Portugalglobal
Pense global pense Portugal

Destaque

Têxtil e vestuário
conquistam mercados 6

Outubro 2011 // www.portugalglobal.pt

Entrevista
João Costa
Um sector inovador
e competitivo 12
Estados Unidos
Interesse crescente
para as empresas
portuguesas 24
Empresas
Cantinho das Aromáticas,
Jerónimo Martins
e Gráfica Ideal 18

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

Outubro 2011 // www.portugalglobal.pt

sumário
Destaque // 6
As exportações nacionais do têxtil, sector tradicional da
economia, estão de boa saúde e aumentaram 11,8 por cento
nos primeiros sete meses deste ano, segundo a Associação
Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP), face ao mesmo período
de 2010. Um resultado confortável mesmo que possa
haver algum abrandamento no segundo semestre, dado
que os principais mercados de destino, na União Europeia,
evidenciam sinais de retracção no consumo.

Entrevista // 12
Em entrevista, João Costa, presidente da Associação Têxtil
e Vestuário de Portugal (ATP), fala-nos das prioridades e
perspectivas para o futuro deste sector.

Empresas // 18
CANTINHO DAS AROMÁTICAS: Plantas biológicas em
plena expansão.
JERÓNIMO MARTINS domina retalho.
GRÁFICA IDEAL aposta na exportação.

Mercados // 24
Mais do que um destino das exportações portuguesas,
os Estados Unidos são hoje a aposta de muitas empresas
portuguesas enquanto receptor de investimento. Neste
dossier, conheça os testemunhos da Sovena e da Logoplaste
que apostaram na economia mais dinâmica do mundo, e
siga o guião que Carlos Oliveira, da Leadership Business
Consulting, preparou sobre os aspectos mais importantes a
ter em conta na abordagem ao mercado norte-americano.

Análise de risco por país – COSEC // 38
Veja também a tabela classificativa de países.

Estatísticas // 42
Investimento directo e exportações.

Feiras e eventos // 44
AICEP Rede Externa // 46
Bookmarks // 48

EDITORIAL

Revista Portugalglobal
Av. 5 de Outubro, 101
1050-051 Lisboa
Tel.: +351 217 909 500
Fax: +351 217 909 578

Propriedade
aicep Portugal Global
O’Porto Bessa Leite Complex
R. António Bessa Leite, 1430 – 2º
4150-074 Porto
Tel.: +351 226 055 300
Fax: +351 226 055 399
NIFiscal 506 320 120

Comissão Executiva
Eurico Dias, José Vital Morgado,
Luis Florindo, Teresa Ribeiro

Directora
Ana de Carvalho
ana.carvalho@portugalglobal.pt

Redacção
Cristina Cardoso
cristina.cardoso@portugalglobal.pt
Vitor Quelhas
vitor.quelhas@portugalglobal.pt

Colaboram neste número
Carlos Oliveira, Direcção Grandes Empresas
da AICEP, Direcção de Informação da AICEP,
Direcção Internacional da COSEC, Direcção PME
da AICEP, João Costa, Rui Boavista Marques.

Fotografia e ilustração
©Fotolia, ©Messe Frankfurt
Exhibition GmbH, Rodrigo Marques

Publicidade
Cristina Valente Almeida
cristina.valente@portugalglobal.pt

Secretariado
Cristina Santos
cristina.mendes@portugalglobal.pt

Assinaturas
REGISTE-SE AQUI

Projecto gráfico
aicep Portugal Global

Paginação e programação
Rodrigo Marques
rodrigo.marques@portugalglobal.pt
ERC: Registo nº 125362

As opiniões expressas nos artigos publicados são da responsabilidade dos seus autores e não necessariamente
da revista Portugalglobal ou da aicep Portugal Global.
A aceitação de publicidade pela revista Portugalglobal
não implica qualquer compromisso por parte desta
com os produtos/serviços visados.

4 // Outubro 2011 // Portugalglobal

Competitividade Global
A dinâmica positiva das exportações é
incontornável para o país. É neste sentido que a Portugalglobal foca nesta
edição dois temas fortes: a boa saúde
do sector do Têxtil, do Vestuário e da
Moda, e o bom relacionamento económico entre Portugal e os EUA.
A importância do relacionamento de Portugal com a maior economia do mundo
está patente no dossier Mercado, que
é consagrado às várias componentes
das trocas bilaterais: as relações comerciais dos Estados Unidos com Portugal,
o investimento português nos EUA e o
investimento americano em Portugal,
a cooperação tecnológica e científica,
bem como a força do mercado norteamericano como emissor de turistas.
É igualmente feita uma breve análise
da imagem de Portugal em matéria de
dívida soberana, um factor que se por
um lado afecta a percepção da realidade portuguesa por parte dos mercados
financeiros e agências de Rating, e dos
próprios EUA, por outro também serve
de teste, perante a comunidade internacional, à capacidade de o país dar
resposta a grandes desafios, como sejam o desenvolvimento em tempos de
crise e a determinação em satisfazer os
compromissos assumidos.
O bom relacionamento com os EUA está
representado pelo número significativo
de empresas portuguesas com sucesso
no mercado norte-americano, tanto do
ponto de vista das exportações como
da internacionalização do investimento português em diferentes áreas, uma
actuação que tem como protagonistas
empresas globais como a EDP, Martifer,
Efacec, Logoplaste, Soares da Costa ou a
Hovione, entre outras.

O sector do têxtil e do vestuário, por outro lado, tem um peso muito significativo
na actividade económica do país, dado
que representa um universo de cerca
de 7 mil empresas, 152 mil trabalhadores directos, um volume de negócios de
6.500 milhões de euros e 4.000 milhões
de exportações, ou seja, 10 por cento do
total das exportações nacionais.
Tem aqui, pois, particular relevância
a entrevista de João Costa, presidente da Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal (ATP), que faz uma expressiva
radiografia do sector. Além de enfatizar o peso em números da fileira e da
sua força exportadora, realça a capacidade desta se reinventar, modernizar e
internacionalizar, um comportamento
empresarial exemplar cujos resultados
se traduzem em produtos com mais
qualidade e inovação e com crescente
visibilidade nas feiras internacionais.
Este conjunto de medidas estratégicas
está a contribuir não apenas para o
sector fazer frente à actual retracção
dos mercados como para afirmar a excelência e a competitividade global dos
produtos portugueses.
Para além da boa reputação nacional e
internacional do têxtil e do vestuário, é
de sublinhar a criatividade da moda e do
design de moda nacionais, que têm vindo a ganhar prestígio não só na frente
interna, com a criação de uma verdadeira
cultura de moda, como externa, com o
reconhecimento, por parte do mercado
internacional, de que Portugal cria e produz com excelência. Nada que já não se
soubesse, mas que é agora cada vez mais
evidente aos olhos do mundo.
JOSÉ VITAL MORGADO
Administrador Executivo da AICEP

DESTAQUE

TÊXTIL E VESTUÁRIO NACIONAIS
COM COMPETITIVIDADE GLOBAL
As exportações do têxtil estão de boa saúde. De acordo com a Associação Têxtil e
Vestuário de Portugal (ATP), de Janeiro a Julho de 2011, a indústria portuguesa do
têxtil e do vestuário exportou 2.454.802.000 euros, mais 258.292.000 euros do que no
mesmo período de 2010, o que representa um crescimento de 11,8 por cento. Mesmo
prevendo-se algum abrandamento no segundo semestre, dado que o nosso principal
mercado de destino, a União Europeia, em que se destacam mercados de exportação
como a Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Itália, evidencia sinais de retracção
no consumo.
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O têxtil, o vestuário e a moda portugueses, no seu conjunto, são um bom
exemplo de afirmação bem sucedida
nos mercados interno e externo e depende cada vez mais dos modelos de
negócio e das boas práticas de gestão
e inovação, que garantam competitividade. Se a estes forem somados estratégia, planeamento, sustentabilidade e
visão, numa lógica de mercado global,
os produtos de sucesso são um resultado expectável. Não surpreende, pois,
que num contexto de dificuldade e de
desaceleração da economia mundial,
as exportações do têxtil e do vestuário
portugueses continuem a aumentar
significativamente. Portugal exportou
para 168 destinos, em diferentes regiões do globo, com 84 por cento do
valor total a ficar-se pelos países da UE,
ocupando a Espanha o primeiro lugar,
com 29 por cento do cômputo geral.
As exportações do sector mantêm a
dinâmica junto dos mercados externos, com destaque para o Vestuário e
Acessórios de Malha, que representam
948,3 milhões de euros, o Vestuário
e Acessórios não-malha (tecido), que
atingiram os 458,4 milhões de euros, e
Outros Artigos Têxteis Confeccionados,
entre os quais se encontram os TêxteisLar, com 305,5 milhões de euros. Estas
categorias representam cerca de 70 por
cento do total vendido ao exterior pela
fileira, tendo crescido em média, relativamente ao mesmo período do ano
anterior, mais de 8 por cento.
É de realçar igualmente os crescimentos
mais significativos, com especial nota
para as Outras Fibras Têxteis Vegetais
(mais 61,8 por cento), os Artigos de Algodão (mais 33,7 por cento), as Fibras Sintéticas ou Artificiais Descontínuas (mais
32,6 por cento) e as Pastas, Feltros e Artigos de Cordoaria (mais 25,6 por cento).
Actualmente os modelos de negócio
são variados, tanto mais que se trata
de competir num contexto de intensa
globalização, o que veio colocar novos
desafios ao sector. Há empresas que
apostam no private label, tendo na mira
o mercado global, o que exige alta intensidade de serviço e acentuada incorporação de inovação tecnológica, com
investigação e desenvolvimento interno

de produto e de processos que são partilhados com os clientes, mas há também aquelas que fazem da moda o seu
modelo de negócio, em que as componentes como a estética, imagem e atractividade de produto são decisivos.
Seja como for, o made in Portugal no
Têxtil e Vestuário tornou-se definitivamente sinónimo de qualidade não apenas no mercado interno mas sobretudo
nos mercados de exportação, tornando-se um factor decisivo de alavancagem do sector. Se é certo que muitas
empresas não resistiram ao choque da

“Neste intenso contexto
de crise e mudança,
embora nas duas últimas
décadas se tenha verificado
o desaparecimento de
um elevado número de
empresas, a indústria do
têxtil e do vestuário soube
reinventar-se, inovando e
crescendo.”

abertura do comércio mundial e da crise
económica e financeira internacional de
2008, as que permaneceram no mercado modernizaram-se tecnologicamente
e tornaram-se comercialmente mais
agressivas, apostando na excelência da
gestão, na intensidade de serviço, nos
mercados externos, bem como noutros
factores críticos de competitividade,
como a moda, a marca ou a logística.
Ainda no âmbito desta revitalização e
internacionalização das empresas do
sector, encontra-se a participação em
feiras têxteis e de moda e missões comerciais, acções que permitem a continuidade nos mercados tradicionais (Europa e EUA) e a penetração em novos
destinos e países emergentes (da Ásia
e da América Latina), que possuem
um enorme potencial de crescimento
e constituem importantes mercados
de consumo, tornando-se deste modo
uma prioridade na diversificação das
exportações dos têxteis nacionais.
Um caso paradigmático na dinâmica
do sector é a vizinha Espanha. Destino

das exportações portuguesas de têxtil e vestuário, é também exportadora
de produtos moda, com marcas muito atractivas em matéria de design e
preço, tendo Portugal como destino.
Contudo, não constitui, segundo a associação do sector, uma ameaça para o
desenvolvimento da ITV nacional, pois
além de representar bons modelos de
negócio no retalho de moda global, a
vizinhança geográfica de Portugal e Espanha acaba por beneficiar uma parte
significativa da indústria do têxtil e do
vestuário, especialmente as empresas
portuguesas que trabalham em private
label ou subcontratação para marcas
estrangeiras mais sofisticadas, neste
caso as espanholas.
Neste intenso contexto de mudança,
embora nas duas últimas décadas se
tenha verificado o desaparecimento
de um elevado número de empresas,
a indústria do têxtil e do vestuário
soube reinventar-se, inovando e crescendo, identificando actualmente três
caminhos para empresas do sector:
marca e distribuição de moda, têxteis
técnicos e funcionais e private label
sofisticado. Estas três opções estratégicas são referidas pelos responsáveis
empresariais do sector como incontornáveis na ascensão na cadeia de
valor do produto, de forma a continuarem competitivas em nichos de
mercado de maior valor acrescentado.
Seja como for, as referidas opções significam mudanças de fundo nas empresas. Além de exigirem uma cultura
empresarial mais moderna e inovadora, obrigam a mais e melhores recursos humanos, materiais, financeiros e
organizacionais. Exigem, além disso,
um ambiente institucional e sectorial
mais evoluído, sofisticado e global.
Neste sentido, uma parte significativa
das mudanças do sector foram potenciadas pela acção do CITEVE - Centro
Tecnológico das Indústrias Têxtil. Criado em 1989, o CITEVE é uma entidade
de utilidade pública, privada e sem fins
lucrativos, que se dedica à promoção
da inovação e desenvolvimento tecnológico das indústrias têxtil e do vestuário. Tem instalações em Vila Nova de
Famalicão e na Covilhã, e representações no Brasil e na Tunísia.
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Nas últimas duas décadas, o CITEVE
participou em mais de uma centena de
projectos nacionais e europeus de I&D
e de transferência de conhecimento e
tecnologia. Estes projectos envolveram
mais de duas centenas de empresas
portuguesas e outras entidades, privilegiando-se sempre a aplicabilidade dos
resultados e os ganhos de massa crítica. Na perspectiva da eficiência colectiva e da cooperação estreita com outras
áreas de saber, o CITEVE promove uma
forte interacção com os mais diversos
parceiros e agentes institucionais, europeus e nacionais.

Tecnologia e sofisticação
De acordo com os dados mais recentes disponibilizados pelo Community
Innovation Survey (CIS), 64 por cento
das empresas portuguesas da indústria
têxtil, vestuário e calçado adquiriram
maquinaria, equipamento e software
entre 2006-2008, com 37 por cento a
realizarem actividades de I&D dentro da
própria empresa e 14 por cento a adquirirem externamente I&D para aplicação
na empresa. É um dado adquirido que

indústria Têxtil e Vestuário (ITV) continua
a investir em I&D. A prova disso são os
seus mais recentes produtos, com uma
forte componente inovadora.
Os números também falam por si. Na
realidade, uma parte considerável do

“O sector exportou para
168 destinos, em diferentes
regiões do globo, com 84 por
cento do valor total a ficar-se
pelos países da UE, ocupando
a Espanha o primeiro
lugar, com 29 por cento do
cômputo geral.”

valor do sector têxtil português, que
produz cerca de 6 mil milhões de euros – 61 por cento dos quais provêm da
exportação – é classificada de têxteis
técnicos, ou seja, são produtos tecnologicamente sofisticados, que inovam
pelas técnicas de fabrico ou pela qualidade das matérias-primas.

Não surpreende, pois, que muitas destas empresas inovadoras estivessem
presentes, dando o seu melhor, na edição da Techtextil 2011 - Feira internacional de têxteis técnicos e não tecidos,
em Frankfurt. Este ano, mais de 24.500
visitantes, oriundos de 26 países, ficaram a par de um elevado número de
inovações apresentadas por 1.207 expositores, vindos de 50 países, entre os
quais Portugal. A seguir à Alemanha,
os países que mais visitaram a Feira
foram a Itália, França, Holanda, Reino
Unido, Bélgica, Suíça, Turquia, Espanha, Polónia e EUA. Outros países, com
economias emergentes, vieram em
peso de fora da Europa, como sejam
a Índia, Coreia do Sul, China e Japão.
Também a Associação Selectiva Moda,
participada da ATP, esteve presente na
feira para apoiar a delegação composta
pela Active Space Technologie, Artefita, Coltec, Cordex, Endutex, ERT, Fitor,
Foot By Foot, Gulbena, Indutech/Cerfil,
Lankhorst e Safina. Esta acção faz parte
do projecto de internacionalização da
ASM com a ATP, para 2011, que contabiliza 61 acções em 26 mercados distintos, num investimento total de 7,43 milhões de euros, financiados pelo QREN.
A importância da presença de empresas
portuguesas neste e noutros certames
especializados confere uma relevante
visibilidade aos produtos inovadores,
com aplicação em diversas áreas. A
Techtextil além de ter como objectivo
intensificar a interdisciplinaridade das
relações de trabalho entre ciência, indústria e utilizadores, é o local mais
importante para iniciar negócios entre
fabricantes e consumidores de têxteis
técnicos e não tecidos, cujos produtos,
tecnologia e inovação vão ao encontro
das exigências, nas áreas de aplicação,
do design, da indústria automóvel, dos
têxteis funcionais, da arquitectura e da
engenharia civil.

Inovação de topo
A lista actual de produtos portugueses
inovadores já é extensa e começam a
chamar as atenções dos mercados globais. A Active Space Technologie, uma
empresa tecnológica de Coimbra, desenvolveu o Gathergy, um casaco com controlo térmico activo que tem capacidade
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vestir produtos tão diversos como veículos militares e malas de viagem. Este fio
inovador, o Pure, é também direccionado para os mercados do desporto e marinha. Trata-se de um produto 100 por
cento em polipropileno (resina termoplástica) e tem múltiplas propriedades,
sendo muito resistente a grandes impactos e também totalmente reciclável.
A Endutex Revestimentos, por seu lado,
desenvolveu um produto reciclável revestido em PVC para telas de publicidade, que no fim do ciclo de vidas, pode
ser reciclado e transformado em objectos utilitários, como copos, bandejas e
outros. Esta empresa tem um volume
de negócios de 34 milhões de euros, 70
por cento do qual facturado no mercado externo, sobretudo em Espanha.
Também a empresa portuguesa Cordex apresentou, em Frankfurt, tecidos
inovadores com fibras e fios multifilamentares de polipropileno de alta tenacidade para aplicação nas indústrias
da segurança, construção e cordoaria,
ráfia de polipropileno para aplicar em
geotêxteis e reforço de cimentos.
de aquecimento e arrefecimento corporal integrados numa única peça de vestuário. Este sistema é alimentado a baterias, com integração de painéis solares
(para aumentar a autonomia do sistema)
e inclui um modo de funcionamento au-

“Nas últimas duas décadas,
o CITEVE participou em mais
de uma centena de projectos
nacionais e europeus de
I&D e de transferência de
conhecimento e tecnologia,
projectos que envolveram
mais de duas centenas de
empresas portuguesas e
outras entidades.”

tomático. Trata-se, pois, de uma peça de
vestuário que se enquadra num conceito
sofisticado de inovação, sendo o único
sistema capaz de refrigerar e aquecer o
interior do casaco de acordo com as necessidades específicas do utilizador.

Este produto foi apresentado, com
reacções positivas, na feira Techtextile, em Frankfurt. Neste projecto, com
marca patenteada, a empresa está a
trabalhar com o CITEVE e com a empresa Damel, no sentido de desenvolver a componente têxtil e a produção
massificada do produto.

A especialidade da Fitor, empresa de Vila
Nova de Famalicão, são os fios de poliéster de alta elasticidade vocacionados
para diversos nichos de mercado extremamente técnicos. Esta empresa destaca-se ainda nas inovações com fibras
ocas, fibras “warm and fresh”, fibras anti-bacterianas, fibras repelentes de óleo e
outras com acabamentos especiais.

A Euronete, sedeada na Maia, está a
produzir um novo fio leve e resistente,
com propriedades antibalísticas, para re-

A Foot by Foot tem igualmente investido em tecnologia de ponta, nomeadamente com a compra de uma das mais

Fileira têxtil em números
• Mais de 7.000 empresas
• 152.000 trabalhadores directos
• 19 por cento do emprego da Indústria Transformadora
• 95 por cento das empresas são PME
• 4.000 milhões de euros de exportações
• 10 por cento do total das exportações
• 3.290 milhões de euros de importações
• 6.120 milhões de euros de facturação
• 5.779 milhões de euros de produção
• 7 por cento da produção da indústria transformadora
Fonte: Dados de 2010, ATP
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avançadas máquinas de laminagem
comercializadas no mercado, o que lhe
tem permitido criar malhas e tecidos
inovadores para vestuário com propriedades funcionais: impermeabilidade,
respirabilidade, anti-estáticas, resistência à chama e protecção química.

minava o estilo unisexo, uma tendência
de mercado que acabaria por mudar radicalmente anos depois com a diferenciação entre a moda masculina e feminina. Antes desta década, em matéria
de moda imitavam-se os modelos estrangeiros e os produtos pensados para

a ser muito divulgadas através de desfiles
e revistas, sobretudo femininas.

Também a Fisipe continua na vanguarda da produção de fibras. No final do
ano passado, a empresa inaugurou a
sua instalação piloto de produção de
fibras de carbono, um investimento
total superior a 5 milhões de euros,
estando já a criar novos produtos.
Fornece ainda serviços de desenvolvimento em novas tecnologias para
novos sectores, como os sectores dos
plásticos industriais e dos materiais
compósitos. A empresa, em 2010,
facturou mais de 100 milhões de euros, 99 por cento dos quais realizados
no mercado externo.

os mais jovens tinham pouca expressão
no fabrico e no consumo.

e Fátima Lopes, e nos finais de oitenta
e princípios de noventa, dá-se o reconhecimento nacional e internacional
dos estilistas nacionais como a Abbondanza e Matos Ribeiro, José Carlos,
António Tenente, Luís Buchinho ou a
Anabela Baldaque.

Moda competitiva
Tudo aconteceu na década de 80, depois de uma época em que a moda era
considerada em Portugal como uma
coisa supérflua e fútil, e em que predo-
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“A importância da presença
de empresas portuguesas
em feiras e noutros certames
internacionais confere uma
relevante visibilidade aos
produtos inovadores, com
aplicação em diversas áreas.”

Desde então verificou-se uma massificação da moda. O aparecimento das “boutiques”, de grandes marcas e o crescente
da oferta vieram suscitar nos portugueses o desejo de acompanhar as novas
tendências e o interesse em se vestir
melhor. As tendências da moda passam

É também nos anos 80 que surgem as
primeiras lojas de roupa alternativa,
que era trazida das grandes capitais
europeias pelas estilistas Ana Salazar

Em 1991, a convite do pelouro da cultura da Câmara Municipal de Lisboa,
tem lugar a primeira edição do ModaLisboa, que ainda hoje se realiza com
grande sucesso. Na rubrica denominada Sangue Novo, foram lançados
nos anos seguintes criadores de moda
como Maria Gambina, Katy Xiomara,
Paulo Cravo e Nuno Baltazar.
O Portugal Fashion teve início em
1995, com o objectivo de fomentar
uma cultura de Moda em Portugal,

DESTAQUE
nessa altura praticamente inexistente
como mercado. A motivação principal
residiu na alteração do paradigma de
desenvolvimento de um sector, como
o têxtil, que apesar de produzir com
indiscutível qualidade e de ter importância estratégica no desenvolvimento
económico do país, trabalhava essencialmente em subcontratos cujo valor acrescentado ficava nas mãos de
países que se tinham antecipado na
consolidação de uma cultura de moda
reconhecida internacionalmente. Nesta
medida, o Portugal Fashion constitui
a primeira grande alteração deste paradigma de menoridade e uma aposta decisiva em factores dinâmicos de
competitividade que contribuíram para
alterar a imagem do têxtil português
nos mercados internacionais.
Em Junho de 2008, é apresentado o
Pólo de Competitividade e Tecnologia da
Moda, que quer afirmar Portugal como
criador e produtor de tendências e promover o diálogo entre parceiros, gerando uma estratégia integrada ao nível do
têxtil, calçado e ourivesaria. O objectivo
da iniciativa é que o Made in Portugal
responda de forma inovadora às novas
valências e dinâmicas do mercado, associando moda e design, qualificação e
formação, desenvolvimento sustentável
e responsabilidade social. A meta a atingir é o pleno reconhecimento, no mercado internacional, de que Portugal cria
e produz com excelência produtos de
moda. Contudo, esta iniciativa reconhece que esta viragem só poderá acontecer
se forem potenciadas a mudança do paradigma de desenvolvimento do sector
e a emergência e consolidação de uma
verdadeira cultura de moda.
O que significa que é necessário que
haja um número crescente de empresas das diversas indústrias da moda que
estejam a aumentar o valor acrescentado dos seus produtos e a reforçar o
controlo sobre a cadeia de valor, promovendo a inovação nos modelos de
negócios e nas tecnologias, bem como
a qualificação dos recursos humanos e
as sinergias entre as diversas indústrias
da moda, de forma a manter o actual
peso das indústrias da moda no Valor
Acrescentado Bruto da indústria transformadora portuguesa.

BREVE HISTÓRIA
A industrialização portuguesa começou
tarde, tendo-se iniciado nos finais do
século XVIII. Mas Portugal sempre teve
uma forte tradição no têxtil, embora predominassem nesta época as pequenas
oficinas e o trabalho mal remunerado.
Entretanto a Revolução Industrial inglesa
criou novos produtos, como o algodão,
verificando-se uma redução acentuada
dos preços, mudanças que fizeram concorrência directa aos têxteis portugueses, inviabilizando a produção interna.

têxtil, particularmente no Vale do Ave,
potenciado pela introdução de taxas
aduaneiras de modo a encarecer os
produtos importados, salvaguardando
os produtos internos, pela consolidação dos mercados coloniais e pelo reconhecimento das vantagens da localização das indústrias nas áreas rurais.
Até bastante tarde, as exportações
portuguesas de têxteis tiveram pouca
relevância, dado que só em períodos
de conflito externo – 1ª Guerra Mundial (1914-18), Guerra Civil de Espanha (1936-39) e a 2ª Guerra Mundial
(1939-44) – é que ganhavam peso.
Em 1931, foi instituído pelo Estado
Novo o regime de condicionamento
industrial, incluindo a indústria têxtil
algodoeira, com o objectivo de disciplinar, coordenar e proteger a indústria.
O algodão provinha das colónias, mas
a sua produção era insuficiente e a importação era dificultada, o que obriga-

Contudo, a indústria têxtil moderna estabelece-se e progride em Portugal entre 1840 e 1860 (sobretudo com o fim
das lutas liberais), graças a investimentos privados que apostaram na aquisição de máquinas a vapor e na divisão
técnica do trabalho, inovações que
tiveram especial impacto na indústria
algodoeira e de lanifícios. No entanto,
a maior parte da produção era ainda
obtida de forma artesanal, resistindo à
inovação e à modernização.
No século XIX, assiste-se a um desenvolvimento significativo da indústria

va as indústrias a trabalhar abaixo da
sua capacidade. Esta situação só seria
ultrapassada nos anos 50/60, com o
aparecimento das fibras sintéticas.
A adesão de Portugal à EFTA, em 1960,
permite a abertura ao exterior, o que
tornou Portugal num dos maiores exportadores mundiais de têxteis e de
vestuário, reconhecido nos mercados
pela sua excelente relação qualidadepreço. Os anos 80/90 ficam marcados
pela adesão de Portugal à CEE (1986) e
pela modernização do sector, através de
apoios do Estado e da União Europeia.
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JOÃO COSTA
PRESIDENTE DA ATP - ASSOCIAÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE PORTUGAL

TÊXTIL E VESTUÁRIO REINVENTAM-SE
E CONQUISTAM MAIS MERCADOS
João Costa é o presidente da direcção da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal, uma das mais importantes associações do sector na Europa, de um sector
que, em Portugal, é constituído por um total de cerca de 7.000 empresas, que
empregam cerca de 152.000 trabalhadores directos (19 por cento do emprego da
Indústria Transformadora), com um volume de negócios de cerca de 6.500 milhões
de euros (8 por cento do volume de negócios da Indústria Transformadora) e com
cerca de 4.000 milhões de euros de exportações (cerca de 10 por cento do total das
exportações nacionais) – valores em euros anuais.
A ATP aposta na modernização, internacionalização e competitividade do sector, bem
como na qualificação e valorização dos recursos humanos e na inovação tecnológica e
não tecnológica, de forma a reposicionar as empresas e os seus produtos e serviços na
cadeia de valor, tornando-os mais competitivos no mercado global.
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ENTREVISTA
A indústria têxtil e de vestuário em Portugal
representa actualmente 10 por cento do total das
exportações nacionais, mas, após um primeiro
trimestre de recuperação, as exportações portuguesas
de têxteis e vestuário voltaram a abrandar nos meses
seguintes. A que se deve este recuo?
De facto, as exportações da ITV representam actualmente
cerca de 10 por cento do total das exportações nacionais.
O crescimento no 1º trimestre de 2011, relativamente ao 1º
trimestre de 2010, foi de 12,8 por cento. E, no 2º trimestre de 2011, relativamente ao 2º trimestre de 2010, foi de
13,82 por cento. Em 2010, exportámos no 1º trimestre
918.394.000 euros e no 2º trimestre 900.211.000 euros. Em
2011, exportámos no 1º trimestre 1.035.955.000 euros e no
2º trimestre 1.024.659.000 euros. Há, na verdade, um valor
ligeiramente menor no segundo trimestre, por comparação
com o primeiro, de cada um destes anos. Trata-se, aqui, de
uma pequena diferença, que poderia até ser maior dado o
carácter de sazonalidade inerente à produção da ITV, sobretudo do vestuário, em que não há uma distribuição equitativa por todos meses do ano, nem a sua evolução é linear.
De Janeiro a Julho de 2011, a ITV exportou 2.454.802.000
euros, mais 258.292.000 euros do que no mesmo período de
2010, o que representa um crescimento de 11,8 por cento.
Poderá haver algum abrandamento no segundo semestre
porque o nosso principal mercado de destino, a UE, e sobretudo a Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e Itália,
evidenciam sinais de arrefecimento no consumo, o que, naturalmente, se reflectirá nas suas compras a Portugal.
Quais as medidas que podem ou devem ser tomadas
no sentido de o sector se proteger dos efeitos da crise
no plano interno e externo, e qual é o papel da ATP
nesta fase e no médio prazo?
Medidas de poio ao acesso ao financiamento das empresas
(para a gestão corrente e para investimento), que, nesta fase,
se reveste de grandes dificuldades face aos constrangimentos
do sistema financeiro e às dificuldades do país nesse domínio; apoio às exportações e à internacionalização, pela continuidade dos programas de apoio à participação em feiras e
missões; apoio ao reforço da competitividade das empresas,
através de medidas legislativas e outras que evitem entropias
e contribuam para a redução de custos nas empresas e de
custos de contexto; e medidas de apoio ao investimento.
A ATP, como associação representativa do Sector Têxtil e Vestuário, desenvolve actividades de representação nacional e internacional, intervindo junto do poder político e das diversas
organizações com quem necessite de estabelecer contactos e
negociações para o desempenho da sua missão; desenvolve
actividades de afirmação e promoção do sector e das empresas, tendo em vista a sua valorização e qualificação; e desenvolve actividades de apoio directo às empresas suas associadas
através de um conjunto diversificado de serviços. Participa
também em organizações, de que é associada, nacionais e internacionais, de representação de nível superior, como a CIP
- Confederação Empresarial de Portugal, e a EURATEX, representação europeia do sector, com sede em Bruxelas.

A médio prazo, a ATP espera aumentar a sua representatividade pelo alargamento do universo dos seus associados, e
reforçar a sua intervenção no sentido de melhor contribuir
para a qualificação, valorização, desenvolvimento e afirmação do sector e do país no domínio do têxtil e vestuário, que
se pretende de excelência.
O têxtil e o vestuário, tal como o calçado, estão
fortemente expostos à concorrência internacional
e portanto continua a haver empresas que não
sobrevivem em termos competitivos. Quais são
actualmente os factores que ditam o sucesso ou o
insucesso de uma empresa em actividade neste sector?
O Sector Têxtil e Vestuário (STV) é, com efeito, um dos mais
expostos à forte concorrência internacional, por se tratar de
produtos, sobretudo no vestuário – que é a maior parte –,
com uma grande intensidade de utilização de mão-de-obra,
e por serem facilmente transportáveis (dada a sua leveza
e facilidade de acondicionamento) à escala mundial. Esta
realidade incentiva fortes investimentos nas zonas do globo onde há maior abundância de mão-de-obra disponível e
onde o seu custo é mais baixo.
As empresas deste sector, para serem bem sucedidas, têm
de estar muito bem preparadas e equipadas no domínio
tecnológico, têm de possuir recursos humanos muito bem
qualificados, têm de dispor de uma grande capacidade de
inovação, de criatividade, de adaptação e de resiliência.
Têm de possuir um forte espírito de combatividade e uma
grande disponibilidade para bem servir. Têm de ser muito
empreendedoras e capazes de dar resposta rápida às diversas solicitações do mercado e dos seus clientes. Têm de ser
muito eficientes para conseguirem produzir com elevada
qualidade e a preço competitivo, e têm de se afirmar e diferenciar pela excelência do serviço.

“As empresas deste sector, para serem bem
sucedidas, têm de estar muito bem preparadas
e equipadas no domínio tecnológico e
recursos humanos, e têm de dispor de uma
grande capacidade de inovação, criatividade,
adaptação e resiliência.”

Em que medida a globalização, com o consequente
aumento de competitividade e concorrência,
precipitou, por uma lado, situações de insucesso
de empresas e, por outro, acelerou processos de
renovação e inovação no sector?
A globalização tornou o mundo mais transparente e mais
próximo e permitiu aos clientes um acesso à oferta de bens
e serviços a uma escala nunca antes conhecida, comparando preços, qualidades e factores de atractividade. Quem
assentava a sua capacidade concorrencial apenas no factor preço, e até numa certa qualidade, sem a isso associar
outros elementos diferenciadores, viu-se confrontado com
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concretamente de que apoios, de que valores e de
que universo de empresas?
Em sentido restrito, falamos apenas dos apoios que o sector
tem directamente recebido, através dos programas que a
ATP, por intermédio da sua participada ASM – Associação
Selectiva Moda, tem realizado. Trata-se de programas que
apoiam a participação, à escala internacional, de empresas
têxteis e de vestuário em feiras e missões, e que têm vindo
a ser desenvolvidos desde 2001, tendo este ano atingido a
sua maior dimensão. Em 2011, estamos perante 65 acções,
das quais 47 são presenças em feiras, em todos os continentes, e que mobilizam mais de 120 empresas (têxtil, vestuário, têxteis técnicos e têxtil-lar), num investimento global
de cerca de 7,6 milhões de euros e com um incentivo médio
da ordem dos 40 por cento daquele valor. É importante notar que todos os projectos de internacionalização da ATP/
ASM tiveram execuções físicas e financeiras superiores a 90
por cento, e, em alguns anos, atingiram-se praticamente os
100 por cento, o que é especialmente relevante no quadro
dos apoios concedidos pelos sistemas de incentivos a todos
os sectores na última década.

outros concorrentes que ofereciam os mesmos produtos,
de tão boa ou melhor qualidade, mas a preços ainda mais
baixos. Os países (economias) emergentes, com abundância de mão-de-obra disponível e com muito baixos salários
(e, até, sem custos sociais), e com outros factores fortemente subsidiados, como financiamentos para investimento, energia ou práticas de dumping, apresentaram-se neste cenário com vantagens competitivas, a nível de custos,
imbatíveis. E, consequentemente, “cilindraram” a maioria
das empresas que se não tinham distinguido até então,
nem entretanto foram capazes de se afirmar, através de
outros factores de competitividade, como a inovação, a
criatividade, a moda, a marca, a versatilidade, a resposta
rápida, a qualidade dos produtos e do serviço associado, a
percepção e assimilação da filosofia da distribuição e, até,
a sua entrada e participação nesta.
“Reinventar-se” é uma palavra que os representantes
do têxtil e do vestuário usam frequentemente
quando se referem à capacidade do sector para
reagir aos novos desafios da competitividade e da
concorrência global. O que significa exactamente essa
palavra nas novas práticas da ITV?
Significa ter uma percepção permanentemente actualizada
da realidade e ser capaz de se adaptar a ela, entendendo-a e
aceitando-a como um desafio constante, com os necessários e
difíceis ajustamentos e reestruturações que ela impõe, procurando sempre novos factores e elementos que permitam gerir
as empresas de forma mais eficiente – fazendo mais e melhor
com menos – e ter produtos e serviços diferenciados, com uma
boa relação preço/qualidade/serviço, que desafie e mantenha
vivo o interesse dos compradores à escala internacional.
Quando estamos a falar de apoios à exportação
e internacionalização do sector, estamos a falar
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“São necessárias medidas de poio ao acesso
ao financiamento das empresas, face aos
constrangimentos do sistema financeiro e às
dificuldades do país nesse domínio, bem como
apoio às exportações e à internacionalização,
pela continuidade dos programas de apoio à
participação em feiras e missões.“

A entrada em força de conhecidas marcas espanholas
no mercado português de produtos de moda muito
atractivos, em que medida afecta negativamente ou
beneficia a indústria nacional do têxtil e do vestuário?
As marcas espanholas são altamente competitivas, atingindo até, pela sua dimensão e domínio internacional – com
aguerrida capacidade de compra junto dos produtores –
níveis de agressividade concorrencial difíceis de enfrentar.
Nesse sentido, afectam negativamente a indústria nacional
do têxtil e do vestuário. Mas, pelo facto de a confrontarem
com a necessidade de elevados níveis de eficiência e de espírito de combate – muitas vezes difíceis de comportar e
até incomportáveis na nossa matriz de custos e de funcionamento –, transmitem-lhe estímulos de endurecimento da
luta e acicatam o desenvolvimento de energias e de forças
geradoras de uma dinâmica superior.
Que importância tem, em termos de promoção,
visibilidade e internacionalização, a participação da
indústria do têxtil e do vestuário em feiras, salões e
desfiles de moda nacionais e internacionais?
É de fundamental importância essa participação. É através
da participação em feiras, salões e desfiles de moda que se
intensifica e alarga a promoção e a visibilidade, nacional e
internacional, da produção e da criação portuguesa neste
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sector. Trata-se de acções que contribuem para despertar
o interesse e para prestigiar os nossos produtos e as nossas
criações, e que permitem o estabelecimento de contactos
geradores de negócios no país e no estrangeiro.
Qual é o peso actual da inovação e do desenvolvimento
em matéria de produtos da ITV e quais são as relações
orgânicas do sector com as universidades e outras
instituições produtoras de conhecimento?
A inovação e desenvolvimento está actualmente, em
maior ou menor grau e com maior ou menor intensidade,
em quase tudo o que se produz na ITV, seja no domínio
dos materiais utilizados, no domínio dos processos produtivos e nos processos de acabamentos, seja no domínio
da criação e desenvolvimento de produtos. Os têxteis técnicos e vestuário funcional, onde a I&DTI é mais directamente quantificável, representam cerca de 10 por cento
do total das exportações do STV. O STV tem relações orgânicas com as universidades através, fundamentalmente,
do seu centro tecnológico – o CITEVE –, de que também
são associadas, além de empresas e associações do sector,

Relativamente a exportações e a diversificação de
mercados, quais são os mercados tradicionais do
sector, por um lado, e quais são agora os novos
destinos de aposta, nomeadamente os emergentes,
que encerram um enorme potencial de crescimento,
como os da América Latina e Ásia? É possível avançar
números e uma perspectiva de futuro?
Os mercados tradicionais e predominantes do STV são, por ordem decrescente, a Espanha, França, Alemanha, Reino Unido,
Itália, EUA, Holanda, Bélgica, Suécia e Dinamarca. A União Europeia a 27 absorve cerca de 85 por cento das nossas expor-

“Os têxteis técnicos e vestuário funcional,
onde a I&DTI é mais directamente
quantificável, representam cerca de 10 por
cento do total das exportações do STV, tendo
relações orgânicas com as universidades
através, fundamentalmente, do seu centro
tecnológico – o CITEVE.”

tações. Os mercados emergentes ainda não têm uma importância muito expressiva nas nossas exportações, mas têm um
grande potencial de crescimento, como é o caso de Angola,
que já evidencia algum relevo. De igual modo, a aposta em
destinos como a América Latina (México, Colômbia, Brasil, Argentina, Chile e Peru) e a Ásia (China e Japão) é de desenvolver,
pois há sinais muito positivos de acolhimento nesses mercados.

as Universidades do Minho e da Beira Interior. O CITEVE
participa, juntamente com as Universidades do Porto, do
Minho e de Aveiro, no CENTI – Centro de Nanotecnologias e Materiais Técnicos, Funcionais e Inteligentes. Participa também, com as Universidades do Minho e da Beira
Interior, e com os Institutos Politécnicos da Guarda e de
Castelo Branco, na AFTEBI – Associação para a Formação
Tecnológica da Beira Interior. Por outro lado, o STV é parte
constituinte, com o IEFP, do MODATEX, centro de formação e qualificação de recursos humanos do sector.

Os números das exportações do têxtil e do vestuário
português têm sido muito positivos nos tempos mais
recentes: 6,4 por cento em 2010 e 13,3 por cento nos
primeiros 6 meses deste ano. Como vê esta evolução
das exportações do sector no curto e médio prazo?
Nos primeiros seis meses de 2011, o crescimento das exportações do STV foi de 13,3 por cento. E, no período de Janeiro
a Julho, foi de 11,8 por cento. Há, aqui, com efeito, algum
abrandamento no mês de Julho. Tendo em conta a crise de
confiança que actualmente se vive e a situação de arrefecimento da economia europeia nos últimos meses, é de esperar, no
curto e médio prazo, algum abrandamento das nossas exportações. Para isso contribuirá também alguma quebra nos preços
das matérias-primas, especialmente no do algodão, que ocorreu entre Abril e Agosto deste ano, e que, inevitavelmente, se
repercutirá no preço dos produtos. O algodão teve, juntamente
com a lã, uma subida muito acentuada a partir do início de
2010 e até Abril de 2011, o que também contribuiu significativamente para o crescimento, em valor, das exportações.
O “private label” (produção para marcas estrangeiras)
ocupa uma parte importante da produção têxtil
e vestuário português, havendo unidades fabris
inteiramente dedicadas a ele. Neste contexto, qual a
vantagem, se é que há vantagem, em ter marca própria?
A vantagem da marca própria está na independência no desenvolvimento do negócio e na margem que proporciona,
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dado que o contacto é estabelecido com o cliente final. Na
marca própria é possível projectar a inovação, a criatividade
e a moda por iniciativa autónoma. O sucesso ou insucesso
do negócio depende, além das condições de mercado, de
razões inerentes ao detentor da marca, nomeadamente,
criatividade, inovação, qualidade, eficiência, competitividade, capacidade financeira, localização dos pontos de venda,

“A vantagem da marca própria está na
independência no desenvolvimento do
negócio e na margem que proporciona, dado
que o contacto é estabelecido com o cliente
final. Na marca própria é possível projectar
a inovação, a criatividade e a moda por
iniciativa autónoma.”

afirmação e atractividade dos produtos, etc. Mas, tem como
desvantagem, entre outras, a exigência de um grande esforço financeiro, pois o ciclo do produto é muito maior – desde
a concepção e criação da colecção até à venda e recebimento
do valor dos produtos pode decorrer cerca de um ano.
Com o aumento internacional do custo das matériasprimas e da mão-de-obra na Ásia, as grandes marcas,
como a Benetton ou a Judith Lacroix, estão de volta

à produção de proximidade. De que modo esta
tendência beneficia as empresas portuguesas de
confecção em “private label” e a ITV em geral?
O aumento do custo das matérias-primas tornou mais
importante o seu peso no preço do produto final, e, por
consequência, atenuou a importância do peso do custo da
mão-de-obra. Por outro lado, o aumento do custo da mãode-obra na Ásia – onde é extremamente baixo por comparação com o nosso –, eleva o preço dos produtos, sobretudo
de mão-de-obra intensiva, reduzindo (embora ainda pouco)
o enorme diferencial que existe entre Portugal e a Ásia. Esta
evolução beneficia a competitividade das empresas portuguesas, com maior relevância nas de produção de mão-deobra intensiva, como é o caso das confecções, e, em especial, das que trabalham em “private label”, em virtude de,
nessas, o factor preço ser ainda mais decisivo do que nas
que possuem marca própria. Mas, embora em diferentes
graus, beneficia a ITV em geral.
Numa auscultação rápida, como está de saúde o
Made in Portugal no têxtil e no vestuário?
Está bem. A produção portuguesa de têxtil e vestuário
desfruta de muito boa reputação nos mercados internacionais, porque se afirmou como produtora de excelência,
com elevados padrões de qualidade, inovação, criatividade
e design. Tem capacidade de resposta rápida, é flexível e
cumpridora, e associa ao produto um conjunto de serviços
de grande qualidade. Made in Portugal acrescenta valor,
porque representa uma mais-valia.

BIOGRAFIA BREVE
João Oliveira da Costa, o actual presidente da ATP - Associação Têxtil e
Vestuário de Portugal, nasceu em
1953, junto a Vila Nova de Famalicão.
Em 1984 licencia-se em Economia
pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, após ter concluído o Curso de Solicitador, em 1982.
Na qualidade de Economista, abre um
Gabinete em Vila Nova de Famalicão,
de 1985 a 1990, nas áreas de Análise, Diagnóstico e Consultadoria de
Gestão de empresas e elaboração de
Projectos de Investimento.
Percurso profissional: Companhia de
Seguros Bonança (1975/1985); Serviços
Municipalizados de Água e Saneamento da Póvoa de Varzim (director Administrativo e Financeiro, 1985/1986);
ROMATEX – Industria de Malhas, Lda
(sócio gerente e responsável pelas áreas de gestão e funcionamento de 1986
a 2008); APCM - Associação Pólo de
Competitividade da Moda (presidente
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do Conselho de Administração, desde
2009); EXPONOR DIGITAL (administrador desde Novembro de 2009; MODATEX - Centro de Formação Profissional
da Indústria Têxtil, Vestuário, Confecção e Lanifícios (administrador desde
Junho de 2011).
Percurso associativo: membro da Direcção da APIM - Associação Portuguesa
da Indústria de Malhas, de Abril/2000
a Janeiro/2003; vice-presidente da Direcção de “A BENEFICENTE”, I.P.S.S.
– Póvoa de Varzim, de 2007 a 2008;
vice-presidente da Direcção da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal,
de Outubro/2003 a Junho/2008; presidente da Direcção da ATP - Associação
Têxtil e Vestuário de Portugal, desde
Julho/2008; vice-presidente da CIP Confederação da Indústria Portuguesa,
de Julho de 2008 a Dezembro de 2010;
membro da Direcção e do Conselho Geral da CIP - Confederação Empresarial
de Portugal, desde Janeiro de 2011.

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

EMPRESAS

CANTINHO DAS AROMÁTICAS
PLANTAS BIOLÓGICAS
EM PLENA EXPANSÃO
Cantinho das Aromáticas é uma empresa agrícola que produz plantas aromáticas e
medicinais e que exporta 90 por cento da produção. Tem em França o seu principal
cliente, mas o objectivo desta empresa de agricultura biológica é chegar a mais clientes
e países e aumentar o volume de negócios, dada a procura crescente nos mercados
internacionais.
Fundada em 2002, esta empresa agrícola, com uma quinta e um viveiro, tem
como vocação produzir e comercializar
plantas aromáticas, medicinais e condimentares, bem como outras espécies
espontâneas da nossa flora, aliando os
princípios da agricultura biológica aos
métodos de produção.
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Localizada em espaço urbano, tem a
maior área do país em produção de Plantas Aromáticas e Medicinais (PAM) em regime de agricultura biológica (três hectares), contando já com uma produção de
cerca de 150 espécies e variedades distintas, e exporta para a indústria farmacêutica, cosmética, alimentar e ervanária.

Com um volume de negócios de 120
mil euros e exportando 90 por cento da
sua produção, a Cantinho das Aromáticas tem como principal cliente Herbier
du Diois, no Sul de França. A procura crescente por estes produtos nos
mercados internacionais abre novas
oportunidades à empresa que espera

EMPRESAS
continuar a crescer, chegando a novos
clientes e a novos mercados.
A sua estratégia de internacionalização
passa, designadamente, pela visita regular a feiras internacionais de referência, revela Luís Alves, sócio-gerente da
empresa, acrescentando que a procura
de novos clientes lhes permite ter uma
visão estratégica e única do sector.
“A empresa em termos competitivos
está bem posicionada, uma vez que
a procura internacional por produtos
biológicos e por produtos de elevada
qualidade é crescente. O consumidor
reconhece que os produtos são produzidos de forma muito rigorosa, sem a
utilização de pesticidas ou adubos de
síntese, colhendo exclusivamente as
melhores partes da planta, para que
no final resulte o melhor produto possível”, explica a mesma fonte.
A empresa envia periodicamente
amostras para França para que as ervas
sejam analisadas, quanto à sua qualidade, à intensidade do seu sabor, aos
metais pesados e aos pesticidas, mas a
produção e rotulagem são desenvolvidas em Portugal, com métodos amigos

do ambiente, sendo as matérias-primas
colhidas no momento em que os princípios activos estão mais concentrados.
O modo de produção biológico recupera práticas e técnicas tradicionais, mas
tem sempre presente a tecnologia mais
recente, bem como o conhecimento
integral do ecossistema e a melhor forma dele tirar proveito, afirma Luís Alves.

“O modo de produção
biológico recupera práticas e
técnicas tradicionais, mas tem
sempre presente a tecnologia
mais recente, bem como o
conhecimento integral do
ecossistema e a melhor forma
dele tirar proveito.”

Que acrescenta que o trabalho realizado
com Universidades e outras empresas
tem produzido frutos que serão visíveis a
médio prazo, como o desenvolvimento
do novo modelo de secagem das plantas, que incorpora alta tecnologia e que
poderá servir todos os agricultores que
se dediquem às PAM na região.

A empresa lançou recentemente uma
marca própria de produtos de agricultura biológica de elevada qualidade, que
se podem adquirir no local ou através
do site, com entregas em qualquer ponto do país. Os produtos estão acondicionados em latinhas com design apelativo que permitem efectuar recargas:
o cliente leva a sua lata vazia e enche-a
com as ervas correspondentes.
Para Luís Alves, estes são alguns exemplos de iniciativas que espelham a filosofia da agricultura biológica, numa empresa que privilegia o trabalho em rede.
Segundo aquele responsável, a Cantinho
das Aromáticas tem desempenhado um
papel activo na partilha de conhecimentos técnicos com agricultores que se
estão a instalar na produção, estando a
contribuir de forma decisiva para a instalação de uma nova fileira na agricultura
portuguesa, que se pretende que seja a
única no mundo 100 por cento BIO.
“A partilha de informação torna a empresa mais competitiva. Acreditamos
que esta é a atitude empresarial do século XXI, que potencia simbioses entre
parceiros, contribuindo para a obtenção de produtos sustentáveis, adapta-
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GRUPO
JERÓNIMO
MARTINS
DOMINA
RETALHO
dos às exigências cada vez maiores dos
consumidores”, acrescenta Luís Alves.

plantas para o Mestrado em Medicina
Tradicional Chinesa e fornecer as instalações para visitas e aulas práticas.

Refira-se que a Cantinho das Aromáticas conquistou o 1º Prémio “Agricultor
sobresaliente en actividades innovadoras”, em 2008, na prestigiada Feira Internacional de Silleda, Espanha. Já este
ano foi nomeada para os prémios Novo
Norte 2011, na categoria Norte Empreendedor. Tem ainda um Protocolo com
o Instituto de Ciências Biomédicas Abel
Salazar (ICBAS) no sentido de propagar

Cantinho das
Aromáticas
Rua do Meiral, 508
4400-501 Canidelo
Vila Nova de Gaia
Portugal
Tel.: + 351 227710301
luisalves@cantinhodasaromaticas.pt

www.cantinhodasaromaticas.pt

Janela para o público
Na quinta da Cantinho das Aromáticas pode-se encontrar uma flora ibérica
com 150 espécies e variedades. Das condimentares às plantas medicinais,
algumas das espécies cultivadas são a equinácea, limonete, erva-príncipe,
hortelã-pimenta, loureiro, tomilho-limão, tomilho bela-luz e o hipericão-doGerês. Junto à quinta existe uma loja de venda ao público de produtos de
marca própria, sendo de destacar as latinhas de alecrim, erva-cidreira, erva
príncipe, hipericão-do-Gerês ou hortelã-pimenta, entre tantas outras, em
formato de 20 ou 40 g.
Aqui pode também ser adquirido tudo o que é necessário para cultivar ervas
aromáticas: sementes, substratos, telas, e adubos para agricultura biológica,
vasos, tabuleiros e ainda as plantas envasadas. Pode ainda ser encontrado um
leque de produtos tradicionais feitos com estas ervas: sabonetes, cremes, óleos
essenciais, chá, tisanas, mel, compotas, azeite e muito mais.
Na loja estão presentes, além dos produtos de marca própria, material de
merchandising, bibliografia e materiais audiovisuais referentes à produção de
ervas aromáticas e agricultura biológica.
Refira-se que a procura de ervas aromáticas e de produtos de agricultura
biológica é muito superior à capacidade de resposta da empresa, pelo que
a Cantinho das Aromáticas procura divulgar o conceito e disponibiliza apoio
técnico e conhecimento para todos os que pretenderem lançar projectos
na área. (Site e primeira loja virtual do país a vender plantas em www.
cantinhodasaromaticas.pt).
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Um descendente directo
de uma pequena mercearia
no Chiado tornou-se um
grande nome da distribuição
europeia. As marcas Pingo
Doce e Biedronka lideram
nos mercados português
e polaco e são a face mais
visível de uma estratégia
empresarial de grande
sucesso.
Em polaco Biedronka tem um duplo significado. Quer dizer ‘joaninha’ e é também o nome escolhido pelo grupo Jerónimo Martins para a sua cadeia de lojas de
bens alimentares espalhadas por toda a
Polónia. Está para os consumidores polacos como os supermercados Pingo Doce
para os portugueses. A primeira é líder
destacada no mercado polaco de retalho
alimentar. O Pingo Doce surge no lugar
cimeiro dos supermercados portugueses.
O grupo Jerónimo Martins é um gigante
português no negócio do retalho alimentar. Em 2010, registou uma facturação de 8,7 mil milhões de euros e emprega cerca de 61.000 trabalhadores. O
negócio na Polónia, 15 anos depois do
seu começo, é responsável por 55 por
cento daquele valor e também representa mais de metade daquela força de
trabalho. Ninguém diria que na génese
deste negócio de grande sucesso esteve
a compra há várias dezenas de anos de
uma mercearia no Chiado pela família
Soares dos Santos.

EMPRESAS

Daí nasceu, no início da década de
oitenta, a aposta no negócio da distribuição alimentar. O ponto de viragem foi a criação de uma empresa de

“A presença neste grande
mercado do leste europeu,
a Polónia, constitui um eixo
estratégico vital para o grupo,
estando presente em cerca de
650 cidades e vilas, com 1.649
lojas, e é a maior cadeia de
retalho alimentar no país”.

supermercados e a realização de uma
joint-venture com um grande retalhista belga de onde nasceram os supermercados Pingo Doce. Em meados da
década de noventa, a Jerónimo Martins avança para a internacionalização
do modelo de negócio e o mercado
polaco surge, desde o início, como a
grande prioridade.

A presença neste grande mercado do
leste europeu constitui um eixo estratégico vital para o grupo. As primeiras lojas da Biedronka surgiram ali em
1995 e, três anos mais tarde, o grupo
Jerónimo Martins tornou-se o único
proprietário da cadeia que contava então com 243 lojas. Hoje, está presente
em cerca de 650 cidades e vilas, conta
com 1.649 lojas, é, a grande distância,
a maior cadeia de retalho alimentar
no país, é reconhecido por cerca de
95 por cento dos polacos e mais de
metade da população é consumidora
habitual dos seus produtos. Reflexo
do reconhecimento é a presença de
dois milhões e meio de clientes por
dia nas lojas Biedronka. Os números
estão calculados e o segredo é corresponder sempre às expectativas dos
consumidores que, assegura fonte da
empresa, “sabem que cumprimos a
missão de disponibilizar, todos os dias,
produtos alimentares cuidadosamente
seleccionados de elevada qualidade e
a baixo custo”.

Na distribuição alimentar em Portugal, o
grupo opera com as marcas Pingo Doce
(supermercados 340 e hipermercados 9)
e Recheio (cash & carry e plataformas de
Food Service), sendo líder destacado no
segmento dos supermercados. Tem 349
unidades Pingo Doce de norte a sul do país.
Em 2010, ano em que abriu 207 novas
lojas e contratou mais sete mil colaboradores, celebrou os 15 anos da Biedronka e os 30 anos do Pingo Doce.
Subiu 9 lugares no ranking da Deloitte
“Global Powers of Retaling 2011”
para o 85º lugar e registou, ao longo
do ano, a maior valorização bolsista
em Portugal (63 por cento).

Grupo Jerónimo
Martins
Rua Actor António Silva, 7
1600-404 Lisboa
Tel: +351 21 7532000

comunicacao@jeronimo-martins.pt

www.jeronimomartins.pt
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GRÁFICA IDEAL
APOSTA NA EXPORTAÇÃO
Fundada em 1945, a Gráfica Ideal de Águeda exporta hoje para vários mercados
europeus e tem por meta crescer a nível internacional, apostando na inovação dos
seus produtos: embalagens em cartolina para vários sectores de actividade.
A Gráfica Ideal de Águeda tem vindo a
crescer de forma sustentada desde a sua
fundação, em 1945, contando hoje com
cerca de 90 colaboradores e com uma capacidade instalada que permite transformar 10.000 toneladas de matéria-prima
por ano. A empresa actua na produção
de soluções inovadoras em embalagens
de cartolina impressas em offset, fabricando para sectores tão diversos como o
alimentar, farmacêutico, cerâmico, automóvel, e telecomunicações.

que aproximadamente 15 por cento são
provenientes da exportação para Espanha, França, Itália e Alemanha, países
onde conta com “parceiros exigentes”.

A integração no Grupo Levira em
2000, ano em que a Gráfica Ideal de
Águeda também obteve a Certificação
da Qualidade, resultou numa política
de forte investimento, segundo fonte
da empresa, que dispõe actualmente de um parque industrial “capaz de
satisfazer as mais elevadas exigências
de mercado, nomeadamente no sector
das embalagens litografadas (offset)”.

A estratégia de internacionalização da
Gráfica Ideal passa pela identificação de
parceiros estratégicos especializados em
embalagens de cartolina e afins, pela
participação nas principais feiras do sector e pela criação de um departamento
de exportação. Além da Europa, os mercados-alvo da empresa são os PALOP.

O volume de negócios da empresa ascende a mais de 8 milhões de euros, em

Refira-se a empresa conta com uma
área coberta de 10.000 metros quadrados implantada num total de
22.000 metros quadrados, dispondo
de tecnologia avançada na área de
pré-impressão e I&D (concepção e desenvolvimento de protótipos).

A meta da empresa é crescer a nível internacional, “optando por desenvolver
embalagens em cartolina verdadeiramente inovadoras através do desenvol-

vimento de parcerias com as Universidades nas áreas de investigação e desenvolvimento”, adianta a mesma fonte.
A fonte acrescenta que a rapidez e
flexibilidade são dois factores de relevo para o sucesso da empresa, assim
como a aposta no serviço de concepção e desenvolvimento de protótipos
em 2D e 3D e na utilização de tecnologias inovadoras nesta área.

Gráfica Ideal
Covão - Apartado 13
3754-909 Águeda·
Tel.: +351 234 630 400
Fax: +351 234 630 401
geral@graficaideal.pt

www.graficaideal.pt
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ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
RELACIONAMENTO COM
PORTUGAL EM CURVA
ASCENDENTE
O relacionamento económico entre Portugal e a maior economia
do mundo conhece novos desenvolvimentos. Nos últimos anos,
Portugal deixou de ser apenas um país exportador para o mercado
norte-americano, de grande potencial para as empresas portuguesas,
passando também a ser um investidor directo e um parceiro na área da
investigação científica de que são exemplo as parcerias firmadas entre
o Governo português e quatro importantes instituições americanas.
O interesse que os Estados Unidos tem despertado junto das empresas portuguesas
apresenta um saldo claramente positivo e, a manter-se, abre portas a um novo
patamar no relacionamento económico bilateral.
A análise de Rui Boavista Marques, director do Centro de Negócios da AICEP para a
América do Norte.
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Os Estados Unidos da América sendo a
maior economia mundial, foram também o epicentro da crise global de 2008,
que tendo repercussões em todos os países levou à primeira quebra do PIB mundial após a Segunda Guerra Mundial.

Este acentuado crescimento é transversal a todos os sectores, mas o principal produto de exportação, a gasolina
refinada – um produto da Galp –, viu
reforçada a sua importância relativa
de perto de 20 por cento do total em
2009, para perto dos 28 por cento em
2010, com um crescimento de perto de
90 por cento em valor. Quanto aos outros sectores, as variações percentuais
são menos notórias mas ainda positivas
e significativas para todos os produtos
de maior expressão, registando-se crescimentos de: 18 por cento - Máquinas
e Aparelhos, 11 por cento - Madeira e
Cortiça, 18 por cento - Matérias Têxteis,
397 por cento - Pastas celulósicas e Papel, 12 por cento - Produtos Alimentares, e de 97 por cento - Veículos e outro
material de Transporte (entre outros).

entretanto tomadas pela Reserva Federal Americana (FED, o banco central)
incluem a decisão de manter os juros
em níveis historicamente baixos (entre
0 por cento e 0,25 por cento) até 2013,
e equacionar o timing da entrada, ou
não, em vigor de um novo pacote de
estimulo, os chamados quantitative
easing, que consiste na aquisição de
títulos de tesouro a longo prazo.

A bolha económica do sub-prime rebentou em 2007 mas só no ano seguinte se
alastrou à economia real, ficando a data
da falência do banco de investimento
Lehman Brothers, 15 de Setembro de
2008, como o marco simbólico da crise. Depois de um verdadeiro esforço
conjunto a nível mundial e multilateral,
alguns países que tinham entrado em
recessão, iniciaram progressivamente
uma retoma económica, o que nos EUA
aconteceu a partir de Junho de 2009.

Comércio com Portugal
É neste contexto que as relações bilaterais Portugal – EUA têm vindo a ganhar
uma nova dinâmica, nas várias vertentes
de exportação e internacionalização, de
investimento português, de investimento directo americano e de parcerias de
I&D voltadas para resultados no mercado e de inovação de produto.

No momento em que a recuperação da
economia norte-americana (com crescimento previsto entre 2,7 por cento e
2,9 por cento em 2011) se debate com
questões fulcrais como a redução da
despesa pública, nível de desemprego
elevado, desvalorização do mercado de
habitação e aumento do custo de vida,
os EUA sofreram pela primeira vez na
sua história uma redução do rating de
crédito de AAA para AA+.

Do ponto de vista do número de agentes económicos envolvidos no comércio bilateral há a registar um decréscimo significativo: de 2.625 empresas
exportadoras em 2006 para 2.079
exportadoras em 2010, e de 13.361
empresas importadoras em 2005 para
5.373 em 2010.

“Portugal deixou de ser,
somente, um país de
exportação para os EUA,
sendo também actualmente
um país investidor e de
grande potencial em termos
de parcerias de I&D e de
tecnologia aplicada, tendo
em vista o lançamento de
novos e inovadores produtos
no mercado.”

A redução do rating de crédito foi efectuada num contexto de enorme confronto politico em Washington sobre a
manutenção ou alargamento do tecto
da dívida, que estava fixada em 14.294
mil milhões de dólares e portanto correspondente a um valor próximo de
100 por cento do PIB (valor entretanto já ultrapassado), antevendo um ano
politicamente intenso, uma vez que as
eleições presidenciais serão realizadas a
6 de Novembro de 2012.

Investimento português
nos EUA
Para além da tendência de crescimento
das exportações, identificamos como
provavelmente a maior alteração no
relacionamento bilateral a visão e a capacidade empreendedora de algumas
empresas portuguesas através das suas
recentes actividades de investimento
directo português nos EUA, sendo este
hoje em dia o 4º mercado de destino
de IDE português.

Portugal mantém, desde 1997, uma
balança comercial positiva com os EUA,
apesar de ter registado durante o período de 2007 a 2009 uma quebra significativa das suas exportações (de cerca de
2 mil milhões de euros para mil milhões
de euros). No entanto, em 2010 as exportações portuguesas aumentaram 32
por cento, tendo já este ano, até Junho,
crescido mais de 10 por cento.

No âmbito da tentativa de contrariar
uma eventual entrada em dupla recessão (double-dip recession), as medidas

Existem investimentos em sectores
muito diversos, mas podem identificarse quatro clusters de actividade que
têm merecido mais atenção por parte
das empresas portuguesas.

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

2.105.266

1.787.108

1.340.039

1.012.141

1.326.946

-8,4

658.954

726.241

10,2

Importações

780.797

953.828

1.030.620

864.390

843.348

2,9

406.141

555.195

36,7

1.324.469

833.280

309.419

147.751

483.598

--

252.814

171.046

--

269,6%

187,4%

130,0%

117,1%

157,3%

--

162,2%

130,8%

--

Saldo
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

(b) Taxa de variação homóloga 2010-2011
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que forma o quarto cluster de maior presença portuguesa nos EUA. De entre outras, podem-se mencionar as seguintes:
a WeDo, a Outsystems, a Critical Links,
a Tekever, a WIT Software, a NDRIVE e
a YDreams, que têm vindo a expandir
as suas actividades a partir de Austin no
Texas, mas agora também com empresas
em Nova Iorque e na Califórnia.

O primeiro é sem dúvida o sector da
energia. Após o investimento da EDP
Renováveis na aquisição da Horizon e
posterior expansão comercial, verificou-se a entrada no mercado da Efacec, da Martifer, da EIP e da DST. Prevê-se que venham a registar-se novas
entradas no mercado, neste caso por
parte de PME que fazem parte da cadeia de valor e subcontratação destas
grandes empresas, e que estão nesta
altura a identificar oportunidades de
instalação no mercado americano.

Investimento americano
em Portugal
No que diz respeito ao investimento
directo americano em Portugal verificase em 2010, mas sobretudo na primeira parte de 2011, uma subida significativa de casos de investimento.

Nas infra-estruturas, logística e novos
conceitos industriais e de serviços, chegaram ao mercado a Brisa, a Soares da
Costa, a Cifial e a Logoplaste, enquanto a Sovena já tinha investido no Estado de Nova Iorque na década passada.

“Existe um potencial de
expansão das actividades
de investimento directo
americano em Portugal, no
sentido de virem a localizar em
Portugal operações de forte
intensidade tecnológica e de
dimensão europeia.”

A terceira área de actividades identificada tem a ver com o cluster da saúde
(envolvendo os sectores farmacêutico,
a biotecnologia e aplicações à saúde, o
denominado sector das Life-Sciences),
no qual a Hovione com a sua fábrica
e centro de I&D em Nova Jersey foi
pioneira, tendo sido secundada pela
Alfama, Biotecnol, Bluepharma, Crioestaminal, a Alert e, no ano passado,
pelo grupo Maló e pelo CGC Genetics.

Num registo do aumento da credibilidade
de Portugal como destino de investimento directo americano, temos assistido aos
recentes reforços de investimento da Cisco, da IBM, da HP, da Microsoft e mais
recentemente da Xerox (inaugurou o Global Delivery Centre em Maio de 2010) em

Existe igualmente um quarto grupo de
empresas portuguesas, neste caso de
base tecnológica e aplicações às TIC –
Tecnologias de Informação e Comunicações, que tem vindo a estabelecer empresas comerciais de direito americano, e

operações de outsourcing ou de desenvolvimento de novas aplicações de software, que confirmam o reconhecimento
do nível de competitividade e patamar de
excelência existente em Portugal.
É de particular relevância a instalação
em Portugal de centros de competência europeus ou mesmo mundiais. Um
bom exemplo é o da Cisco que gere
cinco centros de operações e suportes e
vendas em Portugal, e nomeadamente
os seus centros de operações europeus
“Hercules” e “Liberty”, mas também do
Microsoft R&D Center for Speech Recognition, sendo este o primeiro destes
centros da Microsoft fora dos EUA.
Há também a registar alguma dinâmica na aquisição, por parte de empresas
americanas, de activos detidos por empresas de outras nacionalidades em Portugal, na área dos serviços, cablagens,
distribuição electrónica e refinação de
açúcar, a exemplo da METLIFE, da WIRECO, da TECH DATA, da ARROW Electronics e da AMERICAN SUGAR Refining.
A nível industrial tem havido reforço das
operações da DURA Automotive, que
anunciou que irá triplicar a dimensão em
Portugal em número de postos de trabalho, após ter assegurado novos contratos com a BMW e a Mercedes Benz.

Turismo
O mercado norte-americano ocupou
no ano de 2010 a segunda posição a
nível mundial como mercado emissor

INVESTIMENTO DIRECTO
FLUXOS IDE
ID dos EUA em Portugal

2006

2007

2008

2009

2010

Var %a
06/10

2010
Jan/Maio

2011
Jan/Maio

Var %b
10/11

869.070

794.410

481.818

271.731

305.878

-19,7

59.921

404.375

574,8

Desinvest.

491.799

452.456

407.514

345.019

469.366

0,7

98.877

85.933

-13,1

Líquido

377.271

341.954

74.304

-73.288

-163.488

--

-38.956

318.442

--

2,65

2,43

1,37

0,85

0,87

--

0,33

2,39

--

9

9

12

12

12

--

n.d.

8

--

Var %a
06/10

2010
Jan/Jun

2011
Jan/Jun

Var %b
10/11

% IDE totalc
Origem

d

FLUXOS IDPE

2006

2007

ID Portugal nos EUA

229.033

Desinvest.

70.581

Líquido
% IDPE total
Destino

d

c

2008

2009

2010

372.185

138.916

296.559

184.294

18,9

84.015

115.873

37,9

70.977

130.111

39.637

13.087

-13,2

7.812

19.625

151,2

158.452

301.208

8.805

256.922

171.207

--

76.203

96.248

--

2,33

2,51

1,22

3,82

2,68

--

2,80

1,65

--

8

8

12

7

7

--

n.d.

4

--

Fonte: Banco de Portugal Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2006-2010 (b) Taxa de variação homóloga 2010-2011
(c) Com base no ID bruto total de Portugal (d) Posição enquanto Origem do IDE bruto total e Destino do IDPE bruto total, num conjunto de 55 mercados
n.d. - não disponível
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de turistas, atingindo as 63,5 milhões
de viagens. O potencial de crescimento ainda é relevante tendo em atenção
que apenas 33 por cento da população
possui passaporte, querendo isto dizer
que só um em cada três americanos
pode, por exemplo, visitar o Canadá.
O mercado europeu continua a ser o
principal destino de férias do turista
americano, mas esta preferência tem
vindo a perder relevância ao longo dos
últimos anos. Os últimos dados divulgados pelo Departamento do Comércio
dos EUA revelam que apenas 38,9 por
cento dos turistas americanos visitaram
a Europa, um novo mínimo histórico.
Destinos como a Ásia (principalmente),
a Oceânia e o Médio Oriente têm atractivos mais valorizados pelo turista que
depois se traduzem em taxas de crescimento significativas de viagens para
esses destinos, em comparação com
quedas dos indicadores para a Europa.
Os principais Estados emissores de turistas são do Atlântico Médio (Middle
Atlantic) – Nova Iorque, Nova Jersey e

“Portugal mantém, desde
1997, uma balança comercial
positiva com os EUA. Em 2010
as exportações portuguesas
aumentaram 32 por cento,
tendo já este ano, até Junho,
crescido mais de 10 por cento.”

Pensilvânia – que representam 40 por
cento do tráfego gerado para o exterior. Os Estados do Atlântico Sudeste
(South Atlantic) representam 19 por
cento, enquanto os Estados do Pacífico
ascendem a 14 por cento.
No que respeita à sua relação com Portugal o mercado norte-americano tem registado um comportamento muito positivo
nos últimos cinco anos, com crescimentos sistemáticos na ordem dos dois dígitos, situação muito mais positiva quando
comparada com o tráfego dos EUA para a
Europa nesse mesmo período.
Actualmente o mercado dos Estados
Unidos ocupa a sexta posição enquan-

to gerador de receita em Portugal, lugar que tem vindo a ocupar nos últimos
anos. Os dados divulgados pelo Banco
de Portugal referem que até Junho de
2011 os turistas americanos gastaram
em solo português 153 milhões de euros, cerca de 19,3 por cento mais do
que o registado em período homólogo.
Quanto ao número de hóspedes, para
o período de Janeiro a Junho de 2011,
o crescimento foi de 9,5 por cento,
com quase 128 mil cidadãos americanos registados em unidades hoteleiras.
No que respeita às dormidas, para o
mesmo período em análise, o crescimento foi de 10,4 por cento, com um
valor absoluto de 283 mil dormidas.
Fruto das ligações aéreas diárias entre
Newark e Lisboa, realizadas pela TAP e
pela Continental, e das cinco ligações
semanais entre Miami e Lisboa, operação aérea inaugurada este Verão,
Lisboa é o principal destino do turista
americano, com uma quota de 62 por
cento, valor final de Junho deste ano.
Os outros dois destinos mais importantes são o Porto e Norte (para onde a
TAP também voa desde Newark) e o
Algarve. Os Açores, alicerçados nas excelentes ligações proporcionadas pela
SATA, através do aeroporto de Boston,

têm também registado um volume
considerável de turistas.

Imagem de Portugal
e divida soberana
Decorrente dos desenvolvimentos relacionados com o pedido de ajuda externa
ao FMI e União Europeia em que Portugal incorreu há meses, os próximos anos
serão um teste à capacidade de afirmação do nosso país no que diz respeito
à percepção dos mercados financeiros e
nomeadamente das Agências de Rating
e dos analistas de mercado das empresas financeiras mundiais – e muito em
particular dos relevantes agentes económicos americanos e dos órgãos de
comunicação especializados que estão
sedeados em Nova Iorque.
No sentido de desenvolver uma estratégia de comunicação do país consolidada e eficaz, em particular pela elevada
exposição das empresas portuguesas
cotadas em Bolsa aos fundos de investimento e hedge funds americanos,
tem vindo a realizar-se anualmente um
road-show a Nova Iorque por parte das
empresas do PSI-20. Prevêem-se igualmente outras incitativas deste género
na divulgação de oportunidades de investimento em empresas públicas em
fase de privatização.
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A acrescentar às dimensões anteriores,
existe uma outra componente importante, que é a das Parcerias Internacionais estabelecidas pelo Governo português entre Universidades e empresas
portuguesas com instituições americanas líderes mundiais da investigação
científica aplicada: o Massachussets
Institute of Technology, a Carnegie-

a Washington ao Banco Mundial e ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento na última semana de Outubro.

cerias de I&D e de tecnologia aplicada,
tendo em vista o lançamento de novos e
inovadores produtos no mercado.

Com o objectivo de sustentar o aumento de notoriedade de Portugal
nos EUA, foi iniciada em 2010 uma
Campanha País sob o lema “Portugal,
Innovate with us”, que consiste numa

Igualmente, é de registar uma área que
ainda falta concretizar em todo o seu potencial, mas que já está a ser explorada: o
das parcerias luso-americanas para África
e para o Brasil (vide “Fórum Access Áfri-

Mellon University, a University of Texas
in Austin e a Harvard Medical School.

série de road-shows sectoriais ao mercado e organização de seminários com
bolsa de contactos em sectores de elevado potencial de parceria, nos quais
Portugal tem oferta de excelência a

ca”, organizado em 2010, em Lisboa, e o
Fórum “Business in Portuguese” a realizar em Nova Iorque oportunamente).

Esta parceria nos EUA, numa escala
única para Portugal (das cinco parcerias
especiais quatro são nos EUA, sendo a
outra com o Instituto Fraunhofer da Alemanha), irá seguramente trazer dividendos a curto prazo, não só no maior envolvimento de Portugal na I&D mundial,
com implicações a nível empresarial.
É digno de registo também o esforço
que conduziu à abertura de uma antena tecnológica portuguesa em S. Francisco na Califórnia, através de uma parceria com a incubadora de empresas
de base tecnológica Plug and Play, em
projecto liderado pela Leadership Business Consulting com o apoio da AICEP.
O mercado dos financiamentos multilaterais tem vindo a ser trabalhado
com redobrada intensidade, tendo-se
realizado um seminário em Lisboa, em
Maio de 2010 na AICEP, no qual estiveram presentes especialistas da área
de e-Procurement das Nações Unidas,
que contribuiu para que o número de
empresas certificadas na ONU passasse
de 17 para 87 empresas portuguesas.
Está igualmente prevista uma missão
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“Os Estados Unidos da
América sendo a maior
economia mundial, foram
também o epicentro da crise
global de 2008, que tendo
repercussões em todos os
países levou à primeira
quebra do PIB mundial após a
Segunda Guerra Mundial.”

exemplo das áreas: Energias Renováveis e Mobilidade Eléctrica, Life-Sciences (Biotecnologia, Farmacêutica e
aplicações à Saúde), TIC – Tecnologias
de Informação e Comunicação, e Logística e Engenharia e Infra-estruturas.
Em súmula, pode considerar-se que Portugal deixou de ser, somente, um país
de exportação para os EUA, sendo também actualmente um país investidor e
de grande potencial em termos de par-

Existe igualmente um potencial de expansão das actividades de investimento
directo americano em Portugal, no sentido de virem a localizar em Portugal
operações de forte intensidade tecnológica e de dimensão europeia.
A manter-se este ritmo e intensidade
de interesse dos agentes económicos
portugueses pelas oportunidades geradas pela retoma económica, pela
dimensão e características de inovação
do mercado americano, e estaremos
seguramente numa época de grande
relançamento do relacionamento bilateral Portugal-EUA.

AICEP Nova Iorque
590 Fifth Avenue, 4th Floor
New York NY 10036-4702
U.S.A.
Tel.: +1 646-723 0299
Fax: +1 212-575 4737
(Comércio e Investimento)
aicep.newyork@portugalglobal.pt
(Turismo)
tourism@portugal.org
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O SUCESSO DO NEGÓCIO NOS EUA
>Por Carlos Oliveira, Managing Partner da Leadership Business Consulting

2. Dominar cinco aspectos
estratégicos

Sendo os EUA a maior economia mundial e um dos maiores mercados de
consumidores sofisticados, há uma elevada probabilidade de haver mercado
para os produtos e os serviços de quase todas as empresas portuguesas. Os
EUA são também a maior fonte da inovação que impulsiona as vagas de crescimento económico mundial. Quanto
mais próximos estivermos desta inovação, mais forte será a nossa economia.
Os EUA são simultaneamente uma fonte e um receptor importante de investimentos à escala global.
É por isso importante aumentar a capacidade das empresas portuguesas
de fazerem negócio com sucesso neste
mercado. Partilho aqui uma selecção
de apontamentos que deriva da experiência que a Leadership Business Consulting tem tido por operar nos EUA e
por apoiar empresas portuguesas a vingarem nos EUA.

1. Definir um foco
No mercado dos EUA, o foco e a especialização são elementos fundamentais
para não se desperdiçar recursos e aumentar a taxa de sucesso.
Por ser uma economia muito competitiva e complexa é aconselhável dividir o mercado em partes consistentes.
O mercado dos EUA são centenas de
mercados de consumo, em termos
geográficos, demográficos e económicos, com diferentes comportamentos,
canais de distribuição, especialização
económica e sistemas regulatórios.
Por outro lado, mesmo um único
cliente pode ser um grande desafio
para uma empresa portuguesa em
termos de dimensão e de complexidade de requisitos. Ter uma oferta
especializada e fortes elementos diferenciadores são fundamentais.

Qualquer empresa que queira fazer
negócio sustentável e continuado nos
EUA, deverá desenvolver uma estratégia e analisar com rigor cinco aspectos
estratégicos fundamentais: os canais
de distribuição, a estratégia de preço,
o ambiente legal e regulatório, o marketing comunicacional e a capacidade
de cumprimento.

Felizmente para as empresas portuguesas, os EUA são talvez o mercado mais
rico em informação pública e transparente, incluindo estudos e publicações
especializados, políticas públicas, investimentos, bases de dados, market re-

“O mercado dos EUA são
centenas de mercados
de consumo, em termos
geográficos, demográficos e
económicos, com diferentes
comportamentos, canais de
distribuição, especialização
económica e sistemas
regulatórios.”

search, estatísticas, regulação, etc.. Por
isso, uma busca estruturada de informação na Internet é um primeiro passo eficaz para avaliar as oportunidades para o
seu negócio, produto ou serviço.

Escolher o melhor ponto de entrada e o
canal de distribuição mais adequado é
fundamental. A maior parte das empresas falha aqui. Por exemplo, se tem poucos clientes, o melhor poderá ser vender
directamente. Se por outro lado, tem os
clientes concentrados poderá ser mais
adequado ter um ponto de venda nesse
local. Um produto de elevado preço e
baixo volume deverá ter um canal diferente de um produto de baixos preços
e elevados volumes. Um produto técnico complexo precisará de se ancorar
numa rede local sofisticada. Uma nota:
os americanos estão muito habituados a
comprar pela Internet, comportamento
que vem da tradição, com décadas, da
venda por catálogo.
É preciso ter particular atenção à estruturação do preço final do produto ou
serviço nos EUA. Os canais de distribuição internos podem triplicar o preço
para o consumidor final. Os referenciais
de preço são distintos neste mercado.
Os americanos, relativamente aos europeus, estão preparados para pagar mais
por certas coisas e menos por outras.
O mercado americano é extremamente regulado em várias dimensões com
diferenças entre Estados, mercados e
produtos. A regulação é detalhada e
abrangente, desde certificações, marcas, rótulos, aspectos sanitários, segurança, garantias, etc. Adicionalmente,
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4. Adoptar novas
dinâmicas e paradigmas
O relacionamento baseado na exportação é fundamental para o nosso país,
mas não chega para garantir a nossa
competitividade. Na actual economia
global pensar em número de contentores é redutor. Para se manterem competitivas, as empresas e as economias,
precisam de investir globalmente. Adicionalmente, estar presente nos mercados é fundamental. Visitas comerciais,
participações em feiras, são importantes, mas insuficientes.

os EUA são uma sociedade altamente
litigiosa, por isso ter um bom advogado
é fundamental.
O marketing e a comunicação estão
altamente desenvolvidos nos EUA. As
empresas americanas gastam milhões
em comunicação. Os orçamentos das
empresas portuguesas não têm dimensão para competir neste mercado. Por isso, a Internet, o marketing
criativo e a promoção podem ser uma
via. Os americanos valorizam bastante
o apoio de celebridades, o patrocínio
a associações de solidariedade social,
a participação em feiras da especialidade e a pertença a organismos colectivos, profissionais, empresariais,
científicos, entre outros.
Por último, o cumprimento é fundamental nos EUA. Atrasos nas entregas e
variações de qualidade são erros fatais e
impendem uma segunda oportunidade.

3. Adaptar-se
culturalmente –
discurso claro e positivo
Muitas empresas têm um bom produto, mas falham na comunicação e na
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construção de relacionamentos de confiança. Os americanos penalizam quem
não é directo, concreto na vantagem
competitiva, detalhado nos esclarecimentos, transparente nas motivações,
pontual nas reuniões, marcações e res-

“Para termos mais sucesso
nos EUA, a economia
portuguesa e as empresas
portuguesas devem montar
clusters de especialização,
montar estratégias conjuntas
de branding, partilhar canais
de distribuição, trabalhar
em rede para garantir
quantidade e qualidade.”

postas. Linguagem explicativa, humilde, autocrítica é vista como fraqueza e
de forma negativa. É importante falar
bem inglês e ter sítios de Internet da
empresa credíveis, e aprender a “linguagem de negócios” que é o “salespitch” ou “elevatorpitch” (mensagens
de apresentação bem estruturadas de
um a cinco minutos).

Para termos mais sucesso nos EUA, a
economia portuguesa e as empresas
portuguesas devem montar clusters
de especialização, montar estratégias
conjuntas de branding, partilhar canais
de distribuição, trabalhar em rede para
garantir quantidade e qualidade. Trabalhar em cadeia de valor. Articular-se
com os lóbis locais, utilizando a diáspora portuguesa. Isto requer articulação
entre governo, grandes empresas e
associações empresariais, mas também
uma diplomacia económica mais agressiva e com mais músculo.

5. Ligar
o empreendedorismo
e a inovação
A criação de novos produtos, novos serviços e novas empresas é fundamental
para a nossa economia. A ligação a “superclusters” de inovação e empreendedorismo dos EUA, como Silicon Valley, é
fundamental para acelerarmos a criação
de mais competitividade na nossa economia. Neste contexto, há ainda muito
por fazer. Os esforços do Programa Global Strategic Innovation, que conta com
o patrocínio institucional da AICEP, vão
no bom sentido e deveriam ser aproveitados por todos aqueles com ambição
de desenvolverem negócios globais,
aproveitando o ecossistema empreendedor americano (ver www.globalstrategicinnovation.com).
A economia americana é muito dinâmica, as eleições presidenciais daqui a 14
meses poderão implicar novas políticas
e oportunidades. Como em tudo, há
que fazer bom trabalho preparatório
para ter sucesso.
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Sovena surge com naturalidade, pois o
grupo percebe bem os desafios do presente e do futuro e, é neste alinhamento
de ideias, que esta relação ajuda a Logoplaste a crescer”, afirma fonte da empresa sublinhando o facto do grupo Sovena
ser o número dois mundial no mercado
dos azeites “fruto de uma estratégia clara
e coerente que lhe tem permitido imporse nesses mesmos mercados”.
Dos mais de 2.000 “logoplastianos”
espalhados pelo mundo, cerca de 85
trabalham para a Logoplaste USA,
distribuídos por três diferentes locais:
Syracuse, Chicago e Plainfield.

LOGOPLASTE
CONSOLIDA PRESENÇA NOS
EUA
Presente em 18 países, o investimento da Logoplaste no
mercado norte-americano surgiu em 2007 no âmbito
de uma parceria com a Sovena. Desde então, a empresa
cresceu no mercado e tem hoje mais duas fábricas na
região de Chicago. As perspectivas para o futuro de um
dos maiores produtores mundiais de embalagens plásticas
são muito positivas.
A Logoplaste está entre os maiores
produtores mundiais de embalagens
plásticas e é líder em alguns mercados onde está presente como o Brasil, Portugal e Canadá. A empresa
portuguesa tem actualmente mais de
60 unidades de produção, trabalha
com algumas das principais marcas,
produzindo uma enorme variedade
de embalagens plásticas para bebidas, produtos alimentares, produtos
de cuidado pessoal e produtos para o
lar, óleos e lubrificantes, entre outras.
Destaca-se também pelo seu modelo
de negócio inovador (produção de
embalagens nas instalações do clien-
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te) e pela sua política de responsabilidade social e ambiental.
O mercado americano surgiu em 2007
com a instalação de uma unidade produtiva em Syracuse através da marca
de azeite portuguesa Sovena, empresa
com quem a Logoplaste tem operações
também em Portugal e Espanha, no
âmbito de uma parceria industrial estratégica iniciada em 1996.
“Sendo um grupo português com uma
grande exposição internacional e com
perspectivas de continuar a crescer com
grande ambição, a relação com o grupo

Depois do primeiro investimento nos
Estados Unidos, a Logoplaste abriu
duas fábricas na região de Chicago,
concretamente em Plainfield, para
actuar no segmento de mercado das
bebidas espirituosas para a Diageo,
utilizando como matéria-prima as embalagens em PET e fornecendo, entre
outras, as garrafas para o Smirnoff,
Gordon e Johnny Walker. No início de
2010 a empresa mudou o seu centro
de investigação de Loveland, em Cincinnati, para Chicago para estar mais
próximo dos seus principais clientes e
por uma questão de eficiência, segundo a mesma fonte.
“A nova localização e o tamanho da fábrica são mais vantajosos para as operações que a Logoplaste tem na região”,
explica, revelando que para as novas instalações a empresa adquiriu um edifício
com cerca de 8.000 metros quadrados.
Nos próximos anos a Logoplaste USA
vai fazer uma aposta muito forte no
centro de P&D e Inovação de Plainfield,
contratando cerca de 50 pessoas.
A estratégia de crescimento da Logoplaste nos Estados Unidos é ambiciosa
e ainda durante este ano a empresa espera assegurar mais duas fábricas neste
país, de acordo com a mesma fonte. Que
acrescenta que o CEO da empresa, Filipe
de Botton, pretende que a Logoplaste
“esteja entre os cinco maiores produtores
locais do mercado dos EUA até 2017, o
que, face às oportunidades que estão a
ser analisadas e cotadas, deverá ser um
objectivo realista a atingir”.

MERCADOS

SOVENA
CRESCE NOS EUA
Com uma quota de 10 por cento no mercado do azeite
nos Estados Unidos, a Sovena ambiciona aumentar
rapidamente essa posição dado o elevado potencial
de crescimento do mercado norte-americano, onde a
empresa portuguesa está presente desde 2005.
A Sovena iniciou a sua presença nos
Estados Unidos da América em 2005,
com uma pequena unidade de produção localizada em Utica, mas foi a partir de 2007 que a empresa consolidou
a sua entrada no promissor mercado
norte-americano de óleos e azeites,
depois de ter inaugurado novas instalações em Rome, no Estado de Nova
Iorque, aumentadas em 2010 com a
ampliação de áreas de armazenagem,
dado o crescimento do mercado e da
base de clientes entretanto verificado.
Actualmente, a unidade produtiva de
Rome faculta uma dezena de linhas de
produção e enchimento e uma área de
armazenamento para dezenas de milhares de paletes de matéria-prima e
produto acabado, podendo assim corresponder ao crescimento de 2 a 3 por
cento ao ano do mercado norte-americano e abrindo perspectivas muito positivas à Sovena USA, segundo revelou
fonte da empresa.

das da Sovena USA continua a ser nos
óleos (soja, colza, milho, amendoim,
grainha de uva, etc.), que juntamente
com as misturas com azeite e suas variedades para fritura totalizam cerca de
120 produtos diferentes no portefólio.
As características específicas deste
mercado estão aliás bem espelhadas
no facto de apenas há um ano terem
sido fixados, oficialmente, os padrões
para a comercialização de azeite e de
bagaço de azeitona nos EUA. O país
tinha em vigor uma norma de 1948
que não previa análises fiscalizadoras e
classificava estes produtos de uma forma muito subjectiva e ambígua. Agora, os novos padrões, salvo pequenas
variações, são basicamente os mesmos
vigentes nos mercados internacionais
mais maduros, o que constitui um
bom contributo para a política de qualidade e modelo de negócio da Sovena
USA, aproveitando a sua presença em
toda a cadeia de produção, desde o
olival ao engarrafamento.

O mercado de azeite (olive oil) norteamericano vale hoje cerca de 300 mil
toneladas e a Sovena já aí detém uma
quota de aproximadamente 10 por
cento, ambicionando aumentar rapidamente esta posição, dado tratar-se de
um mercado com um enorme potencial de crescimento.

É precisamente na área do engarrafamento que a Sovena desenvolve, também nos EUA, uma parceria com a empresa portuguesa Logoplaste, aprofundando, também aqui, os procedimentos de planeamento e controlo para se
atingirem as maiores eficiências.

“Apesar da sua elevada dimensão, o
mercado de azeite nos EUA encerra
ainda um elevado potencial de crescimento, não espantando, por isso, que o
consumo ‘per capita’ de azeite dos portugueses seja seis vezes maior que o dos
americanos”, explica a mesma fonte, sublinhando que o maior volume de ven-

Refira-se que o mercado norte-americano é um dos sete onde a Sovena
marca presença – os restantes são
Portugal, Espanha, Brasil,
Angola, Tunísia e Marrocos – contribuindo para
que a empresa, detida a
100 por cento pelo Gru-
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INVESTIMENTO

“O mercado de azeite
(olive oil) norte-americano
vale hoje cerca de 300
mil toneladas e a Sovena
já aí detém uma quota
de aproximadamente 10
por cento, ambicionando
aumentar rapidamente esta
posição, dado tratar-se de
um mercado com um enorme
potencial de crescimento.”

po Nutrinveste, seja, actualmente, a
segunda maior do mundo no sector do
azeite, com um volume de vendas que
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ascende a mais de 170 mil toneladas e
um volume de facturação que em 2010
atingiu 810 milhões de euros.
A Sovena, que detém como principais
marcas de azeite Oliveira da Serra, em
Portugal, e Andorinha, no Brasil, desenvolve actividades em quatro áreas de
negócio: trituração de sementes oleaginosas e respectiva refinação; biodiesel;
loteamento e embalamento de azeites,
preparação e embalamento de azeitona
de mesa, embalamento de óleos vegetais bem como produção de sabões; e,
desde 2007, exploração de olival. Com
este último investimento, o Grupo Sovena assegura uma maior presença na
cadeia de valor a montante e mais fácil
acesso à matéria-prima.

Várias empresas
portuguesas têm, nos
últimos anos, apostado
com sucesso nos Estados
Unidos como destino
de investimento, num
processo que poderá
conduzir a novos
investimentos de outras
empresas nacionais,
nomeadamente de PME.
A parceria é um dos
caminhos seguidos, como
é o caso da Sovena com
a Logoplaste, mas outros
investimentos merecem
destaquem como os da EIP,
Sodecia, EDP, Brisa, Efacec,
Martifer e Soares da Costa.

EDP Renováveis
A EDP Renováveis é um dos maiores
operadores energéticos da Península
Ibérica e o 3º maior produtor mundial
de energia eólica. Nos EUA, a empresa
do grupo EDP adquiriu, em 2007 e pelo
montante de 2,15 mil milhões de dólares, a Horizon Wind Energy, sedeada
em Houston, no Texas.
A EDP Renováveis América do Norte
(EDPR NA), conhecida como Horizon
Wind Energy nos Estados Unidos, desenvolve, constrói, detém e opera parques eólicos em toda a América do
Norte. Com mais de 300 funcionários,
20 escritórios e mais de 20 parques
eólicos nos Estados Unidos (em Nova
Iorque, Iowa, Pensilvânia, Washington,
Oklahoma, Minnesota, Oregon, Texas,
Indiana e Illinois), a EDPR NA desenvolveu mais de 3.400 megawatts (MW) e
opera mais de 2.800 MW de parques
eólicos. Está actualmente classificada
na terceira posição, nos Estados Unidos, em termos de capacidade instalada de energia eólica.
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PORTUGUÊS EM ALTA NOS EUA
Soares da Costa

Efacec

E.I.P.

O grupo Soares da Costa, um dos
maiores do sector da construção e
obras públicas em Portugal, acaba de
ganhar uma nova empreitada de renovação de uma infra-estrutura rodoviária na Florida, nos EUA, através da sua
participada Prince Contracting LLC., no
valor de 65,4 milhões de euros.
Posicionada entre os 100 maiores grupos mundiais do sector, a Soares da
Costa tem uma forte componente internacional (cerca de 53 por cento do seu
volume de negócios teve origem externa), mantendo presença permanente na
Florida (EUA), Angola, Moçambique e
Roménia e actividade pontual em vários
outros países. A sua estrutura empresarial encontra-se alicerçada em quatro
sub-holdings, correspondentes a quatro
áreas de negócio: Construção, Concessões, Indústria e Imobiliária.

A Efacec tem duas unidades nos EUA
– a Efacec Power Transformers Inc., na
Georgia, inaugurada em Abril passado, e a ACS - Advanced Control Systems, uma empresa de engenharia com
sede em Atlanta, adquirida em 2007
– e acaba de ganhar um novo concurso, no valor de 25 milhões de dólares,
para o fornecimento, até 2014, de
900 carregadores rápidos para veículos eléctricos.

Os Estados Unidos são um dos mercados alvo da estratégia de internacionalização do grupo E.I.P.- Electricidade Industrial Portuguesa, onde adquiriu, em
Dezembro do ano passado, a totalidade
da empresa J.F. Edwards Construction
Company (JFECC). Desde 1956 que a
E.I.P., com uma forte componente de
engenharia, se define pela qualidade
dos produtos e dos serviços que presta
na área da energia, tendo sofrido uma
reestruturação em 2000, data a partir
da qual realizou fortes investimentos
em equipamentos e recursos humanos.
O Grupo tem hoje mais de 20 subsidiárias e sucursais, está presente em quatro continentes, em mais de dez países
e conta com mais de 1.500 pessoas e
mais de 130 engenheiros. Além dos Estados Unidos, os seus mercados alvo de
diversificação e internacionalização são
Espanha, França, Itália, Argélia, Angola, Moçambique e Venezuela.
A empresa mantém a aposta de diversificar os mercados externos, designadamente no Médio Oriente (Arábia
Saudita), América do Sul (Colômbia) e
Leste da Europa (Polónia), mas pretende também alargar as suas actividades
tradicionais, diversificando-as, com um
enfoque preferencial aos sectores das
energias renováveis e do ambiente.

O grupo aposta no crescimento das
operações nos EUA, onde está presente com duas empresas principais – a
SDC Contractor, fundada em 2004 e
que detém a 100 por cento, e a Soares
da Costa America, fundada em 2002 e
constituída por duas participadas (detendo 60 por cento do capital em cada)
–, e várias obras de relevo no sector
da habitação e edifícios públicos e da
construção de rodovias.

Se no primeiro caso, uma unidade de
produção situada em Effingham, na
Geórgia, se trata do maior investimento industrial português alguma vez
realizado nos EUA – 180 milhões de
dólares –, o projecto de fornecimento
de carregadores reveste-se de grande
importância para a Efacec que quer
afirmar-se como líder internacional no
campo da mobilidade eléctrica.
A ACS - Advanced Control Systems desenvolve actividades complementares
às da Unidade de Automação e Controlo em Portugal, e obteve, em 2009,
importantes encomendas e realizações.
Os Estados Unidos da América representam para a Efacec um dos mercados mais exigentes do mundo, sendo
também um dos mais importantes para
a empresa que aí efectuou o seu maior
empreendimento até ao presente.
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Martifer
No mercado há quase vinte anos com
as estruturas metálicas, o grupo Martifer diversificou as áreas de negócio em
2004, com a produção de equipamentos para energia, entrando no mercado
das renováveis com a Martifer Energy
Systems e, imediatamente a seguir, no
segmento da geração eléctrica, através
da Martifer Renewables.
A entrada no mercado dos Estados Unidos deu-se em 2008, através da Martifer Energy Systems, divisão do Grupo
para os equipamentos de energia, com
a compra de uma companhia local e,
uns meses mais tarde, com o anúncio
da construção de uma Fábrica de Torres
Eólicas na cidade de San Angelo, Texas,
num investimento que rondou os 40
milhões de dólares.

Outros projectos seguiram-se. Na Califórnia, em 2010, a Martifer Solar assinou um contrato de venda de energia
para 113 MW com a Southern Califórnia Edison, acordo que inclui a construção de parques no sul daquele Estado
norte-americano, na região de Los Angeles, e que deverá estar concluído em
2013. Os parques estão a ser desenvolvidos, em conjunto, pela Martifer Solar
e pela Silverado Power.
Também no ano passado, a Martifer
Solar completou a primeira instalação
de um SmartPark nos Estados Unidos,
um sistema fotovoltaico que tem o duplo objectivo de produzir energia eléctrica e servir de cobertura ao parque de
estacionamento de veículos da empresa de transporte de passageiros AVTA.
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A importância deste projecto para a
Martifer Solar é notória, uma vez que
representa um primeiro passo na implementação desta solução inovadora,
num mercado com um enorme potencial de crescimento, como é o caso
dos EUA. Desenvolvida na cidade de
Lancaster, na Califórnia, EUA, a instalação ocupa uma área superior a 3.000
metros quadrados e evita a emissão de
quase 400 toneladas de CO2 por ano.

Brisa
Atlanta foi a localização estratégica escolhida pela Brisa para a implementação do escritório nos Estados Unidos da
América, criando a Brisa North America, como forma de representação e
contacto local naquele mercado.
A Northwest Parkway em Denver, Colorado, foi a primeira concessão ganha
pela Brisa no mercado norte-americano e constitui um importante marco
no processo de internacionalização da
empresa. A Brisa detém a totalidade do
capital desta concessionária. A duração
do contrato de concessão é de 99 anos
e envolve um investimento na ordem
dos 375 milhões de euros.
A internacionalização na Brisa tem sido
um dos pilares essenciais para o crescimento do grupo e para a sua afirmação no mercado global como um
interveniente importante na gestão de
infra-estruturas rodoviárias. A expansão internacional da empresa iniciou-se

na América do Norte, América Latina
e Europa Central e de Leste, tendo-se
alargado posteriormente a mercados
como a Índia e a Turquia.
Actualmente, a Brisa detém participações em projectos internacionais nos
Estados Unidos, Holanda e Índia.

Sodecia
A Sodecia é um grupo industrial que
opera a nível mundial como fornecedor
“full service” no ramo automóvel, nomeadamente em produtos como chassis, powertrain e body in white. Tem

três centros de competência de produto localizados no Porto, em Portugal,
em Hanôver, na Alemanha, e em Detroit, nos EUA, que oferecem serviços
completos de engenharia colaborativa.
A Sodecia está presente em 27 locais
a nível mundial, incluindo nos Estados
Unidos onde, em 2010, adquiriu 70
por cento do capital do AZ Automotive Group (EUA e Canadá), criando a
empresa Sodecia North America, Inc.,
num investimento de 10 milhões de
dólares. O grupo conta com duas unidades em London (Canadá), seis unidades em Detroit bem como o centro
de competência já referido, e ainda
uma unidade comercial na cidade de
Kansas (EUA).
No resto do mundo, a Sodecia tem unidades de negócio em quatro regiões:
Europa, América do Sul, América do
Norte e Ásia Pacífico.
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ENDEREÇOS ÚTEIS

EUA EM FICHA

EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS
DA AMÉRICA
Av. Forças Armadas
1600-081 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 217 273 300
www.american-embassy.pt/

CÂMARA DE COMÉRCIO AMERICANA
EM PORTUGAL
Rua D. Estefânia, 155, 5.º Esq.
1000-154 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 213 572 561
www.amchamportugal.org

Washington

Estados Unidos da América

EMBAIXADA DE PORTUGAL
EM WASHINGTON
2012, Massachusetts Avenue, NW
Washington, DC 20036 – USA
Tel.: +1 202 350 5400
info@embassyportugal-us.org
cifra@embassyportugal-us.org

AICEP SÃO FRANCISCO
Portuguese Trade and Investment Office
3298 Washington Street
San Francisco, CA 94115 - USA
Tel.: +1 415 706 4374
aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

DEPARTMENT OF COMMERCE
1401, Constitution Avenue, NW
Washington, DC 20230 – USA
Tel.: +1 202 482 2000
www.commerce.gov

PORTUGAL-US CHAMBER
OF COMMERCE
590, Fifth Avenue
New York, NY 10036 – USA
Tel.: +1 212 354 4627
chamber@portugal-us.com
www.portugal-us.com/

US CHAMBER OF COMMERCE
P.O. Box 5362
Washington, DC 20062-2000 – USA
Tel.: +1 202 659 6000
www.uschamber.com

EU CHAMBERS OF COMMERCE
IN THE USA
Delegation of the European
Commission to the USA
2175 K Street, NW
Washington, DC 20037 – USA
Tel.: +1 202 862 9500
www.eurunion.org

AMERICAN ASSOCIATION OF
EXPORTERS AND IMPORTERS (AAEI)
1050, Seventeenth Street - Suite 810, NW
Washington, DC 20036 – USA
Tel.: +1 202 857 8009
www.aaei.org

Área: 9.161.923 km2
População: 313,232 milhões hab. (Julho
2011 – est. CIA-The World Fact Book)

Unidade monetária: Dólar dos EUA (USD)
1 EUR = 1,4384 USD (OANDA - média
Junho 2011)

Densidade populacional: 34,2 hab./Km2

Risco país:

Designação oficial: Estados Unidos da
América (EUA)

Risco político – AA

Chefe do Estado: President Barack H.
Obama (eleito em Novembro de 2008)
Vice-Presidente: Joseph R. Biden
Data da actual constituição: 17 de
Setembro de 1787 (adoptada em 4 de
Março de 1789)
Principais partidos políticos: Partido
Democrata; Partido Republicano
Capital: Washington, D.C. – (4,4 milhões
hab.)
Outras cidades importantes: New York
(19,3 milhões hab.), Los Angeles (12,9
milhões hab.), Chicago (9,6 milhões hab.),
Houston (5,7 milhões hab.), Filadélfia (5,8
milhões hab.), Dallas (6,3 milhões hab.),
Detroit (4,5 milhões hab.), Atlanta (5,4
milhões) e Miami (5,4 milhões) – (Julho
2008 – est. Census Bureau)
Religião: Maioritariamente protestante –
51,3% – e católica – 23,9%.
Língua oficial: Inglês

Risco de estrutura económica – A
(AAA = risco menor; D = risco maior)
“Ranking” em negócios: Índice 8,09 (10
= máximo)
“Ranking” geral: 13 (entre 82 países)
(EIU – Junho 2011)
Risco de crédito: 1 (1 = risco menor; 7 =
risco maior)
(COSEC – http://cgf.cosec.pt – Março 2011)
Grau da abertura e dimensão relativa
do mercado:
Exp.+ Imp. / PIB = 28,6 % (2010)
Imp. / PIB = 13,9% (2010)
Imp. / Imp. Mundial = 12,7% (2009)
Fontes:
The Economist Intelligence Unit (EIU) –
Country Report June, 2011; ViewsWire
June 17th 2011; World Trade Organization
(WTO);CIA – The World Factbook; UNCTAD;
World Trade Atlas (WTA); World Tourism
Organization (UNWTO); Instituto Nacional
de Estatística (INE); Banco de Portugal.

Portugalglobal // Outubro 11 // 37

ANÁLISE DE RISCO - PAÍS

COSEC

Políticas de cobertura para mercados

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

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

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

 arantia bancária (decisão
G
casuística).

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

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

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

 aso a caso, com eventual exiC
gência de garantia bancária ou
garantia soberana.

Irão
C

M/L

 arta de crédito irrevogável ou
C
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 Carta 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
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Fora de cobertura.

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 Caso a caso, numa base restritiva
(eventualmente com a exigência de
carta de crédito irrevogável, garantia bancária emitida por um banco
aceite pela COSEC e aumento do
prazo constitutivo de sinistro).
M/L Aumento do prazo constitutivo
de sinistro. Sector privado: caso a
caso numa base muito restritiva.
Operações relativas a projectos
geradores de divisas e/ou que
admitam a afectação prioritária
de receitas ao pagamento dos
créditos garantidos, terão uma
ponderação positiva na análise do
risco; sector público: caso a caso
numa base muito restritiva.
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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.

Sector público: aberta sem restrições, com eventual exigência de
garantia bancária ou garantia soberana. Sector privado: caso a caso.

S. Tomé e Príncipe
T Fora de cobertura.

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.

Advertência:

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

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

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

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

 berta caso a caso com exigência
A
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

Grupo 2

Grupo 3

Alemanha *
Andorra *
Austrália *
Áustria *
Bélgica *
Canadá *
Checa, Rep. *
Chipre
Coreia do Sul *
Dinamarca *
Eslováquia *
Eslovénia *
Espanha *
Estónia
EUA *
Finlândia *
França *
Grécia *
Holanda *
Hong-Kong
Hungria *
Irlanda *
Islândia *
Israel *
Itália *
Japão *
Liechtenstein *
Luxemburgo *
Malta *
Mónaco *
Noruega *
Nova Zelândia *
Polónia *
Portugal *
Reino Unido *
São Marino *
Singapura *
Suécia *
Suiça *
Taiwan
Vaticano *

Arábia Saudita
Brunei
Chile
China •
Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia
Oman
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 •
Uruguai

Grupo 4
Aruba
Barein
Bulgária
Colômbia
Egipto
El Salvador
Fidji
Filipinas
Indonésia
Lituânia
Roménia
Turquia

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

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

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./Jul.

2011
Jan./Jul.

Var. 11/10
Jan./Jul.

IDE bruto

35.287

32.018

35.099

9,6%

21.013

20.065

-4,5%

IDE desinvestimento

32.103

30.070

34.002

13,1%

19.078

17.878

-6,3%

IDE líquido

3.185

1.948

1.097

-43,7%

1.936

2.187

13,0%

IDE Intra UE

31.690

29.430

30.380

3,2%

17.984

17.734

-1,4%

IDE Extra UE

3.597

2.588

4.719

82,3%

3.029

2.332

-23,0%

IDE Intra UE

89,8%

91,9%

86,6%

–

85,6%

88,4%

IDE Extra UE

10,2%

8,1%

13,4%

–

14,4%

11,6%

INVESTIMENTO DIRECTO
DO EXTERIOR EM PORTUGAL

Unidade: Milhões de euros

% Total IDE bruto

% Total

Var. 11/10

% Total

Var. 11/10

Espanha

IDE bruto - Origens 2011 Jan./Jul.

19,9%

48,9%

Comércio

44,7%

14,3%

França

17,8%

4,5%

Ind. Transformadoras

24,3%

11,7%

Reino Unido

15,3%

-3,0%

Activ. Financeiras e de Seguros

10,4%

-57,9%

Países Baixos

13,8%

41,1%

Activ. de Informação e Comunicação

6,2%

-16,8%

Alemanha

11,7%

-32,5%

Act. de Consultoria e Técnicas

2,9%

-10,1%

2008

2009

2010

Var. 10/09

2010
Jan./Jul.

2011
Jan./Jul.

Var. 11/10
Jan./Jul.

IDPE bruto

11.376

7.770

6.866

-11,6%

3.584

8.077

125,4%

IDPE desinvestimento

9.505

7.182

13.191

83,7%

2.028

3.806

87,7%

IDPE líquido

1.872

588

-6.325

-1.176,2%

1.556

4.271

174,5%

IDPE Intra UE

8.380

5.500

3.932

-28,5%

1.911

7.114

272,2%

IDPE Extra UE

2.996

2.270

2.934

29,3%

1.673

963

-42,5%

IDPE Intra UE

73,7%

70,8%

57,3%

–

53,3%

88,1%

IDPE Extra UE

26,3%

29,2%

42,7%

–

46,7%

11,9%

% Total

Var. 11/10

Países Baixos

73,1%

957,5%

Espanha

11,0%

Brasil

3,7%

Angola

1,5%

n.d.

Estados Unidos

1,5%

INVESTIMENTO DIRECTO
DE PORTUGAL NO EXTERIOR

IDE bruto - Sector 2011 Jan./Jul.

Unidade: Milhões de euros

% Total IDPE bruto

IDPE bruto - Destinos 2011 Jan./Jul.

IDPE bruto - Sector 2011 Jan./Jul.

% Total

Var. 11/010

Activ. Financeiras e de Seguros

81,1%

214,0%

81,5%

Electricidade, Gás, Água

6,4%

1.711,7%

-67,7%

Activ. de Consultoria e Técnicas

3,4%

-51,0%

Comércio

2,7%

-38,6%

3,6%

Construção

2,4%

9,1%

2006

2007

2008

2009

2010

2011 Jun.

Var. 11/10

Stock IDE

67.169

78.333

71.833

79.626

82.504

85.753

3,9%

Stock IDPE

40.990

45.944

45.273

47.530

48.087

52.299

8,2%

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./Jul.

2011
Jan./Jul.

Var. 11/10
Jan./Jul.

Exportações bens

38.847

31.697

36.762

16,0%

21.210

24.669

16,3%

Exportações bens UE27

28.904

23.892

27.573

15,4%

15.976

18.612

16,5%

Exportações bens Extra UE27

9.943

7.804

9.189

17,7%

5.234

6.056

15,7%

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE27

74,4%

75,4%

75,0%

–

75,3%

75,4%

–

Exportações bens Extra UE27

25,6%

24,6%

25,0%

–

24,7%

24,6%

–

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2011 Jan./Jul.

% Total

Var. 11/10

Espanha

25,7%

10,9%

Alemanha

13,8%

25,1%

França

12,6%

Reino Unido

5,0%

Angola
Países Baixos
Itália

Meur

Cont. p. p.

Alemanha

683

3,2

Espanha

621

2,9

20,2%

França

522

2,5

4,7%

Países Baixos

199

0,9

4,6%

12,0%

Itália

166

0,8

4,2%

23,5%

Argélia

123

0,6

3,9%

21,3%

Antígua e Barbuda

-22

-0,1

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Máquinas; Aparelhos

14,3%

12,2%

Veículos, Out. Mat. Transporte

779

3,7

Veículos, Out. Mat. Transporte

13,6%

30,3%

Máquinas; Aparelhos

383

1,8

Metais Comuns

8,4%

20,6%

Químicos

365

1,7

Plásticos, Borracha

7,0%

16,9%

Metais Comuns

355

1,7

Combustíveis Minerais

6,7%

8,9%

Plásticos, Borracha

251

1,2

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Angola

18,9%

12,0%

Argélia

123

2,4

EUA

13,5%

5,9%

Angola

123

2,3

Brasil

5,2%

35,6%

Brasil

82

1,6

México

4,4%

13,6%

China

57

1,1

Argélia

3,9%

106,6%

Antígua e Barbuda

-22

-0,4

Exp. Bens - Produtos 2011 Jan./Jul.

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

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./Jul.

2011
Jan./Jul.

Var. 11/10
Jan./Jul.

Exportações totais de serviços

17.865

16.318

17.572

7,7%

9.585

10.493

9,5%

Exportações serviços UE27

13.349

11.997

12.688

5,8%

6.840

7.488

9,5%

Exportações serviços extra UE27

4.516

4.321

4.884

13,0%

2.745

3.005

9,5%

Exportações serviços UE27

74,7%

73,5%

72,2%

–

71,4%

71,4%

Exportações serviços extra UE27

25,3%

26,5%

27,8%

–

28,6%

28,6%

2010

2011
(1º Sem.)

FMI

CE

OCDE

Min.
Finanças

BdP

INE

INE

Set. 11

Mai. 11

Mai. 11

Ago. 11

Jul. 11

PIB

1,3

-0,7

-2,2 : -1,8

-2,2 : -1,8

-2,1 : -1,5

-2,2 : -1,8

-2,0 : -1,8

Exportações Bens e Serviços

8,8

8,4

6,6 : 6,5

6,2 : 5,9

6,4 : 7,4

6,2 : 6,4

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

PORTUGAL
EXPORTADOR 2011
A AICEP, a Associação Industrial Portuguesa – Feiras, Congressos e Eventos e
o BES – Banco Espírito Santo organizam
o Fórum Anual da Internacionalização:
PORTUGAL EXPORTADOR 2011. O encontro terá lugar no próximo dia 13 de
Outubro, no Pavilhão do Rio do Centro
de Congressos de Lisboa da AIP-FCE.
A internacionalização empresarial,
especialmente das PME constitui um
factor determinante para o desenvolvimento da economia portuguesa, pelo
que é urgente alargar a base exportadora nacional, com novas empresas,
novos sectores, novos mercados.
O PORTUGAL EXPORTADOR 2011 permitirá aos empresários, num só dia e
num único local, ter uma visão integrada das entidades, instrumentos, apoios
e serviços disponíveis para iniciar ou
estruturar a actividade exportadora da
empresa. Estarão presentes Câmaras
de Comércio bilaterais, Embaixadas
acreditadas em Portugal e as mais relevantes entidades públicas e privadas de
apoio à internacionalização com quem
os visitantes profissionais poderão marcar encontros personalizados.
A presença de milhares de visitantes
nas edições anteriores é reveladora da
importância deste evento para todas as
empresas portuguesas.
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TEXCARE
INTERNATIONAL
2012
A Texcare International, feira internacional de equipamento para lavandaria
e tratamento de têxteis, decorre de 5 a
9 de Maio de 2012, em Frankfurt (Alemanha).
A principal feira do sector realiza-se
a cada quatro anos e apresenta inovações e soluções com tecnologia de
ponta para o tratamento de têxteis.
O certame acolhe mais de 250 participantes, entre os quais se encontram os
principais líderes de mercado internacionais. De Portugal participa a empresa Metso Fabrics Portugal.
A última edição da Texcare, em 2008,
acolheu 261 expositores, dos quais
60 por cento de fora da Alemanha,
e 15.275 visitantes, dos quais mais
de 50 por cento eram internacionais.
A seguir à Alemanha, os cinco países
que tiveram uma maior participação na
feira foram a Itália, os EUA, a Holanda, a Bélgica e a Dinamarca. A Texcare
International é dirigida a visitantes profissionais das áreas de limpeza a seco,
lavandarias, serviços da indústria têxtil
e comércio.
Mais informações em:
www.texcare.messefrankfurt.com

CREATIVEWORLD
2012
A Creativeworld, Feira Internacional de
hobbies e artigos para trabalhos manuais, artes plásticas e decorativas, decorre em Frankfurt, na Alemanha, de 28 a
31 de Janeiro de 2012.
O certame apresenta-se em paralelo
com a Paperworld e a Creativeworld,
duas bem estabelecidas feiras no sector
dos artigos de papelaria e para escritório e no sector dos artigos decorativos
para festas e eventos.
No âmbito da Creativeworld decorre a
Mostra de tendências Creative Trends Creativity Meets Design, cuja organização e produção está a cargo da agência
de estilo bora.herke.palmisano.
Mais informações em:
http://creativeworld.messefrankfurt.com

O caminho para os Mercados Externos começa aqui...

portugalglobal.pt

808 214 214
aicep@portugalglobal.pt
Mais contactos

investir
em Portugal

comprar a Portugal

porquê? como?

porquê? o quê e a quem?

conte connosco!

as marcas.

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

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

A AICEP e as PME’s
Testemunhos

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

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

O PODER DO MARKETING NA DECISÃO
TRANSFORMAÇÃO DOS DADOS EM PERFORMANCE
Algumas empresas investem recursos
significativos na implementação de sistemas de informação de gestão, mas
apesar disso, muitas não têm sucesso no fornecimento aos decisores da
informação de que estes necessitam.
No contexto dos negócios, informação
não é apenas dados e não existe uma
tal verdade como “um modelo serve
para todos” pois há que considerar algumas dimensões adicionais.
Este livro apresenta um estudo dos factores que concorrem para a utilização mais
eficaz da informação de gestão nas grandes empresas do mercado português,
considerando as dimensões da qualidade
dos sistemas de informação, a sua forma
gráfica e estética, bem como as características cognitivas individuais, heurística e
intuição e modelos mentais.
E essa qualidade é determinada por
uma série de factores, desde o rigor e
validade da informação resultante dos
sistemas de informação da empresa, à

forma gráfica e estética com que é apresentada e transmitida essa informação,
até ao respeito pelas características individuais cognitivas, heurística, modelos
mentais e experiência do gestor.
A chave para a dominância do mercado
reside agora na capacidade de fazer escolhas estratégicas, para além das fronteiras da sua indústria, com o intuito de
formar novas esferas económicas e acima
de tudo com a capacidade de inovar. O
modo de lá chegar é através de informação poderosa para a tomada de decisão,
enfatiza Carla Rebelo, co-autora do livro.
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Valverde Cota
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ESTRATÉGIA OCEANO VERDE
Entre as empresas e o ambiente natural
há uma história de oposição. Todavia, o
desafio do aquecimento global e a mudança de mentalidades têm conduzido
um número crescente de empresas a
entender o ambiente como fonte de
oportunidades e não como constrangimento ou ameaça. A exigência de negócios verdes (responsáveis) e a lógica
da sustentabilidade são marcas fortes
da actual gestão de empresas.
As sociedades avançadas parecem,
pois, ter tomado consciência da dimensão do problema — que extravasou do campo da ciência e ingressou
nas preocupações das empresas. Este
livro discute a temática e sugere que
a exigência de negócios verdes e a lógica da sustentabilidade serão marcas
fortes da gestão de empresas nas próximas décadas. O cuidado ambiental
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pode ser tomado como uma fonte de
oportunidades e não como constrangimento ou externalidade.
Da co-autoria do Prof. Arménio Rego,
docente no Departamento de Economia, Gestão e Engenharia Industrial
da UA, este livro apresenta algumas
estratégias para as empresas poderem
transformar a ameaça das alterações
climáticas em oportunidade para o negócio, para as pessoas e para o planeta.
Autor: M
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Helena Gonçalves,
Susana Frazão Pinheiro,
Arménio Rego
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