perío-

“A falta de experiência das
empresas sul-africanas no
sector das renováveis, abre um
leque de oportunidades para
as empresas estrangeiras.”

do de recepção de candidaturas a estes
projectos, com 50 milhões de dólares
adjudicados para energias renováveis e
35 milhões de dólares para co-geração.
O financiamento consiste basicamente
em créditos a longo prazo, com tipos
de juros fixos e concessionais, e um
sistema de pagamentos flexíveis. As
condições exactas do financiamento
dependerão das características próprias
de cada projecto.

Actualmente o BAD, além de gerir o
CTF em conjunto com o IFC, tem em
marcha outros programas de apoio às

energias renováveis no continente africano, incluindo na África do Sul.
Um desses programas (o Seed Capital
Assitance Facility - SCAF) está a ser desenvolvido em conjunto com a UNEP
– Programa das Nações Unidas para o
Meio Ambiente (www.unep.org) para
todo o continente africano. O programa não abrange os projectos na área
dos biocombustíveis a não ser que sejam capazes de demonstrar critérios de
sustentabilidade, os projectos de mais
de 25 MW em energia hídrica, aterros,
projectos de eficiência energética em
veículos. Por norma geral, os apoios
por projecto não irão ultrapassar os
500.000 dólares.

Foi também criado um fundo de 57 milhões de dólares destinado ao desenvolvimento de projectos de energias
renováveis em diferentes lugares do
continente africano. Este novo fundo,
denominado SEFA (Danish Sustainable
Energy Fund for Africa), foi criado com
capital de origem dinamarquesa.

De referir também o IDC (Industrial Development Corporation), uma instituição de capital inteiramente sul-africano
que apoia o crescimento sustentado no
seu país e no continente africano, e
que tem uma componente de financiamento e outra de investimento. O IDC
criou um programa dedicado à indústria das energias renováveis que utiliza
as duas componentes anteriormente
mencionadas, disponibilizando também 10 mil milhões de rands (cerca de
1,39 mil milhões de dólares) para um
programa de crescimento da economia
e criação de empregos.

O Grupo CGD, através do Mercantile
Bank, acordou um empréstimo de 50
milhões de euros destinados às indústrias do ambiente.
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Portugal e a África do Sul
SÓLIDA RELAÇÃO COM UM MERCADO
DE OPORTUNIDADES
>POR JOÃO RAMOS PINTO, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NA ÁFRICA DO SUL
Como é sabido, os navegadores portugueses foram quem dobrou o Cabo
das Tormentas e quem primeiro passou pela África do Sul. Cabo das Tormentas esse que, por ordem D. João
II, se passou a designar por Cabo da
Boa Esperança. Permitam-me uma pequena derivação para a actualidade: a
crise são as tormentas e oportunidades que resultam da crise são sinais de
boa esperança.
O desenvolvimento da África do Sul
desde cedo atraiu emigrantes de Portugal. A primeira corrente de emigração
teve início em finais do século XIX, na
sua maioria nascidos na Ilha da Madeira. Nas décadas 50 e 60 também aumentou o número de emigrantes portugueses para a RAS, sendo que nesta
leva eram principalmente naturais do
continente que vinham trabalhar na
construção civil. Em meados da década
70, com a independência das colónias,
muitos portugueses residentes em Angola e Moçambique encontraram na
África do Sul o país de acolhimento.
Há hoje uma grande comunidade portuguesa e de origem portuguesa a residir neste país. Os portugueses na África
do Sul estão, na generalidade, bem integrados, contribuindo com o seu trabalho para o desenvolvimento do país.
Os portugueses estão, naturalmente,
reconhecidos ao país que os acolheu e,
pela sua parte, a África do Sul aprecia
e estima a contribuição recebida dos
nossos compatriotas.
E isto suscita-me uma primeira conclusão: a existência de uma forte comunidade portuguesa é uma vantagem para as
empresas nacionais, não só porque representa um mercado apreciável de consu-
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A África do Sul conseguiu fazer uma
transição – aliás, a mais pacífica possível – do apartheid para a democracia.
Possui um sistema judicial independente e uma imprensa livre.
A economia da RAS é a maior de África e conta-se entre as 30 maiores economias do mundo. É a maior e a mais
sofisticada economia do continente
africano. No entanto, as taxas de crescimento dos últimos anos (que rondam
os 5 por cento) não têm sido suficientes
para diminuir uma muito elevada taxa
de desemprego ou para debelar situações de pobreza extrema ou ainda para
diminuir o fosso entre ricos e pobres
que continua a crescer desde 1994.
midores de produtos portugueses como
porque a sua pertença a quadros qualificados de empresas e demais instituições
sul-africanas facilita os intercâmbios comerciais entre os nossos dois países.
Queria também realçar que a língua
portuguesa deve, segundo a Constituição sul-africana, ser protegida, o que
igualmente é uma mais valia. Devemos
valorizar o facto de o português ser língua oficial da SADC e da União Africana. Cerca de 30 professores portugueses
dão aulas no ensino oficial sul-africano
e destacamos leitores de português para
leccionar nas principais Universidades
do país. Acresce que, na actualidade, o
português é ainda uma oportunidade
de acesso a emprego para sul-africanos,
uma vez que há uma procura crescente
de professores, tradutores e intérpretes
de língua portuguesa.
Do ponto de vista político, a experiência sul-africana é única, uma espécie
de caso de laboratório experimental.

No plano internacional, cabe referir que
a África do Sul tem hoje uma dimensão
e um peso à escala regional e internacional considerável. A RAS faz parte da
organização regional do Sudeste africano, a SADC, à qual pertencem também
Angola e Moçambique. Muitos cidadãos angolanos e moçambicanos vivem
e trabalham na África do Sul.
O Brasil é outro importante parceiro da
RAS, nomeadamente no seio do IBAS,
um Fórum de diálogo entre a Índia, o Brasil e a África do Sul. Mais recentemente
a RAS aderiu ao BRIC, juntando-se assim
a gigantes económicos emergentes. Creio
que esta aproximação do Brasil/RAS é
também interessante para Portugal, nomeadamente no que respeita à promoção
da língua portuguesa na África do Sul.
A África do Sul é ainda membro do
G20. E, juntamente com Portugal, foi
eleita para o Conselho de Segurança
das Nações Unidas para o período de
2011/2012. A prioridade que ambos os
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países atribuem à promoção da agenda
africana, para além posições próximas
e a partilha de valores sobre temas da
agenda internacional (Democracia, Direitos Humanos, Boa Governação, entre outros), criam condições objectivas
para que seja possível aprofundar mecanismos de boa cooperação também
à escala multilateral.
A realização em Durban, no final do
ano corrente, do COP 17 constitui
uma excelente oportunidade para que
a comunidade internacional adopte
as medidas necessárias para enfrentar
a ameaça do aquecimento global. A
África do Sul é o país anfitrião desta
Conference of Partners. Pelos compromissos internacionais que assumiu, a
RAS está obrigada a reduzir as emissões dos gases com efeito de estufa e
o país tem de diversificar as suas fontes
energéticas. Uma situação que, na minha opinião, constitui também um ensejo para as nossas empresas do sector

“Pelos compromissos
internacionais que assumiu, a
RAS está obrigada a reduzir
as emissões dos gases com
efeito de estufa e o país tem
de diversificar as suas fontes
energéticas. Uma situação
que constitui também
um ensejo para as nossas
empresas do sector crescerem
num mercado de 30 milhões
de consumidores.”

Para concluir, parece-me ser necessário repensar a estratégia económica e
comercial para a África do Sul, com o
objectivo de reforçar a capacidade de
penetração de empresas e produtos
portugueses e aumentar os meios para
a promoção do investimento. É urgente criar uma dinâmica de parcerias –
bipartida ou mesmo tripartida e que
inclua ainda parceiros locais e envolva
de agentes económicos de países vizinhos da RAS – para que se corresponda
à internacionalização da economia sulafricana, bem como aos avanços em
matéria de integração nesta região.

crescerem num mercado de 30 milhões
de consumidores. A somar à energia,
também as obras públicas e empreitadas, o turismo, o tratamento de águas
e por certo vários outros sectores económicos, apresentam-se como novas
oportunidades de negócio para as empresas portuguesas.

Empresas e empresários portugueses
não podem, nem devem, ignorar as
novas oportunidades de negócio e de
comércio que a África do Sul oferece.
Trata-se uma economia de mercado,
com boas infra-estruturas, business
friendly e, creio, capaz de corresponder
a iniciativas nossas que levem ao aprofundamento de uma relação que se deseja mutuamente vantajosa.
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PORTUGAL E ÁFRICA DO SUL
UMA HISTÓRIA PRIVILEGIADA
>POR MANUEL TARRÉ, PRESIDENTE DA CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA LUSO-SUL AFRICANA
Existe uma forte ligação histórica entre
Portugal e a África do Sul sem dúvida,
também, por terem sido os portugueses os primeiros europeus a chegarem
a esta África no século XV. Atestando
esta sua presença, diversas regiões e
localidades têm nomes portugueses,
tais como a fabulosa Cidade do Cabo
ou a Província de Natal. A presença
portuguesa na África do Sul é muito
significativa estimando-se hoje em
cerca de 500 mil emigrantes, entrosados com a cultura, vida e economia
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locais e que na sua maioria, chamam a
essa terra, sua.
Aproveitando esta ligação histórica
entre os dois países, a Câmara de Comércio e Indústria Luso Sul-Africana foi
constituída por escritura no dia 28 de
Julho 1980, como associação privada
e sem fins lucrativos representativa dos
interesses das empresas portuguesas e
sul-africanas, como resposta à necessidade de fomentar as relações económicas e comerciais entre estes países, no

âmbito das políticas externas dos mesmos. Foi a primeira Câmara Bilateral a
ser constituída em Portugal com um
país africano. Em 1997, por diploma do
então Primeiro-ministro António Guterres, foi declarada Pessoa Colectiva de
Utilidade Pública.
Para a realização dos fins a que se propõe compete à Câmara, nos termos dos
seus estatutos, as seguintes tarefas:
• Manter contacto com as autoridades portuguesas e sul-africanas, nomeadamente, com as agremiações
económicas dos dois países e com o
meio comercial e industrial em geral;
• Promover a troca, entre os dois países, de missões de estudo e acção
económica, de visitas de individualidades qualificadas nos sectores
comercial e industrial, assim como a
realização de conferências e palestras
destinadas a desenvolver nos dois
países o conhecimento recíproco das
possibilidades e recursos económicos, e a divulgação e publicação de
todos os informes que possam servir
os fins da Câmara de Comércio e Indústria Luso Sul-Africana;
• Publicar um boletim de carácter informático e que dê conta da actuação
da Câmara;
• Promover a passagem e a obtenção
de quaisquer certificados ou documentos que facilitem, junto das autoridades portuguesas ou sul-africanas, as relações económicas dos
seus associados;
• Colaborar com organismos públicos
ou particulares em todas as manifestações de interesse para o estreitamento das relações entre os dois
países;
• Propor às autoridades de Portugal e
da República da África do Sul, medidas que facilitem o intercâmbio comercial e industrial.
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O apoio da Câmara aos seus associados
desenvolve-se em seis principais áreas:
1. Desenvolvimento de Negócios
• Consultoria geral e especializada
multissectorial
• Relatórios sectoriais
• Pesquisa de produtos e serviços
• Participação em feiras
• Levantamento de oportunidades comerciais e de investimento
• Contactos comerciais directos com
empresas – estabelecendo o contacto certo
• Informação sobre direitos aduaneiros
• Estatísticas de comércio externo
• Informação sobre procedimentos de
exportação e importação
• Elaboração de programas e visitas de
trabalho
• Pesquisa de agente ou representante
comercial
• Promoção e divulgação de produtos
e serviços
2. Serviços de Apoio
• Sala de reuniões
• Uso temporário de escritório
• Assistência de secretariado
• Telefone, telemóvel, fax e fotocópias
• Serviço de “Direct Mailing” personalizado
• Serviços de intérprete
• Reserva de hotéis e aluguer de carros
a tarifas preferenciais
3. Apoio Documental
• Certificados de Origem (DA59)
• Incentivos ao investimento
• Correspondência
• Cartas de apresentação/credenciais
4. Networking e Mercado
• Missões empresariais
• Palestras e conferências de interesse
bilateral e multilateral
• Actividades de convívio e interacção
empresarial
5. Publicações
• Newsletter digital de periodicidade
quadrimestral
6. Website
• Sócios nos sectores de produtos e
serviços

Na sua missão principal de implementar e desenvolver um conjunto de iniciativas para o desenvolvimento das
relações económicas e, particularmente, comerciais entre estes dois países,
a CCILSA tem procurado desempenhar
um papel de mediador activo no relacionamento entre os agentes económicos portugueses e sul-africanos,
estimulando-os a promover relações
comerciais recíprocas e vantajosas para
ambos, bem como tem procurado assumir uma função consultiva preponderante junto das entidades oficiais
portuguesas e sul-africanas vocacionadas para o comércio externo.
A CCILSA, fazendo recurso do seu conhecimento intrínseco, experiência e
multiplicidade de contactos com instituições e comunidades empresariais de
ambos os países, desenvolvidos ao longo
de 30 anos de actuação credível nesses
mercados, encontra-se especialmente
vocacionada para desempenhar um papel de importância crescente no apoio
técnico e informativo às empresas, no
desenvolvimento de iniciativas, métodos
e instrumentos que dinamizem, sustentem e reforcem a acção dos empresários,
permitindo potencializar os resultados
das inúmeras acções recíprocas e interactivas realizadas ao longo dos anos.
Assim, em Portugal, a CCILSA dispõe
dum amplo escritório no centro de Lisboa,

onde disponibiliza aos associados e não
só, informação que vise dinamizar o crescimento económico de ambos os países.
A Câmara conta com a colaboração de diversas entidades, tais como, a Embaixada
da África do Sul em Portugal, a AICEP e a
Associação Industrial Portuguesa.
Na África do Sul, a CCILSA conta, na Cidade do Cabo, com a preciosa colaboração do nosso associado “AMORIM CORK
SOUTH AFRICA”, com o objectivo de
apoiar e complementar qualquer acção
empresarial, e também com a dinâmica
da “SILVER SEED CAPITAL (PTY) LTD”
sempre disponível para colaborar nas
mais variadas vertentes. Para além desta
presença, a CCILSA colabora com vários
organismos sitos na África do Sul, nomeadamente, AICEP e Consulado Geral
de Portugal, em Joanesburgo, e com as
diversas câmaras de comércio e indústria
sectoriais, e agências para o desenvolvimento económico provinciais.

CÂMARA
DE COMÉRCIO
E INDÚSTRIA
LUSO-SUL AFRICANA
Rua Rodrigo da Fonseca, Nº 212 R/C - Esq.
1070-245 Lisboa
Tel.: +351 213 833 090/1
Fax.: +351 213 833 025
ccilsa@mail.telepac.pt
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O BUSINESS DO DESENVOLVIMENTO
>POR PAULO NEVES EMPADINHAS DA UNOPS - UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES*
África é o continente do mundo que
recebe mais ajuda externa, que se estima em 47.609 milhões de dólares por
ano, que se distribui por apoios de várias entidades (www.oecd.org/dataoecd/40/27/42139250.pdf).
Se uma parte é destinada ao apoio e
aos orçamentos de estado de cada um
dos países, a outra destina-se a projectos específicos de desenvolvimento
sectorial. Em alguns países a componente assistência humanitária é também relevante.
Podemos imaginar, se a ajuda externa
constitui essencialmente projectos de
desenvolvimento e modernização das
infra-estruturas de cada país, que um
elevado número de produtos e serviços
são adquiridos pelos promotores para
desenvolver esses mesmos projectos,
há então a questionar quem são estes
promotores e quais são as suas reais
funções na cadeia de valor deste importante ciclo de negócio?
O sistema das Nações Unidas é um
dos principais parceiros para a implementação de projectos por intermédio das suas 24 agências. Por outro
lado, alguns dos principais financiadores como o Banco Mundial, Banco
Africado de Desenvolvimento, União
Europeia, etc., acumulam muitas vezes as duas funções de financiadores de projectos e ao mesmo tempo
de promotores.

essencialmente nas áreas humanitárias
de assistência a população.
Penso que é legítimo perguntar se às empresas portuguesas, num momento de cri-

A grande questão que se coloca é quem
faz o quê e quais as valências que são
necessárias neste ciclo de negócio?

“O sistema das Nações Unidas
é um dos principais parceiros
para a implementação de projectos por intermédio das suas
24 agências. Por outro lado,
alguns dos principais financiadores como o Banco Mundial,
Banco Africano de Desenvolvimento e União Europeia,
acumulam muitas vezes as
funções de financiadores de
projectos e ao mesmo tempo
de promotores.”

Os promotores e/ou financiadores referidos apenas fazem a gestão dos projectos do ponto de vista da supervisão
e aquisições, i.e., todas os produtos e
serviços são subcontratados a empresas privadas. Alguns serviços são também usados pelas ONG, mas estes são

se e quando a internacionalização é cada
vez mais necessária, valerá a pena olhar
para este mercado. Deverá referir-se que
nestes contratos não há risco de atrasos
de pagamentos, geralmente as condições
acordadas são muito interessantes e justas
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face ao negócio, e também as margens
de negócio são bastante atractivas devido
ao tipo de mercado...
Infra-estruturas, serviços, produtos dos
mais variados campos estão sempre a
ser solicitados por intermédio de concursos públicos. Numa consulta aos
sites www.ungm.org (UNGM - United
Nations Global Marketplace) e www.
devex.com/en/projects-and-tenders (International Development Project) facilmente poderá encontrar-se concursos
nas mais variadas áreas.
Sinto muitas vezes que os empresários
portugueses não acreditam neste mercado ou o consideram de difícil acesso.
A minha experiência diz-me que é um
mercado com algumas especificidades, mas onde qualquer empresa que
dedique algum tempo a perceber as
necessidades do mercado, entender a
estrutura dos concursos e planear adequadamente para responder de forma
eficaz, irá ter muito sucesso.
Internamente dizemos que o mais importante é a transparência do processo,
valor justo e sobretudo a garantia de

MERCADOS
um trabalho de qualidade de acordo
com as especificações. Não há nada
pior que termos que nos dirigir aos
nossos financiadores a dizer que o trabalho não foi concluído porque a empresa que contratamos não entregou
como previsto!
Algumas dicas para ter sucesso neste
mercado:
• Dedique alguém da sua empresa a
fazer uma análise das oportunidades
existentes;
• Obtenha previamente os documentos que usualmente são requeridos
neste tipo de concursos;
• Tenha a certeza que a proposta se
apresenta correctamente escrita no
idioma solicitado;
• Seja objectivo, os painéis que analisam as propostas querem saber informações específicas e relevantes para
o que procuram;
• Tenha sempre um meio de contacto
(e-mail) permanentemente monitorizado;
• Respeite os requisitos na forma e
apresentação da proposta;
• Uma proposta incompleta é sempre
rejeitada, o carimbo na página correcta não pode faltar;
• Assegure-se que o preço é competitivo/razoável mas com margens de
segurança para garantir o sucesso do
seu serviço/produto. Respeite a estrutura que é solicitada (do outro lado
há standard e modelos de avaliação
que têm que ser cumpridos e normalmente não há muito tempo para
perceber outras formas de apresentar
a mesma proposta).

BOSCH
TERMOTECNOLOGIA
CONQUISTA MERCADO
NA ÁFRICA DO SUL
A Bosch Termotecnologia, filial portuguesa do grupo
alemão Bosch, viu uma janela de oportunidade nas
dificuldades de fornecimento de energia eléctrica na
África do Sul e decidiu desenvolver a actividade da
sua divisão de termotecnologia naquele mercado,
oferecendo soluções de energia alternativas: o solar
térmico e os esquentadores a gás.
A aposta neste mercado veio dar
resposta à crise no fornecimento de
energia eléctrica que se vive no país,
iniciada há cerca de três anos e que
foi originada pela subida do preço da
electricidade, até então barata e sempre disponível, além de estarem previstos aumentos anuais do preço na
ordem dos 25 por cento nos próximos
cinco anos. Segundo o responsável da

Bosch Termotecnologia na África do
Sul, Eduardo Gouveia, esta situação
“empurrou os sul-africanos a pensar
em energias alternativas no seu consumo doméstico”, até porque no que
toca à Água Quente Sanitária, 90 por
cento é gerada por termoacumuladores eléctricos (cilindros) e o seu uso representa, em média, 40 por cento da
factura mensal.

Há que ter a noção que dificilmente a
primeira proposta será ganhadora mas
um pequeno esforço fará com que o
processo de aprendizagem interno se
consolide e o sucesso acontecerá rapidamente.
Boa sorte!

* Paulo Neves Empadinhas, 40 anos, licenciado em Matemáticas com MBA e pós-graduação em Marketing, é gestor do “Cluster”
Regional Africano no Escritório Regional
para Africa em Joanesburgo pela UNOPS.

paulo.empadinhas@gmail.com
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Paralelamente, a Eskom (empresa pública
sul-africana de fornecimento de energia
eléctrica) decidiu, em 2008, incentivar
os consumidores a substituirem os cilindros eléctricos pela energia solar térmica,
criando o “Eskom Rebate” em que o utilizador pode ser reembolsado em cerca de
20 a 30 por cento do investimento efectuado no novo sistema solar.
Aproveitando esta abertura e já com
uma boa posição no mercado sulafricano de esquentadores a gás, exportando de Portugal há já 16 anos,
a Bosch decidiu, em 2009, colocar o
colaborador Eduardo Gouveia naquele

“Há um enorme potencial
para o crescimento das
energias renováveis na África
do Sul, nomeadamente do
solar térmico no país, e o
perfil de consumo de energia
deverá mudar drasticamente
nos próximos 10 anos, com
a electricidade a ver o seu
peso a ser substancialmente
reduzido.”

país, num investimento que visa desenvolver as actividades da sua divisão de
termotecnologia não só no mercado
sul-africano, mas também em toda a
região subsariana, “onde quase tudo
estava por explorar”.
De acordo com Eduardo Gouveia, há um
“enorme potencial” para o crescimento
das energias renováveis, nomeadamente
do solar térmico no país, pois o perfil de
consumo de energia deverá mudar drasticamente nos próximos 10 anos, com
a electricidade a ver o seu peso a ser
substancialmente reduzido. Além disso,
acrescenta, “trata-se de um país numa
interessante fase de transição política e
com uma economia em crescimento e
em que todos os anos milhares de pessoas outrora afastados do consumo começam a adquirir poder de compra”.
Em termos de oferta de produto, a Bosch levou para o mercado as suas soluções de solar térmico (para aplicações
domésticas e comerciais), ao mesmo
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tempo que tenta fortalecer a sua posição no mercado de esquentadores a
gás (outra alternativa viável de futuro)
com “novos produtos e preços mais
competitivos para combater a recente
e forte concorrência chinesa”, adianta
o mesmo responsável. Outras soluções
inovadoras para geração de água quente e com potencial de sucesso no país
serão introduzidas no proximo ano.
Sublinhe-se que todos estes produtos têm
produção maioritária na fábrica da Bosch
Termotecnologia em Aveiro, que é o Centro de Competência para todo o segmento de Água Quente do grupo BOSCH.
A estratégia da Bosch Termotecnologia
no mercado passa também por um modelo de negócio focado na qualidade do
serviço de instalação e pós-venda, algo
a que, segundo Eduardo Gouveia, “o
mercado não está habituado”. A BOSCH tenta, assim, diferenciar-se apostando na selecção criteriosa de parceiros locais de instalação, que é acompanhada
de “intensa formação e apoio técnico
contínuo a partir de Portugal”.
“Esperamos que o mercado reconheça,
no médio e longo prazo, o esforço que
estamos a fazer para elevar o nível do
sector. A marca Bosch tem um valor
enorme neste país e a frase ‘Made in
Portugal’ tem mantido o sinónimo de
qualidade, apesar das notícias recentes”, reforça aquele responsável.
O grupo Bosch, que comemora este ano
125 anos de existência, tem já uma presença forte na África do Sul, com cerca
de 700 colaboradores de outras divisões
divididos entre uma fábrica de componentes automóveis em Brits (única fábrica do grupo em África) e um escritório
de vendas em Midrand.

Bosch
Thermotechnology
South Africa
Robert Bosch Pty (Ltd)
15th Road, Randjiespark
1685 Midrand
SOUTH AFRICA
Tel.: +27 725 977 753
Fax: +27 116 519 733
eduardo.gouveia@za.bosch.com

www.bosch-thermotechnology.com

MERCANTILE
BANK
NO CAMINHO
DO CRESCIMENTO
É detido pela Caixa Geral
de Depósitos e é um
banco fundamentalmente
vocacionado para o
segmento de negócios. O
Mercantile Bank, presente
na África do Sul desde
1965, então como Banco
de Lisboa, está em franco
crescimento fruto de uma
estratégia de aquisições
que lhe permitiu reforçar
a sua posição no mercado.
Embora o Mercantile Bank seja um
banco essencialmente de nicho e focado no segmento de negócios, a sua
oferta abrange uma gama completa de serviços bancários nacionais e
internacionais, bem como um leque
de produtos que inclui um conjunto
completo de empréstimos para investimento, de tesouraria, produtos transaccionáveis e serviços por medida,
estruturados em função das necessidades específicas do negócio de cada
cliente e do próprio banco.
Detido pelo grupo Caixa geral de Depósitos (CGD), o Mercantile posicionase como um dos bancos com maior
presença e experiência internacional a
operar na África do Sul. Segundo fonte
do banco, desde que foi estabelecido
na África do Sul como Banco de Lisboa, em 1965, o Mercantile Bank tem
vivido uma “história completa e rica”.
Após a sua recapitalização em 2005, o
Mercantile viu a CGD aumentar a sua
participação para 91,75 por cento, tendo então embarcado numa estratégia
de recuperação que se tem revelado de
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Assinatura do acordo entre o Mercantile Bank e o IFC.

grande sucesso. Foi também nessa altura que o banco renovou a sua marca
e passou a ter como objectivo ser um
player dominante no mercado da banca de negócios, explica a fonte.
Chave para a estratégia de crescimento do
banco foi o processo de aquisições que se
iniciou com a proposta de fusão do Mercantile Bank e do Banco Sasfin. Embora
esta operação não se tenha concretizado
por decisão do Mercantile, o banco concluiu duas aquisições posteriormente que
estão fortemente alinhadas com a sua
estratégia e com o segmento em que o
Banco opera. O Mercantile Bank adquiriu uma participação maioritária na Cus-

“Detido pelo grupo CGD,
o Mercantile posiciona-se
como um dos bancos com
maior presença e experiência
internacional a operar na
África do Sul.”

tom Capital (uma empresa de Renting
de equipamento) e na Multirisc Holdings
(uma corretora de seguros de médio porte que actua no segmento de negócio),
com modelos de negócio atractivos para
o banco. “Nós vimos dois negócios que

oferecem excelentes possibilidades de
‘cross-sell’, além de proporcionarem um
considerável contributo financeiro em resultado das margens praticadas e das comissões que geram”, afirma Dave Brown,
CEO do Mercantile Bank.

“Embora o Mercantile
Bank seja um banco
essencialmente de nicho
e focado no segmento
de negócios, a sua oferta
abrange uma gama completa
de serviços bancários
nacionais e internacionais.”

Também fulcral para a estratégia de
crescimento do Mercantile foi a implementação do seu novo sistema
de core banking, em Abril de 2010.
Como muitos bancos, o Mercantile
percebeu a necessidade de substituir o
seu sistema informático por uma plataforma configurável, integrada e com
capacidade de crescimento. “O sistema informático que foi implementado
é actualmente usado pelo State Bank
of India e pelo Bank of China. Espero
que, ao longo da minha vida, a capacidade de crescimento do sistema se

torne um problema para nós já que
esse seria um óptimo problema a ter“,
comenta Dave Brown.
A fonte da instituição bancária refere,
por seu lado, que a equipa do Mercantile está entusiasmada com as perspectivas futuras do banco e “lisonjeada
pela Oferta Pública de Aquisição recente por parte do Bidvest, encarando-a
como um sinal claro de que o mercado
vê valor nas oportunidades de crescimento para o negócio”.
O banco beneficia de uma forte base de
capital e liquidez, o que o coloca num
bom ponto de partida para alavancar o
seu crescimento. O banco também concluiu recentemente uma operação de financiamento a longo prazo com o IFC
– Corporação Financeira Internacional
(grupo Banco Mundial), adicionandolhe maior capacidade para impulsionar
o crescimento da base de activos e de
comissões associadas.

Mercantile Bank
Grupo CGD

142 West Street, Sandown, Johannesburg
PO Box 782699, Sandton, 2146
South Africa
Tel.: +27 11 302 0336
Fax: +27 11 883 7765

www.mercantile.co.za
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RELACIONAMENTO ECONÓMICO
PORTUGAL – ÁFRICA DO SUL
O saldo da balança comercial entre Portugal e a África do Sul é tradicionalmente
desfavorável a Portugal mas, em 2010, assistiu-se a uma recuperação das exportações
portuguesas para aquele mercado face à quebra verificada no ano anterior, uma
tendência que se mantém nos primeiros meses deste ano.
A África do Sul tem um peso reduzido
no comércio externo português, sobretudo enquanto cliente. Em 2010, o país
posicionou-se como 40º cliente e como
38º fornecedor de Portugal.
Segundo dados do Instituto Nacional de
Estatística (INE), verifica-se que ao longo
dos últimos cinco anos (2006/2010), as
exportações portuguesas para a África do
Sul registaram uma taxa de crescimento
médio anual de 2,4 por cento, enquanto
as importações evoluíram negativamente (menos 2,7 por cento). O défice da
balança comercial também diminuiu no
ano passado para cerca de menos 66,47
milhões de euros, contra menos 129,41
milhões de euros em 2009.
No que se refere à composição das exportações portuguesas para a África do Sul,
em 2010, destacam-se nas seis primeiras
posições as máquinas e aparelhos (18,1
por cento do total), os veículos e outro
material de transporte (15 por cento), os
produtos de madeira e cortiça (13 por
cento), os produtos de plástico e borracha
(12,1 por cento), as matérias têxteis (5,3
por cento) e os metais comuns (5,2 por
cento), que no seu conjunto representam
68,7 por cento do total exportado.
No que se refere às compras portuguesas
de produtos sul-africanos, assinala-se a

concentração em três grupos de produtos – produtos agrícolas (38,5 por cento
do total); combustíveis minerais (24 por
cento); veículos e outro material de transporte (15,4 por cento – que representaram 77,9 por cento das importações em
2010). De referir ainda as importações de
metais comuns que correspondem a 11,3
por cento do valor total importado no
ano em referência.

dos últimos anos, as trocas de serviços
entre Portugal e a África do Sul não
assumem uma importância muito relevante para o nosso país, já que correspondem a quotas que normalmente se
têm situado abaixo de 0,5 por cento,
qualquer que seja o fluxo considerado.
O investimento português na África do
Sul é muito superior ao investimento
daquele país em Portugal, que tem uma
expressão reduzida no total do investimento estrangeiro no nosso país. Em
2010, a África do Sul situou-se no 23º
lugar da tabela dos destinos do investimento português no exterior (num total
de 55 mercados) enquanto na qualidade
de emissor de investimento para o nosso
país a sua posição não foi além da 41ª.

Refira-se que em 2010 registaram-se
483 empresas portuguesas exportadoras
para a África do Sul e 299 importadoras.

Serviços e investimento
Ao contrário da balança comercial de
bens, a balança de serviços é tradicionalmente favorável a Portugal, tendose verificado um excedente de aproximadamente 13,7 milhões de euros
em 2010. Tanto as exportações como
as importações registaram um aumento continuado no período 2006-2010,
com excepção para as importações no
ano passado que diminuíram ligeiramente, traduzindo-se num crescimento
médio anual de 9,0 por cento e 9,1 por
cento, respectivamente.

Segundo dados do Banco de Portugal, o
investimento directo sul-africano em Portugal registou uma evolução muito irregular entre 2006 e 2010, tendo atingido
um valor médio anual da ordem dos 2,6
milhões de euros (investimento bruto). No
mesmo período, o investimento directo
de Portugal na África do Sul registou um
valor médio anual da ordem dos 24,5 milhões de euros, tendo alcançado o montante máximo de 57,6 milhões de euros
em 2008. No período em análise, o investimento bruto registou uma taxa de crescimento médio anual de 41,6 por cento.

Apesar dos seus valores já terem algum
significado e apresentarem uma tendência geral de crescimento ao longo
BALANÇA BILATERAL - COMÉRCIO DE BENS

2006

2007

2008

2009

2010

Var %a
06/10

2010
Jan/Maio

2011
Jan/Maio

Var %b
10/11

Exportações

78.108

87.688

77.366

53.184

74.630

2,4

27.129

32.501

19,8

Importações

201.744

271.462

332.839

182.596

141.103

-2,7

53.836

35.062

-34,9

Saldo

-123.635

-183.775

-255.473

-129.412

-66.474

--

-26.707

-2.561

--

38,7%

32,3%

23,2%

29,1%

52,9%

--

50,4%

92,7%

--

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;
2006 a 2009: Resultados definitivos; 2010 e 2011: Resultados preliminares
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(b) Taxa de variação homóloga 2010-2011
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ENDEREÇOS ÚTEIS

ÁFRICA DO SUL EM FICHA

EMBAIXADA DA ÁFRICA DO SUL
EM LISBOA
Av. Luís Bívar, 10
1069-024 Lisboa
Tel.: +351 213 192 200
Fax: +351 213 535 713
embsa@embaixada-africadosul.pt
www.embaixada-africadosul.pt

Pretória

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LUSO-SUL AFRICANA

África do Sul

Rua Rodrigo da Fonseca, 212 – R/c Esq.
1070-245 Lisboa
Tel.: +351 213 833 090
Fax: +351 213 833 025
ccilsa@mail.telepac.pt
www.ccilsa.org

EMBAIXADA DE PORTUGAL
EM PRETÓRIA
599, Leyds Street, Muckleneuk
0002 Pretória
Tel.: +27 12 341 2340/1 /2
Fax: +27 12 341 39 75
geral@embaixadaportugal.org.za
www.embaixadaportugal.org.za

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL
EM JOANESBURGO
Ernest Oppenheimer Boulevard
Bruma
POB 5092
Johannesburg 2000
Tel.: +27 11 622 0645 /50
Fax: +27 11 622 0658
mail@cgjoa.dgaccp.pt
www.secomunidades.pt/web/joanesburgo

TRADE AND INVESTMENT SOUTH
AFRICA – TISA
POB 902
Groenkloof 0027
Tel.: +27 12 394 9500
Fax: +27 12 394 2807
www.thedti.gov.za/thedti/organisation1f.htm

DEPARTMENT OF TRADE AND
INDUSTRY
Private Bag X84
Pretoria 0001
Tel.: +27 12 394 9500
Fax: +27 12 394 9501
www.dti.gov.za

SOUTH AFRICAN REVENUE SERVICE –
SARS (Informação fiscal e aduaneira)
Tel.: +27 8 00 00 7277
Fax: +27 12 6706880
Contact.north@sars.gov.za
www.sars.gov.za

Área:1.219.090 km2
População: 49,1 milhões de habitantes

Unidade monetária: Rand (ZAR)

Densidade populacional: 40,2 hab./km2

1 EUR = 9,7807 ZAR (média de Junho de
2011 / Banco de Portugal)

Designação oficial: República da África
do Sul

1 EUR = 9,6984 ZAR (média de 2010 /
Banco de Portugal)

Chefe do Estado e do Governo: Jacob
Zuma (tomou posse em 9 de Maio de
2009)
Data da actual Constituição: 4 de
Fevereiro de 1997
Principais Partidos Políticos: Congresso
Nacional Africano (ANC), partido no
poder, com o apoio do pequeno Partido
Comunista da África do Sul (SACP) e do
Congresso dos Sindicatos Sul-Africanos
(COSATU); outros partidos incluem o
Congresso do Povo (Cope, formado por
antigos membros do ANC), a Aliança
Democrática (DA), o Partido da Liberdade
(Inkhata ou IFP) e Partido dos Democratas
Independentes (ID). As próximas eleições
gerais terão lugar em 2014.
Capital: Pretória/Tshwane: 2 milhões de
habitantes em 2001 (área metropolitana)
Outras cidades importantes:
Joanesburgo (3,2 milhões); Durban (3,1
milhões); Cidade do Cabo (2,9 milhões)
Religião: Mais de 70% da população
professa a religião cristã (essencialmente
protestante). Outras religiões com alguma
representatividade, para além das étnicas
tradicionais seguidas por cerca de 15% da
população, são a muçulmana e a hindu.
Língua: Existem diversas línguas oficiais,
com destaque para o inglês, o africânder e
outras de raiz local.

Risco País:
Risco geral – BBB
(AAA = risco menor; D = risco maior)
Risco político – BBB
Risco da estrutura económica – BB
(EIU – Agosto 2011 )
Ranking em negócios: Índice – 6,23
(10 = máximo)
Ranking geral – 53 (entre 82 países)
(EIU – Agosto 2011 )
Risco de crédito: 3
(1 = risco menor; 7 = risco maior)

Grau da abertura e dimensão relativa
do mercado (2010):
Exp. + Imp. / PIB = 46,0%
Imp. / PIB = 22,5%
Imp. / Imp. Mundial = 0,61 %

Fontes:
The Economist Intelligence Unit (EIU);
Organização Mundial de Comércio (OMC)
COSEC e Banco de Portugal
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COSEC

Políticas de cobertura para mercados

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

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

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

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

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

Costa do Marfim
T Decisão casuística.
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.
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.

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva e com a exigência de
contra garantias.


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

Garantia bancária (decisão
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.

Etiópia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso numa base muito
restritiva.

Israel
C C
 arta de crédito irrevogável
(decisão casuística).

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

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

Gana
C Caso a caso numa base muito
restritiva.

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

M/L

Fora de cobertura.
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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
T

Fora de cobertura.

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).
M/L A
 umento 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.

ANÁLISE DE RISCO - PAÍS

de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais
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.

Roménia
C Exigência de carta de crédito
irrevogável (decisão casuística).
M/L

Rússia
C Sector público: aberta sem restrições. Sector privado: caso a caso.
M/L

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

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

Aberta sem condições restritivas.
 lientes soberanos: aberta sem
C
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).
Quénia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
República Checa
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

 berta caso a caso com exigência
A
de garantia soberana (emitida pela
Secretaria de Finanzas ou pelo Banco Central) ou garantia bancária.

S ector 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.

Paquistão
Temporariamente fora de cobertura.

M/L

E xigência de garantia bancária
ou garantia soberana (decisão
casuística).

E ventual 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

 aso a caso, com exigência de
C
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.

Suazilândia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.
Tailândia
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L

Não definida.

Taiwan
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Tanzânia
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.

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.
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.

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

Para todas as operações, o prazo
constitutivo de sinistro é definido caso
a caso.
Uganda
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
M/L

T

Curto Prazo
Médio / Longo Prazo
Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

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.

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

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

Fora de cobertura.
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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
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
Barein
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
Macedónia
Mongólia
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
Montenegro
Nauru
Quénia
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia
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
Síria
Somália
Sudão
Suriname
Tadzequistão
Togo
Tonga
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué

Kosovo
Laos
Líbano
Libéria
Líbia
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...

portugalglobal.pt

808 214 214
aicep@portugalglobal.pt
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ESTATÍSTICAS

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

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR
2008

2009

2010

Var. 10/09

2010
Jan./Mai.

2011
Jan./Mai.

Var. 11/10
Jan./Mai.

IDE bruto

35.287

32.018

35.099

9,6%

15.092

14.146

-6,3%

IDE desinvestimento

32.103

30.070

34.002

13,1%

13.153

12.771

-2,9%

IDE líquido

3.185

1.948

1.097

-43,7%

1.939

1.375

-29,1%

IDE Intra UE

31.690

29.430

30.380

3,2%

12.470

12.424

-0,4%

IDE Extra UE

3.597

2.588

4.719

82,3%

2.622

1.722

-34,3%

IDE Intra UE

89,8%

91,9%

86,6%

–

82,6%

87,8%

IDE Extra UE

10,2%

8,1%

13,4%

–

17,4%

12,2%

INVESTIMENTO DIRECTO
DO EXTERIOR EM PORTUGAL

Unidade: Milhões de euros

% Total IDE bruto

IDE bruto - Origens 2011 Jan./Mai.

% Total

Var. 11/10

% Total

Var. 11/10

Espanha

20,0%

45,5%

Comércio

45,3%

14,3%

França

18,4%

12,1%

Ind. Transformadoras

25,3%

37,4%

Reino Unido

14,1%

-10,5%

Activ. Financeiras e de Seguros

10,9%

-63,9%

Países Baixos

14,0%

52,8%

Activ. de Informação e Comunicação

5,4%

-13,2%

Alemanha

12,4%

-24,5%

Act. de Consultoria e Técnicas

2,3%

-30,2%

2008

2009

2010

Var. 10/09

2010
Jan./Mai.

2011
Jan./Mai.

Var. 11/10
Jan./Mai.

IDPE bruto

11.376

7.770

5.774

-25,7%

2.142

6.712

213,4%

IDPE desinvestimento

9.505

7.182

12.273

70,9%

1.514

2.588

71,0%

IDPE líquido

1.872

588

-6.500

-1.205,9%

628

4.124

556,4%

IDPE Intra UE

8.380

5.500

3.932

-28,5%

1.359

6.066

346,5%

IDPE Extra UE

2.996

2.270

1.842

-18,9%

783

645

-17,6%

IDPE Intra UE

73,7%

70,8%

68,1%

–

63,4%

90,4%

IDPE Extra UE

26,3%

29,2%

31,9%

–

36,6%

9,6%

% Total

Var. 11/10

IDPE bruto - Sector 2011 Jan./Mai.

Países Baixos

83,0%

1140,2%

Espanha

4,3%

Brasil

3,1%

Estados Unidos
Angola

INVESTIMENTO DIRECTO
DE PORTUGAL NO EXTERIOR

IDE bruto - Sector 2011 Jan./Mai.

Unidade: Milhões de euros

% Total IDPE bruto

IDPE bruto - Destinos 2011 Jan./Mai.

% Total

Var. 11/010

Activ. Financeiras e de Seguros

89,4%

375,7%

-23,4%

Comércio

2,8%

-18,7%

-26,3%

Construção

2,2%

35,0%

1,6%

45,9%

Activ. de Consultoria e Técnicas

1,8%

-51,6%

1,5%

n.d.

Ind. Transformadoras

1,6%

-9,7%

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Mar.

Var. 11/10

Stock IDE

67.169

78.333

71.833

79.626

82.504

83.141

0,8%

Stock IDPE

40.990

45.944

45.273

47.530

48.087

51.430

7,0%

n.d. – não disponível

Unidade: Milhões de euros

Fonte: Banco de Portugal
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ESTATÍSTICAS

EXPORTAÇÕES DE BENS E SERVIÇOS
2008

2009

2010

Var. 10/09

2010
Jan./Jun.

2011
Jan./Jun.

Var. 11/10
Jan./Jun.

Exportações bens

38.847

31.697

36.762

16,0%

17.807

20.952

17,7%

Exportações bens UE27

28.904

23.892

27.573

15,4%

13.457

15.845

17,7%

Exportações bens Extra UE27

9.943

7.804

9.189

17,7%

4.351

5.107

17,4%

Exportações bens UE27

74,4%

75,4%

75,0%

–

75,6%

75,6%

–

Exportações bens Extra UE27

25,6%

24,6%

25,0%

–

24,4%

24,4%

–

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2011 Jan./Jun.

% Total

Var. 11/10

Espanha

25,9%

12,0%

Alemanha

13,8%

26,6%

França

12,6%

Reino Unido

5,0%

Angola
Países Baixos
Itália

Meur

Cont. p. p.

Alemanha

608

3,4

Espanha

581

3,3

22,3%

França

480

2,7

6,8%

Países Baixos

176

1,0

4,6%

10,4%

Itália

162

0,9

4,1%

25,6%

Argélia

115

0,6

3,9%

24,6%

Antígua e Barbuda

-22

-0,1

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Máquinas; Aparelhos

14,4%

12,7%

Veículos, Out. Mat. Transporte

689

3,9

Veículos, Out. Mat. Transporte

13,6%

32,0%

Químicos

345

1,9

Metais Comuns

8,5%

22,5%

Máquinas; Aparelhos

341

1,9

Plásticos, Borracha

7,0%

17,1%

Metais Comuns

326

1,8

Combustíveis Minerais

6,6%

9,4%

Plásticos, Borracha

214

1,2

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Angola

18,8%

10,4%

Argélia

115

2,6

EUA

14,2%

10,2%

Angola

90

2,1

Brasil

5,2%

38,8%

Brasil

74

1,7

México

4,2%

22,8%

EUA

67

1,5

Argélia

4,2%

119,1%

Antígua e Barbuda

-22

-0,5

Exp. Bens - Produtos 2011 Jan./Jun.

Exp. Bens- Extra UE 11 Jan./Jun.

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)

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

p.p. - Pontos percentuais

2008

2009

2010

Var. 10/09

2010
Jan./Mai.

2011
Jan./Mai.

Var. 11/10
Jan./Mai.

Exportações totais de serviços

17.865

16.318

17.575

7,7%

6.331

7.002

10,6%

Exportações serviços UE27

13.324

11.997

12.692

5,8%

4.510

4.981

10,4%

Exportações serviços extra UE27

4.541

4.321

4.883

13,0%

1.822

2.021

11,0%

Exportações serviços UE27

74,6%

73,5%

72,2%

–

71,2%

71,1%

Exportações serviços extra UE27

25,4%

26,5%

27,8%

–

28,8%

28,9%

2010

2011
(1º Trim.)

FMI

CE

OCDE

Memo PT/
UE/BCE/FMI

BdP

INE

INE

Jun. 11

Mai. 11

Mai. 11

Mai. 11

Jul. 11

PIB

1,3

-0,6

-2,2 : -1,8

-2,2 : -1,8

-2,1 : -1,5

-2,0 : -2,0

-2,0 : -1,8

Exportações Bens e Serviços

8,8

8,5

6,2 : 6,0

6,2 : 5,9

6,4 : 7,4

–:–

7,7 : 6,6

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

HEIMTEXTIL 2012
PRÉMIO YOUNG
CONTRACT
CREATIONS AWARD
2012: UPHOLSTERY

16ª MIF
FEIRA INTERNACIONAL
DE MACAU
Organizada pelo Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento
de Macau, a 16.ª Feira Internacional
de Macau (MIF) realiza-se de 20 a 23
de Outubro próximo, no The Venetian
Macao-Resort-Hotel, informou fonte
da organização. Esta edição do MIF
continua a ter como tema “Promover
a cooperação, criando em conjunto
oportunidades de negócio”.
Este é o maior certame anual de carácter económico e comercial de Macau,
sendo também a única exposição em
Macau acreditada pela UFI – The Global Association of the Exhibition Industry. Na edição anterior, 318 delegações
económicas e comerciais provenientes
de mais de 60 países e regiões participaram no evento, de que resultou a realização de 1.151 sessões de bolsas de
contacto. Como plataforma regional
de cooperação de Macau com o Interior da China, especialmente com a Região do Delta do Rio das Pérolas, Países
de Língua Portuguesa, União Europeia
e o resto do mundo, a MIF tem por objectivo promover o comércio bilateral e
o investimento, com vista a congregar
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fundos, recursos, mercados e tecnologias, e promover a diversificação adequada da economia, através da mostra
de produtos e oportunidades de investimento, aliada à realização de fóruns,
conferências, bolsas de contacto e negociações entre os compradores.
No recinto da feira serão instalados
pavilhões das províncias e regiões do
Interior da China, da Europa, do Continente Americano, dos Países de Língua
Portuguesa, da ASEAN (Associação dos
Países do Sudeste da Ásia), bem como
diversas zonas temáticas e de exposição de produtos.
Durante a MIF serão realizados diversos
fóruns, além de sessões de promoção
do ambiente de negócios e de projectos
de diversas localidades, seminários de
determinadas actividades comerciais,
apresentações sobre produtos e serviços, congregando homens de negócio
de todo o mundo, tudo isto, no intuito
de promover o intercâmbio e a cooperação, acrescenta a mesma fonte.
Mais informações em:
www.mif.com.mo/mif2011/index.php

A Heimtextil, a mais importante Feira
mundial de têxteis-lar e para hotelaria,
decorre em Frankfurt (Alemanha) de
11 a 14 de Janeiro de 2012.
A Heimtextil atribui pela 5ª vez consecutiva o prémio para jovens estudantes
“Young Contract Creations Award:
Upholstery”. Nesta edição do prémio,
o tema é o ‘relax’ e os jovens designers
são convidados a criar uma peça de
mobiliário inovadora para as pessoas se
sentarem e relaxarem e que tenha pelo
menos mais uma função adicional. O
concurso destina-se a todos os estudantes, finalistas e recém-licenciados
nas áreas de arquitectura, decoração
de interiores, artes e design de produto. Apenas se aceitam candidaturas
individuais, não sendo consideradas as
candidaturas de trabalhos em grupo.
As candidaturas serão aceites até 16 de
Setembro de 2011.
Informações e formulário de inscrição
junto de:
Messe Frankfurt Exhibition GmbH
Brigitte Krones
Ludwig-Erhard-Anlage 1
60327 Frankfurt am Main
Tel.: +49 69 75 75-65 53
Fax: +49 69 75 75-66 09
brigitte.krones@messefrankfurt.com

FEIRAS e EVENTOS

ECO EXPO ASIA
FEIRA INTERNACIONAL
DE PROTECÇÃO
AMBIENTAL
A Eco Expo Asia regressa ao centro AsiaWorld-Expo (Hong Kong, China) de 26 a
29 de Outubro de 2011 com o apoio do
ministério do Ambiente do Governo de
Hong Kong, que também co-organiza a
feira pelo 3º ano consecutivo.
Segundo fonte da organização, esta
feira reveste-se de especial importância
pelo crescimento registado na procura
de soluções e tecnologias que possam
combater os novos desafios lançados
pelas alterações climáticas.
Pela primeira vez, a APEMETA - Associação Portuguesa de Empresas de Tecnologias Ambientais prevê organizar
uma participação no certame com um
grupo de empresas portuguesas. (Mais
informações em www.apemeta.pt).
O certame é uma plataforma para a
troca de informação e de comércio no
Business-to-Business (B2B), Businessto-Government (B2G) bem como de
Business-to-Consumer (B2C). A procura
de tecnologias e soluções que possam
combater os novos desafios lançados
pelas alterações climáticas por parte de

LIGHT+BUILDING
2012
empresas e do governo será o tema da
Eco Expo Asia com o mote ‘Green Tech
for a Low-carbon Economy’, revelou a
mesma fonte.
A feira apresenta uma variedade de
tecnologias amigas do ambiente e
soluções que têm como objectivo desenvolver a poupança na emissão de
carbono, reduzindo a intensidade dos
processos em todas as fases da cadeia
de fornecimento, desde a geração de
emissões de carbono reduzidas, transmissão de armazenamento, até à eficiência do consumidor final nas seguintes áreas: Qualidade do ar, Eficiência
energética e energia, Gestão de resíduos e reciclagem, Produtos amigos
do ambiente.
A Eco Expo Asia incluirá seis zonas
temáticas: Gestão de lixo electrónico; Novos Materiais; Teste, Inspecção
e Certificação; Financiamento verde;
Construção verde; e Transporte verde.

A Light+Building, Feira internacional de
arquitectura e tecnologia, decorre em
Frankfurt, na Alemanha, de 15 a 20 de
Abril de 2012.
O principal tema da Feira será a eficiência energética e dentro desta área
os fabricantes apresentam um conjunto completo de artigos e serviços que
vão desde a tecnologia LED, passando
pelos painéis fotovoltaicos até à gestão
inteligente de edifícios.
Cerca de 2.100 empresas vão apresentar os seus artigos e serviços na maior
Feira mundial de inovação para a iluminação e tecnologia de serviços em
Frankfurt, estando já reservado cerca
de 80 por cento do espaço, informou
a organização.
A Light+Building 2010 foi visitada por
mais de 180.000 profissionais, que foram a Frankfurt ver os produtos e serviços oferecidos por expositores de todo
o mundo.

Mais informações em:
www.hktdc.com/fair/ecoexpoasia-en

Mais informações em:
www.light-building.com
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REDE
EXTERNA
DA AICEP

ÁFRICA DO SUL / Joanesburgo

CABO VERDE / Praia

ALEMANHA / Berlim

CANADÁ / Toronto

ANGOLA / Luanda

CHILE / Santiago do Chile

ARGÉLIA / Argel

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA
/ Xangai

ARGENTINA / Buenos Aires
ÁUSTRIA / Viena

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA
/ Pequim

BÉLGICA / Bruxelas

DINAMARCA / Copenhaga

BRASIL / São Paulo

ESPANHA / Madrid

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 / Barcelona

GRÉCIA/ Atenas

MACAU / Macau

ROMÉNIA / Bucareste

ESPANHA / Mérida

HOLANDA / Haia

MALÁSIA/ Kuala Lumpur

RÚSSIA / Moscovo

HUNGRIA / Budapeste

ESPANHA / Vigo
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
/ Nova Iorque
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
/ S. Francisco

ÍNDIA, REPÚBLICA DA / Nova Deli

SINGAPURA / Singapura

MARROCOS / Rabat

SUÉCIA / Estocolmo

MÉXICO / Cidade do México

INDONÉSIA / Jacarta

SUÍÇA / Zurique
MOÇAMBIQUE / Maputo

IRLANDA / Dublin

TUNÍSIA / Tunes

POLÓNIA / Varsóvia

ITÁLIA / Milão

FINLÂNDIA / Helsínquia

JAPÃO / Tóquio

REINO UNIDO / Londres

FRANÇA / Paris

LÍBIA / Tripoli

REPÚBLICA CHECA / Praga

TURQUIA / Ancara
TURQUIA / Istambul
VENEZUELA / Caracas

Helsínquia
Estocolmo
Zurique

Moscovo
Varsóvia
Praga
Budapeste
Viena
Bucareste

Pequim

Ancara
Istambul
Atenas

Tunes

Tóquio

Tripoli
Nova Deli

Xangai

Macau

Kuala Lumpur
Singapura

Jacarta
Luanda
Benguela

Maputo
Joanesburgo
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BOOKMARKS

NEGÓCIOS INTERNACIONAIS
E INTERNACIONALIZAÇÃO PARA AS ECONOMIAS EMERGENTES
Embora a performance exportadora de Portugal tenha melhorado em
anos recentes, a baixa internacionalização ainda marca negativamente o
tecido empresarial. É justamente por
isso que um livro como este, cujos
autores têm uma vasto currículo nas
áreas de estratégia, empreendedorismo e gestão internacional, constitui
uma ferramenta fundamental para
todos os interessados na dinâmica
dos mercados externos, pois aborda
as oportunidades e desafios da globalização, as formas de internacionalização das empresas, os critérios a ter
na abordagens dos mercados (avaliando a sua atractividade e o investimento directo estrangeiro), como
é que esses mercados funcionam e
quais as suas vantagens competitivas,
bem como o universo das economia
emergentes, como o Brasil, Rússia,
Índia e China. Hoje, além dos EUA e
da União Europeia, as multinacionais
elegem os BRIC – Brasil, Rússia, Índia
e China como os pólos mais atractivos para os investimentos futuros.
Os BRIC, a par com os Estados Unidos,

são e serão destinos apetecíveis quer
para as grandes multinacionais, quer
para empresas de média dimensão europeias e portuguesas. Se é certo que
as oportunidades de beneficiar da globalização dos mercados e da produção
existem, é no entanto preciso conhecer
como funcionam as economias desses
países e o que é necessário para tornar
uma empresa multinacional.
Pela pertinência e rigor do seu conteúdo, a obra abrange um vasto leque
de leitores: empresários, estudantes
de gestão, gestores e executivos de
PME com perspectivas de internacionalização. Todos descobrirão neste
livro uma preciosa ferramenta para
o conhecimento dos mercados emergentes e para dominar os modos de
expandir um negócio, conferindo-lhe
dimensão internacional.
Autores: M
 anuel Portugal Ferreira,
Nuno Rosa Reis, Fernando
Ribeiro Serra
Editor: LIDEL
Ano: 2011

CÁLCULO PARA A ECONOMIA E GESTÃO
Trata-se de um livro que combina
rigor e intuição, teoria e aplicações,
e que dá ênfase especial aos tópicos
de Cálculo com maior utilização em
Economia e Gestão. A optimização
estática ocupa um lugar central no
livro. A matéria de optimização é
antecedida por vários capítulos que
cobrem limites, continuidade, diferenciabilidade e vários resultados de
funções diferenciáveis que são muito utilizados em Economia e Gestão.
O livro tem ainda um capítulo sobre
integração e três capítulos que introduzem instrumentos úteis em modelos dinâmicos. Em cada tópico, a
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análise inicia-se com funções de uma
variável sendo depois generalizada
para funções de várias variáveis. As
matérias são ilustradas através de figuras e exemplos e, no final de cada
capítulo, é apresentada uma lista de
exercícios resolvidos e de exercícios
propostos para resolução. Para alunos de Gestão e Economia e investigadores que precisem de utilizar
instrumentos de cálculo.
Autor: C
 esaltina Pires
Editor: Escolar Editora
Ano: 2011

FCR aicep Capital Global
Internacionalização
Visamos a sustentabilidade do tecido empresarial apoiando a exportação

As Empresas alvo são todas aquelas:
• Operacionalmente rentáveis
• Com uma equipa de Promotores / Gestão competente
• Que apresentem projetos com relevante componente de exportação
O que esperamos dos Promotores:
• Que estejam disponíveis para uma parceria acionista
• Capacidade de concretização do projeto
• Sustentabilidade económica do projeto e equilíbrio financeiro da empresa
O que influencia a nossa Decisão:
• Adequação às regras de enquadramento e prioridades de investimento;
• Credibilidade dos parceiros, equipa de gestão e plano de negócios
• Sustentabilidade económica e equilíbrio financeiro do projeto
• Capacidade de retorno e rendibilização dos capitais investidos

Um parceiro das PME exportadoras
Saiba mais em www.capitalglobal.pt
aicep Capital Global
Lisboa: Av. da Liberdade, 258 – 5º • 1250-149 Lisboa
Porto: Ed. Península • Pç. do Bom Sucesso, 127/131, Sala 507 • 4150-146 Porto

