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Vai neste sentido a entrevista de Francisco Barroca, director-geral da CERTIF
– Associação para a Certificação, que
realça as importantes mais-valias da actividade certificadora e normalizadora
para as empresas, principalmente para
aquelas que, investindo ou exportando, já operam directa ou indirectamente à escala global. Na realidade, o investimento estratégico na certificação

acaba por ser incontornável também
para as pequenas e médias empresas
que já exportam ou que têm como
projecto produzir bens e serviços para
empresas exportadoras, seguindo assim na sua esteira. Qualquer que seja o
caso, as empresas internacionalizadas
são cada vez mais exigentes quando
se trata de salvaguardar nos mercados
a fiabilidade, qualidade e imagem das
suas exportações e investimentos.
Moçambique, que obteve na última
década um dos melhores desempenhos
em termos de crescimento económico,
na realidade um dos melhores de toda
a África, também demonstrou que está
apostado numa franca melhoria do seu
ambiente de negócios e no fortalecimento das relações económicas com
Portugal. O clima de bom entendimento bilateral faz com que ambos os países beneficiem das vantagens e potenciem as oportunidades que este relacionamento confere. Sinal disso são as
exportações nacionais para este mercado, que cresceram a uma média anual
superior a 20 por cento, e também a
consolidação dos negócios portugueses em Moçambique. Dois textos, um
do director do Centro de Negócios da
AICEP em Maputo, Fernando Carvalho,
e outro, do Embaixador de Portugal em
Moçambique, Mário Godinho de Matos, traçam um retrato muito completo
e positivo da evolução e do potencial
económico de Moçambique, enfatizando as oportunidades de negócio.
JOSÉ VITAL MORGADO
Administrador Executivo da AICEP

DESTAQUE

CERTIFICAÇÃO É FACTOR
ESTRATÉGICO NA GESTÃO DAS
EMPRESAS
A certificação é actualmente uma ferramenta estratégica de gestão para a
competitividade global das empresas, pois garante perante terceiros os atributos
reconhecidos da sua oferta, bem como a defesa dos seus produtos relativamente à
concorrência. É também um factor de desenvolvimento económico para o país, pois
potencia a sua afirmação nos mercados e assegura-lhe, de forma sustentada, uma
imagem de qualidade e confiança.
6 // Novembro 11 // Portugalglobal

DESTAQUE
Apesar de Portugal ter descoberto tarde
as mais-valias da certificação, esta é no
entanto uma área em expansão, pese
embora os efeitos de retracção conjuntural que a crise exerce sobre o tecido
empresarial. Mais uma razão, dizem os
especialistas, para a certificação de produtos e serviços se tornar cada vez mais
uma opção estratégica de desenvolvimento das organizações, no sentido de
quererem evoluir, melhorar e ganhar
mercados, sendo mais competitivas.
Se numa primeira fase a indústria era
o sector que mais investia em certificação, por imposição dos grandes clientes,
como é o caso da indústria automóvel e
mais recentemente da aeronáutica, hoje
os serviços são o sector com um maior
número de certificações. No universo da
certificação, os sectores da construção e
da indústria são os que apresentam um
maior número de certificações emitidas,
e dentro da indústria, os sectores da metalomecânica, da metalúrgica e da energia são os mais certificados.
Em contrapartida, os sectores da agricultura, da silvicultura, das pescas e
da pecuária representam uma percentagem de certificação insignificante,
quase residual. Um dado a realçar é
que, no seu conjunto, as empresas e
instituições nacionais possuem maioritariamente a certificação de gestão da
qualidade, respeitando assim a norma
ISO 9001:2000.
A certificação é o processo no qual,
através do recurso a uma entidade externa e independente à empresa ou organização, o organismo de certificação
ou entidade certificadora, acreditada
no âmbito do Sistema Português da
Qualidade (SPQ), é emitido um certificado que atesta que determinado
produto, processo ou serviço está em
conformidade com os requisitos de um
dado referencial. Os referenciais habitualmente usados neste âmbito são
normas pré-estabelecidas ou acordadas
seja a nível nacional seja internacional.
No âmbito da União Europeia, as directivas baseadas na Nova Abordagem e
complementada pela Abordagem Global (técnica legislativa) desempenham
um papel fundamental nos esforços

para garantir a livre circulação de mercadorias no mercado único, mantendo
uma relação orgânica entra as actividades de inovação, regulamentação,
normalização, ensaio e certificação. A
Comissão Europeia possui actualmente uma base de dados que permite um
acesso fácil e actualizado a informação diversa sobre as directivas da Nova
Abordagem, incluindo a que diz respeito aos Organismos Notificados nacionais (www.ipq.pt/custompage.aspx?
modid=556&pagID=1670). A notificação destes Organismos à Comissão

“A implementação de
um sistema de gestão e a
sua posterior certificação,
constitui uma mais-valia para
a empresa, que se traduz
não só em reconhecimento
e satisfação dos clientes e
outras partes interessadas,
mas também em melhoria
da imagem, acesso a novos
mercados, redução de custos
de funcionamento.”

Europeia e o respectivo âmbito das
notificações é efectuada directamente
on-line pelo IPQ – Instituto Português
da Qualidade (www.ipq.pt/custompage.aspx?modid=2).

Etapas da certificação
Se é certo que todos os processos de
certificação estão direccionados, essencialmente, para os consumidores – eles
são a razão do negócio –, no entanto
esta deverá ser vista pelas empresas e
instituições como uma excelente oportunidade de melhoria operacional ao
nível dos seus produtos e serviços, nomeadamente do seu modelo de gestão.
Entre os vários tipos de certificação (nas
áreas da energética, qualidade, gestão,
software, consultadoria, serviços, competências, alimentos, renováveis, saúde, segurança, entre outros), a certificação de produtos é a atestação dada
por um organismo de certificação, com
base numa decisão decorrente de uma

análise, que comprova que a conformidade de um produto com os requisitos
especificados foi demonstrada. Para
se proceder à certificação de produtos
podem ser utilizados vários sistemas de
certificação, conforme definidos pela
ISO/IEC. Esta certificação permite aos
fabricantes demonstrarem, de uma forma imparcial e credível, a qualidade, a
fiabilidade, bem como as performances
dos seus produtos.
A certificação no âmbito das empresas, qualquer que seja o seu sector e
actividade, é efectuada em várias etapas, que vão da tomada de decisão de
iniciar o processo de certificação até
à assumpção, no terreno, das linhas
orientadoras de acordo com a norma
ISO 9001:2000: focalização no cliente, liderança e envolvimento de todos
os recursos humanos, ponderação de
processos, gestão como um processo,
melhoria contínua e abordagem da tomada de decisões baseada em factos,
são alguns dos passos a serem dados.
Uma coisa é certa: tudo indica que
a implementação de um sistema de
gestão e a sua posterior certificação,
constitui uma mais-valia para a empresa, que se traduz não só em reconhecimento e satisfação dos clientes e
outras partes interessadas, mas também em melhoria da imagem, acesso a
novos mercados, redução de custos de
funcionamento através da melhoria do
desempenho operacional e uma nova
cultura de empresa com maior envolvimento e motivação dos colaboradores,
orientada para a melhoria contínua.
Mas para que este processo seja conduzido a bom porto, é necessário definir os
objectivos estratégicos da empresa e os
prazos a respeitar, bem como os recursos financeiros e humanos que o esforço
da certificação exige e, claro, eleger um
gestor para coordenar todo o processo,
durante o qual é fundamental ter o feedback dos clientes, que deste modo fornecem à empresa a percepção do que
é necessário fazer em matéria de alterações nos seus produtos ou serviços.
Outro passo fundamental é explicar
com clareza aos colaboradores da empresa as alterações que um processo de
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sado a oferecer também aos seus clientes
a certificação de sistemas de gestão de
qualidade, ambiente, higiene e segurança no trabalho e segurança alimentar.
Entre outras acreditações, a CERTIF foi
creditada pelo IPAC – Instituto Português de Acreditação (www.ipac.pt) de
acordo com a norma ISO 17021 para
a certificação de sistemas de gestão da
qualidade. Acreditada há vários anos
para um vasto leque de normas no âmbito da EN 45011, vê agora alargado
o seu âmbito de actuação, podendo
passar a oferecer aos clientes, também
nesta área, uma certificação acreditada.

certificação representa e deste modo
potenciar o seu indispensável envolvimento. Só assim é possível prosseguir
com a implementação do novo modelo funcional e com a escolha de uma
empresa certificadora. Em Portugal
existem várias empresas certificadoras
entre as quais se destacam a CERTIF,
APCER, SGS, Bureau Veritas.
Os organismos de certificação ou entidades certificadoras, têm que ser
credíveis, competentes e independentes das empresas a auditar. Para além
deste aspecto têm que estar reconhecidas para a actividade ou produto que
pretendem certificar. No sítio do IPAC
– Instituto Português de Acreditação
(www.ipac.pt/pesquisa/acredita.asp)
está disponível informação relativa a
todas as entidades acreditadas por este
organismo e em que âmbitos.

Empresa líder
A CERTIF é uma Associação de direito
privado, sem fins lucrativos, que iniciou
a sua actividade em 10 de Maio de
1999. Foi criada com o objectivo de para
ela ser transferida a actividade de certificação de produtos do IPQ-Instituto Português de Qualidade, uma vez que este
assegura a actividade de acreditação. A
CERTIF tem como âmbito da sua actuação a certificação de produtos e serviços, a participação no desenvolvimento
do Sistema Português da Qualidade e o
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acompanhamento da situação internacional no domínio da certificação.
Tal como a CERTIF, a APCER - Associação Portuguesa de Certificação (www.
apcer.pt/intro/index.html) foi constituída em 1996, pelo IPQ em parceria com
a AIP - Associação Industrial Portuense,
actual AEP (Associação Empresarial de
Portugal) e com a Associação Industrial
Portuguesa (AIP), para permitir a transferência da actividade de Certificação
de Sistemas de Qualidade do IPQ, para
outra entidade credível. Este facto possibilitou não só dar autonomia à actividade de certificação, como também
separar, em termos de organismo, a
actividade de Certificação da actividade de Acreditação.
Como organismo associativo, a CERTIF
é constituída por associações empresariais, laboratoriais e organismos públicos, sendo líder de mercado na certificação de produtos e serviços. A sua
área de intervenção distribui-se por diversos domínios, tais como o alimentar,
construção, desporto e lazer, eléctrico,
energia, metalomecânico, químico, segurança e serviços. No seu universo tem
mais de 200 produtos diferentes certificados, correspondendo a 12.000 referências e marcas comerciais certificadas.
Começou por actuar no âmbito da certificação de produtos e serviços, onde é
líder de mercado, tendo, em 2007, pas-

É signatária de vários Acordos Europeus e
Internacionais de reconhecimento mútuo
e representa Portugal em várias associações internacionais. A nível europeu a
CERTIF é subscritora de vários Acordos de
reconhecimento mútuo de certificação,
no âmbito da EEPCA – European Electrical Products Certification Association.
Para a realização dos ensaios necessários à avaliação da conformidade dos
produtos a CERTIF recorre a laboratórios acreditados, nacionais e europeus,
com os quais desenvolve uma estreita
cooperação no sentido de conseguir a
máxima eficácia. Por outro lado, para
a realização das auditorias e das inspecções técnicas aos locais de fabrico,
dispõe de auditores e peritos técnicos,
com experiência e formação em auditorias e conhecimentos técnicos dos
produtos e das normas de certificação.
Tal como é exigido destes organismos,
tem como princípios a independência,
o rigor técnico e a credibilidade como
forma de salvaguardar a imparcialidade
e integridade da sua actuação no contacto com as diversas entidades com as
quais se relaciona, assegurando a gestão
de eventuais conflitos de interesse.

CERTIF
Associação para a Certificação
Rua José Afonso, nº 9-E
2810-237 Almada
Tel.: +351 212 586 940
Fax: +351 212 586 959
mail@certif.pt

www.certif.pt

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

DESTAQUE

FRANCISCO BARROCA
PRESIDENTE DA CERTIF

CERTIFICAÇÃO POTENCIA
COMPETITIVIDADE GLOBAL
A globalização do mercado é incontornável e exigente. É neste novo contexto que
as empresas portuguesas cada vez mais operam e se expandem, tornando-se a
certificação de produtos e serviços imprescindível na sua actividade internacional.
Francisco Barroca, director-geral da CERTIF – Associação para a Certificação,
organismo líder do mercado em Portugal na área da certificação, e presidente da
Eurocer-building, demonstra as vantagens estratégicas desta ferramenta de gestão,
hoje essencial ao sucesso empresarial.
10 // Novembro 11 // Portugalglobal
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A CERTIF começou por actuar no âmbito da
certificação de produtos e serviços. Quais são
actualmente as áreas de intervenção desta associação
de certificação?
A CERTIF posicionou-se como líder indiscutível de mercado
enquanto certificador de produtos e serviços. Ao fim de algum tempo, por exigência dos clientes, passou a oferecer
também a certificação de sistemas de gestão da qualidade,
ambiente, segurança e saúde no trabalho e segurança alimentar. Mas na área dos produtos tem vindo a desenvolver
novos esquemas de certificação, como seja a certificação de
software, uma inovação a nível europeu.
No actual contexto de crise e contenção, como está
a evoluir a actividade de certificação da CERTIF e
de que modo este constrangimento se reflecte na
procura de certificação por parte das empresas e
organizações?
Em termos de mercado nacional, nota-se efectivamente
uma retracção. Há empresas que estão a suspender a sua
certificação, umas por dificuldades financeiras, outras por
considerarem, neste período de contenção, que o mercado não valoriza a certificação e opta pelo preço mais baixo. Em contrapartida, as empresas que exportam, e são já
nossas clientes, têm aumentado a gama dos seus produtos
certificados. Por outro lado, muitas outras têm procurado
a CERTIF pela primeira vez, especialmente as que iniciaram
agora os seus contactos com outros mercados, dado que
a certificação do produto é, para alguns produtos e em alguns países, condição indispensável.
Quando falamos de ISO, de que é que estamos a falar,
e em que medida se articula com a certificação?
A ISO é a organização internacional responsável pela normalização fora dos sectores eléctrico, que compete à IEC, e
às telecomunicações, que compete à UIT, e que tem como
normas mais conhecidas as que servem de referência para
a certificação de sistemas de gestão da qualidade e de gestão ambiental. Os milhares de normas existentes são um
referencial importante para métodos de ensaio e para a definição de características que servem depois à certificação.
Quais são os sectores de actividade mais certificados
em Portugal – os que são mais e os que são menos
certificados – e qual a razão destas diferenças da procura de certificação?
Ao nível da certificação de sistemas, os serviços começam
a ganhar um peso acrescido, mas a metalomecânica e o
sector eléctrico são, talvez, aqueles em que há maior penetração. No que se refere à certificação de produtos é no
sector eléctrico que essa penetração é maior. No entanto, é
nos produtos da construção que se verifica a existência dum
maior número de produtos certificados, enquanto existe
uma menor procura da certificação nos produtos alimentares, sector onde não há uma tradição de certificação, em
parte pelo facto de haver muita legislação. Refira-se que o
sector dos produtos da construção tem uma grande am-

plitude e muitas normas aplicáveis, especialmente nos últimos anos, com o impulso da marcação CE. Já nos produtos
eléctricos existe uma tradição mundial que leva a que nos
mercados mais exigentes seja impossível, por motivos de
segurança, colocar produtos não certificados.
Qual a diferença entre certificação e acreditação, e
em que consiste a normalização e certificação de um
produto ou serviço?
De uma forma simplificada poder-se-ia dizer que a certificação é a verificação da conformidade e a acreditação a
verificação de competências. Os organismos de certificação
avaliam produtos, serviços, processos, sistemas e pessoas e
concluem da sua conformidade em relação a uma norma
ou especificação técnica. O organismo de acreditação avalia
a competência de um organismo de certificação para avaliar
essa conformidade, assim como avalia a competência de laboratórios para determinados ensaios ou medições. Por sua
vez a normalização é a actividade que conduz à elaboração
das normas, através do trabalho desenvolvidos por Comités
Técnicos que reúnem peritos das partes interessadas no objecto da normalização. Algumas normas, depois de elaboradas e publicadas poderão ser utilizadas como referenciais
para verificar a conformidade que dá origem à certificação.

“A certificação de produtos esteve
historicamente ligada a países cuja imagem
de qualidade se impôs. Mercados exigentes
tornam os fornecedores mais competitivos
e mais preparados para os desafios da
globalização.”

Como está Portugal em matéria de certificação e
normalização e quais as perspectivas abertas, neste
campo, pela maior exigência dos mercados?
Portugal, tanto quanto sabemos, vai acompanhando os trabalhos da normalização, em particular no âmbito europeu. A
situação varia muito de sector para sector. Não esqueçamos
que o processo de normalização depende do interesse e do
trabalho das partes interessadas, verificando-se essa variação
conforme os sectores. A normalização tem hoje um peso
enorme, em especial nas normas que servem de suporte técnico às Directivas, as chamadas normas europeias harmonizadas, relativamente às quais o interesse da participação dos
agentes económicos é ainda maior, pois é nessas normas que
se estabelecem requisitos legais de acesso ao mercado.
Após a sua atribuição, um certificado pode ser
retirado ou a certificação é para sempre?
A certificação, seja ela de sistemas de gestão seja de produtos, depois de concedida, tem sempre um processo de acompanhamento, geralmente anual. Em matéria de produtos, há
situações em que as próprias normas referem períodos de
acompanhamento mais curtos, que chegam ao trimestre. Em
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Exemplifiquemos. No caso dos cabos eléctricos o mercado europeu exige a marca HAR, de que a CERTIF é co-proprietária.
O mesmo acontece nas luminárias com a marca ENEC, esta
com abrangência mais alargada. Os nossos fabricantes sabem
que, sem esta marca, os seus produtos dificilmente acedem a
mercados competitivos e exigentes em termos de qualidade.
Nesta medida, é de sublinhar o facto de haver cada vez mais
mercados emergentes a exigi-la. No Médio Oriente a certificação é obrigatória para um vasto leque de produtos, exigindo-se
a qualificação prévia do organismo de certificação. É aí que a
CERTIF tem actuado, de forma a oferecer aos seus clientes uma
vantagem competitiva, facilitando o acesso a esses mercados.
Ainda recentemente estabeleceu parcerias com o Brasil, que
permitem aos seus clientes obter uma certificação brasileira
compulsória através do trabalho por si desenvolvido, o que
significa uma forte redução de custos para o exportador.
Em que medida a certificação permite acrescentar
valor aos produtos certificados e de que modo
potencia a sua competitividade global?
Um produto certificado é uma garantia de cumprimento
das especificações técnicas que o caracterizam na medida
em que são sujeitos a uma avaliação permanente através
de ensaios e de auditorias. Este processo, além de dar mais
confiança ao utilizador, permite ao fabricante um melhor
controlo e uma redução de custos, diminuindo além disso
a possibilidade de potenciais reclamações e podendo, em
caso de conflito, ser utilizado como instrumento de defesa.

qualquer caso é avaliado o processo de controlo da produção
e são realizados ensaios de acompanhamento.
Em que medida a certificação é uma vantagem
competitiva para as empresas e para a actividade
exportadora, e um factor de desenvolvimento
económico para o país?
A certificação de produtos esteve historicamente ligada a
países cuja imagem de qualidade se impôs. Mercados exigentes tornam os fornecedores mais competitivos e mais

“A CERTIF tem certificados cerca de 150
tipos diferentes de produtos, distribuídos
por 40 esquemas de certificação, mas tem
disponíveis para oferta mais uma centena de
procedimentos para outros produtos.”

preparados para os desafios da globalização. Há países em
que a certificação de alguns produtos é obrigatória por lei
e há mercados em que as exigências dos utilizadores/consumidores são de tal forma apertadas que a certificação do
produto, embora não exigida por lei, é condição indispensável para a sua colocação no mercado. Sem essa certificação
não terão qualquer sucesso.
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“ Um produto certificado, além de dar
mais confiança ao utilizador, permite ao
fabricante um melhor controlo e uma
redução de custos, diminuindo além disso
a possibilidade de potenciais reclamações e
podendo, em caso de conflito, ser utilizado
como instrumento de defesa. “

Esta confiança e esta garantia são actualmente um factor
decisivo no mercado.
Será possível traduzir a actividade certificadora em
números? Qual a expectativa de crescimento da
actividade?
A CERTIF tem certificados cerca de 150 tipos diferentes de
produtos, distribuídos por 40 esquemas de certificação,
mas tem disponíveis para oferta mais uma centena de procedimentos para outros produtos.
O crescimento perspectiva-se essencialmente ao nível dos
produtos da construção, bem como de produtos ligados às
energias renováveis, como sejam os colectores e sistemas solares térmicos e painéis fotovoltaicos. Mas também se verifica actualmente uma tendência de procura de certificação de
produtos inovadores, como forma de evidenciar aos interes-

ENTREVISTA

sados a sua viabilidade técnica e a comprovação de características cujo conhecimento não é ainda muito divulgado.
É também o Presidente do Eurocer-Building,
sendo este o seu segundo mandato à frente desta
Associação Europeia. Quais são as suas grandes linhas
da actuação e quais são hoje em dia os desafios?
O Eurocer-Building é a associação europeia dos organismos
de certificação de produtos na área da construção. O facto de eu, um português, ser presidente desta associação,
demonstra o papel que Portugal e, em particular, a CERTIF,
têm sabido granjear no grande universo da certificação. Os

objectivos gerais da associação são a promoção da certificação voluntária e a defesa e representação dos organismos
de certificação, seus associados, nos fóruns europeus.
O grande desafio que esta enfrenta, e que foi aprovado na sua
última assembleia, realizada este mês, é a criação de uma marca europeia própria para os produtos da construção. Com esta
marca pretende-se contribuir para a promoção da certificação
dos produtos da construção, com uma imagem de confiança e permitir aos fabricantes uma maior competitividade nos
mercados. A CERTIF estará na linha da frente na criação desta
marca e na atribuição da mesma aos seus clientes.

BREVE BIOGRAFIA
Francisco Barroca, economista, é o actual director-geral da
CERTIF – Associação para a Certificação, organismo líder do
mercado em Portugal na certificação de produtos e serviços.
Em 2010, foi eleito para segundo mandato como presidente da Eurocer-Building, associação europeia que agrupa os
organismos de certificação europeus na área da construção.
Foi vice-presidente do Instituto Português da Qualidade e
da Associação Portuguesa para a Qualidade, presidente da
APCER e administrador do Centro Protocolar de Formação
para a Qualidade.
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IMPERIAL
CHOCOLATES NACIONAIS
CONQUISTAM MERCADOS EXTERNOS

A Imperial é o maior fabricante nacional de chocolates e está presente em mais
de 30 países, onde as vendas cresceram 14 por cento em 2010. A sua estratégia de
internacionalização passa por desenvolver e consolidar a comercialização das suas
marcas em mercados emergentes e zonas de grande dinamismo económico. Inovação,
qualidade e diferenciação regem o plano estratégico da Imperial.
Fundada em 1932, a Imperial faz parte do universo de empresas do Grupo
RAR desde 1973, sendo hoje o maior
fabricante nacional de chocolates, designadamente depois de ter adquirido
a Regina no ano 2000. As suas marcas
são bem conhecidas do público português: Regina, Jubileu, Pintarolas, Pantagruel, Allegro e Fantasias. Foi também
a Imperial que lançou no mercado, em
1978, as conhecidas Bom-Bokas.
A melhoria contínua e a excelência dos
Sistemas de Gestão da Qualidade e Segurança Alimentar da empresa estão
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patentes nas diversas certificações obtidas (ISO 9001:2008, International Food
Standard, Investigação Desenvolvimento e Inovação, Kosher). Para além da sua
posição de destaque a nível nacional, a
Imperial é, também, a única fábrica de
chocolates portuguesa com um percurso internacional, comercializando as
suas marcas em mais de 30 países.
A aposta permanente na inovação e no
desenvolvimento de produtos, antecipando as grandes tendências do mercado é uma das prioridades da empresa.
Em 2010, a Imperial concluiu o investi-

mento numa nova unidade de produção, que dotou a empresa de uma maior
capacidade de produção e de maior eficiência, permitindo cumprir os objectivos
de expansão para novas categorias de
produtos e novos mercados geográficos.
Este investimento foi ainda determinante para o lançamento de produtos inovadores, tendo em conta a tecnologia de
última geração que é utilizada.
De acordo com Manuela Tavares de
Sousa, CEO da Imperial, “além da qualidade inerente aos produtos, as marcas
promovem uma relação de proximida-
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de e fidelização com o consumidor. As
nossas marcas têm conciliado os produtos históricos com o lançamento de
novas variedades, mantendo o vector
estratégico de inovação, como forma
de conquista de quota de mercado”.
Actualmente, a Imperial assume posições
de liderança em diferentes segmentos.
Após o relançamento da Regina, na Páscoa de 2002, a marca rapidamente assumiu uma posição de destaque no mercado, tornando-se, no ano seguinte, líder
no segmento de frutos secos cobertos
com chocolate, posição que mantém até
hoje. Pantagruel é a marca número um
no segmento de chocolates de culinária,
com uma quota de mercado de 33 por
cento. Já a marca Pintarolas, dirigida a um
target infantil, ocupa a posição de marca
líder no formato tubo. As Sombrinhas da
Regina detêm já a segunda posição no
canal impulso, na categoria de Fantasias
de Chocolate, e as tabletes Regina registam a terceira posição nesse canal.
Refira-se que as marcas da Imperial têm
posicionamentos distintos e estão vocacionadas para diferentes públicos-alvo.
Todos os produtos são desenvolvidos
após um estudo profundo das alterações
que se registam no perfil dos consumidores e nos seus hábitos de consumo.

Consolidar cá dentro e
crescer lá fora
Com um volume de vendas de 20,4 milhões de euros, a Imperial registou, em
2010, um aumento de 14 por cento no
seu volume de vendas para o mercado
externo, destacando-se os países da
América Latina, África e Europa de Leste. A previsão de crescimento da exportação em 2011 é de 15 por cento e o
peso das vendas no exterior representam
já 20 por cento do total. É de sublinhar
que a taxa de crescimento das vendas
nos últimos 5 anos foi de 30 por cento.
A Imperial comercializa as suas marcas
em mais de 30 países de vários continentes, mas os mercados com maior
relevância são África, dos quais se destaca Angola com cerca de 20 por cento
das exportações dos seus produtos, a
América Latina com 25 por cento, sobretudo Brasil e Venezuela, e a Europa
com cerca de 30 por cento.

pelo que a estratégia para o próximo
triénio passa por um conjunto de acções que permitirá robustecer a actividade da empresa e os seus resultados.
Afirma ainda Manuela Tavares de Sousa que, apesar da conjuntura económica adversa, “a Imperial tem estado em
contraciclo, registando um crescimento
sustentado fruto do reforço da posição
das marcas da Imperial no mercado interno e externo”.

A estratégia internacional da empresa
passa, por isso, pelo desenvolvimento
e consolidação da comercialização das
suas marcas em novas geografias, em
particular em mercados emergentes e
zonas de grande dinamismo económico. Essa expansão será feita através
da constituição de parcerias, quer com
distribuidores locais quer directamente
com grandes cadeias de distribuição,
com centralização logística.

“A estratégia de
internacionalização
da Imperial passa
pelo desenvolvimento
e consolidação da
comercialização das suas
marcas em novas geografias,
em particular em mercados
emergentes e zonas de grande
dinamismo económico.”

“Tendo em conta o papel relevante que
os mercados emergentes hoje detêm
na evolução da economia mundial, um
dos grandes vectores de crescimento
da Imperial será pela via da internacionalização do seu negócio”, acentua a
responsável da empresa, que acrescenta que o plano de expansão internacional da Imperial é um dos eixos estratégicos de desenvolvimento da empresa,

América Latina, África e os países da
Europa de Leste são os mercados onde
a Imperial tem vindo a aumentar a distribuição dos seus produtos. No caso
do Brasil, está representada através das
marcas Jubileu, Pantagruel, Regina e
Fantasias. A empresa desenvolveu recentemente novos produtos exclusivos
para o mercado brasileiro, respondendo, desta forma, às oportunidades específicas identificadas naquele mercado.
Globalmente, a estratégia da Imperial a
curto prazo passa pela consolidação da
sua posição no mercado nacional e nos
países onde já distribui os seus produtos e pela introdução dos produtos da
Imperial em novas geografias, nomeadamente na Ásia e no Médio Oriente.
Os valores de inovação, qualidade e diferenciação regem todo o plano estratégico da Imperial. Segundo a CEO da
empresa, a Imperial estuda em profundidade cada país, em termos de canais
de distribuição, de concorrência, preços,
formas de negociação, hábitos, culturas
e expectativas dos consumidores. “Só assim é possível desenvolver produtos adequados a cada público e abordar, com
sucesso, cada mercado”, conclui, acrescentando que o “crescimento sustentado
da Imperial reside na visão estratégica da
empresa que aposta na inovação de produtos e processos e na procura sistemática de novos negócios”.

Imperial
Rua de Sant’Ana
4480 - 160 Azurara - Vila do Conde
Portugal
Tel.: +351 252 240 370
Fax: +351 252 240 371
info@imperial.pt

www.rar.pt
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TECNIMEDE
NA ROTA DA INOVAÇÃO
Presente em mais de 50 mercados, a Tecnimede desenvolve e comercializa mais de 75
produtos e aposta fortemente na investigação e desenvolvimento. A sua estratégia
passa pela consolidação da sua posição no mercado nacional mas também pela
internacionalização do grupo através, designadamente, da Tecnimede Espanha e da
Tecnimede Marrocos.
Corria o ano de 1980 quando Jorge
Ruas fundou a Tecnimede, uma empresa comercial a trabalhar no sector farmacêutico. Desde a fundação foram estipuladas as linhas orientadoras do percurso da empresa no mercado: alcançar
estatuto internacional, com foco na
investigação e desenvolvimento (I&D).

senvolvimento da actividade e tendo em
conta os objectivos traçados inicialmente, foi construído o Centro de I&D Laborqualitas, e adquiridas duas unidades
produtivas – a West Pharma e a Atlantic
Pharma. No caminho da internacionalização, a empresa mãe constituiu a Tecnimede Espanha e a Tecnimede Marrocos.

O grupo Tecnimede tem na sua estrutura três filiais de carácter comercial: Tecnimede, Pentafarma e Farmoz. Com o de-

Com uma presença directa e indirecta em mais de 50 países, a Tecnimede
colabora com uma rede de empresas
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multinacionais ou locais que, usando
o nome Tecnimede ou sob uma marca
própria, utilizam os produtos fabricados
pelo Grupo. Os seus principais mercados são Portugal, Espanha, Alemanha,
Itália e Marrocos, representando hoje
a exportação cerca de 27 por cento da
facturação do Grupo. O objectivo é atingir os 50 por cento dentro de dois anos.
Actualmente com um portfólio de mais
de 75 produtos desenvolvidos no La-

borqualitas, o grupo Tecnimede gere
mais de 1.000 AIM (Autorização de Introdução no Mercado) a nível mundial,
encontrando-se presente, quer directamente quer através de parcerias, na
quase totalidade dos países da União
Europeia, assim como em diversos países do Norte de África, Ásia, Médio
Oriente e América do Norte.

“Os mercados da Tecnimede
são Portugal, Espanha,
Alemanha, Itália e Marrocos,
representando hoje a
exportação cerca de 27 por
cento da facturação do Grupo.
O objectivo é atingir os 50 por
cento dentro de dois anos.”

Com a actividade centrada na investigação e desenvolvimento, registo e
promoção de produtos farmacêuticos
para uso humano, a estratégia do
Grupo para o futuro passa pela consolidação da sua presença no mercado português. Miguel Ruas, administrador da Tecnimede, assume esta posição e aponta os objectivos traçados

a médio prazo: “Queremos estar no
‘top’ 10 das empresas portuguesas e
ser a empresa nacional líder do sector,
aumentando simultaneamente a nossa presença directa em outros mercados. Do ponto de vista tecnológico,
temos o grande desafio de finalizar
o desenvolvimento de três projectos
que envolvem moléculas originais”.
Com uma facturação consolidada nos
110 milhões de euros, o grupo Tecnimede alimenta a ambição de, dentro
de cinco anos, sozinho ou em parceria
com outra empresa, lançar no mercado uma molécula inovadora 100 por
cento desenvolvida pela Tecnimede,
refere a mesma fonte.
No que respeita à internacionalização
do Grupo, a estratégia definida envolve a abertura de filiais através da
criação de sinergias com a capacidade
de desenvolvimento e a capacidade
fabril instalada em Portugal, e pela
cooperação com empresas multinacionais ou líderes locais para a comercialização dos produtos desenvolvidos
pela Tecnimede. Os planos da empresa para o curto e médio prazo visam
também a obtenção da certificação
das fábricas pela FDA (autoridade dos
EUA para o sector).

“Fruto da aposta na
inovação e no investimento
de significativos recursos
económicos em actividades de
I&D, a Tecnimede apresenta,
anualmente, ao mercado, dez
a doze novos produtos.”

De referir ainda que fruto da aposta na
inovação e no investimento de significativos recursos económicos em actividades de I&D, a Tecnimede apresenta,
anualmente, ao mercado, dez a doze
novos produtos. Actualmente com
uma maior incidência na especialidade
de cardiologia, a empresa cobre mais
de dez outras áreas terapêuticas com
enfoque na tuberculose, na oncologia
e no sistema nervoso central.

Grupo Tecnimede
Rua da Tapada Grande, nº2
2710-089 Abrunheira Sintra – Portugal
Tel: +351 210 414 100
Fax: +351 219 410 839
gtm@tecnimede.pt

www.tecnimede.com

MERCADOS

MOÇAMBIQUE
ECONOMIA EM CRESCIMENTO
ATRAI NEGÓCIOS PORTUGUESES
O elevado crescimento económico de Moçambique, aliado à
estabilidade política e a uma política económica prudente, atrai um
número cada vez maior de empresas portuguesas, seja para investirem
e se fixarem no mercado, seja enquanto exportadoras.
Nos últimos anos, as exportações nacionais para este mercado
cresceram a uma média anual superior a 20 por cento e, no
investimento, Portugal tem vindo a consolidar a sua posição como um
dos principais investidores no país.
Como afirma o director do Centro de Negócios da AICEP em Maputo, Fernando
Carvalho, são vários os sectores de oportunidade para as empresas portuguesas que
queiram apostar em Moçambique.
18 // Novembro 11 // Portugalglobal
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Moçambique obteve nos últimos 10
anos um dos melhores resultados em
África em termos de crescimento económico, com uma média anual a rondar os 8 por cento, sendo por isso citado como exemplo pelas instituições
internacionais. A estabilidade política e
uma gestão macroeconómica e financeira cautelosa têm permitido ao país
recolher o elogio das instituições políticas e financeiras internacionais.
Aparentemente, a crise internacional
tem tido efeitos relativamente reduzidos, tendo levado o FMI a reconhecer em Moçambique “uma resistência considerável à crise mundial”. O
PIB cresceu 6,6 por cento em termos
reais em 2010, acima do que estava
previsto, em resultado, principalmente, do desempenho dos megaprojectos, essencialmente na exploração dos
recursos naturais e da construção de
infra-estruturas básicas.
As perspectivas do FMI para 2011 mantêm esta tendência e apontam para
um crescimento em torno dos 7,5 por
cento, alimentado em grande medida
pelo reforço da actividade dos projectos associados à extracção de carvão
na província de Tete e à continuação
do investimento público e privado em
infra-estruturas, designadamente de
acessibilidades. A inflação média em
2011, ainda segundo aquela instituição
internacional, deverá cair para cerca de
8 por cento, depois de ter atingido,
em média, quase 13 por cento no ano
transacto. Apesar da previsão de alta
considerável das importações relacionadas com o investimento, a recuperação dos preços das exportações dos
principais produtos base de Moçambique deverá conter o défice de conta
corrente externa e manter as reservas
internacionais em níveis confortáveis.

Melhoria do ambiente
de negócios
Em paralelo, as autoridades têm vindo
a lançar medidas com vista à melhoria
do ambiente de negócios, reformando e
modernizando a Administração Pública

“As empresas portuguesas
têm uma já longa tradição
em Moçambique, com
presença nos mais diversos
sectores da actividade
económica, tendo-se vindo a
assistir, nos últimos tempos,
a um crescente interesse,
tanto em termos de
estabelecimento (e reforço)
de relações comerciais, como
de procura de oportunidades
de investimento. “

e simplificando processos, tendo permitido que o país tenha vindo a ganhar
posições no ranking do relatório Doing
Business do Banco Mundial. Por outro
lado, tem-se vindo a assistir a um progressivo fortalecimento das estruturas

associativas empresariais, onde pontua
a CTA – Confederação das Associações
Económicas de Moçambique, a qual estabeleceu com o governo mecanismos
de consulta e de diálogo, regulares e
periódicos, com vista a discutir e propor
medidas favoráveis ao desenvolvimento
económico, à facilitação do ambiente
de negócios e à actuação das empresas
no mercado moçambicano.
No que respeita à relação com Portugal, este reforço das estruturas associativas empresariais contou ainda com
a criação, em 2010, de mais uma câmara de comércio, a C. C. Moçambique – Portugal, que se veio juntar à já
existente C. C. Portugal – Moçambique
no apoio às empresas portuguesas que
pretendem vir fazer negócio ou investir
em Moçambique.

Relações económicas entre
Portugal e Moçambique
Portugal tem-se posicionado, tradicionalmente, como um dos principais
investidores neste país, tendo sido
o principal investidor em 2010, com
um investimento autorizado de 154,1
milhões de dólares correspondendo a
63 projectos de investimento. No 1º

Neste cenário de crescimento, o governo de Moçambique continua a procurar manter a gestão macroeconómica
prudente que tem sido reconhecida pelas instituições financeiras internacionais, de molde a manter a estabilidade
que continua a ser essencial para que o
país continue a obter um crescimento
económico robusto e alcance progressos assinaláveis na redução da pobreza.
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semestre de 2011, o nosso país posicionou-se como o 2º principal investidor, logo a seguir à África do Sul, com
33,6 milhões de dólares, resultante de
17 projectos concentrados em quatro
sectores de actividade: Construção e
Obras Públicas, Indústria, Serviços e Turismo e Hotelaria.
Do lado das trocas comerciais, o mercado moçambicano tem vindo a assumir uma importância crescente para a
colocação de produtos portugueses.
As nossas exportações para Moçambique ascenderam a cerca de 151 milhões de euros em 2010, o que representou um crescimento de cerca de 25
por cento em relação ao ano anterior,
e, já na primeira metade de 2011, uma
aceleração deste crescimento, relativamente a igual período do ano anterior,
para uma taxa de 56 por cento. Por
seu turno, as exportações de produtos
moçambicanos para Portugal viveram
uma quebra acentuada (32 por cento)
em 2010 relativamente a anos anteriores (ficando a dever-se essencialmente
às exportações de açúcar), tudo apontando para que se esteja a viver uma
retoma, já que se registou um crescimento de 17 por cento no 1º semestre
do corrente ano. Isto faz com que Portugal seja um parceiro comercial muito
mais relevante para Moçambique do
que o inverso: o nosso país é o 4º principal fornecedor e o 3º principal clien-

20 // Novembro 11 // Portugalglobal

te de Moçambique, enquanto este país
é o 27º cliente e o 88º fornecedor da
economia portuguesa.

“Aparentemente, a crise
internacional tem tido
efeitos relativamente
reduzidos, tendo levado
o FMI a reconhecer
em Moçambique ‘uma
resistência considerável à
crise mundial’.”

Empresas portuguesas
em Moçambique
As empresas portuguesas têm uma já
longa tradição em Moçambique, com
presença nos mais diversos sectores da
actividade económica, tendo-se vindo
a assistir, nos últimos tempos, a um
crescente interesse, tanto em termos
de estabelecimento (e reforço) de relações comerciais, como de procura de
oportunidades de investimento.
Das principais empresas portuguesas
a operar no mercado destacam-se
nomes como Galp, Visabeira, Cimpor,
Grupo Entreposto, Grupo Ferpinta,
EFACEC, Mota Engil, Teixeira Duarte, Soares da Costa, Ascendi, Bial,

Laboratórios Azevedos, Porto Editora, Grupo Leya, Portucel, Prio, Grupo Lena, Critical Software, Microfil,
Cabelte, Heliflex, Selfenergy, para já
não falar na banca onde dois dos três
principais bancos moçambicanos têm
capitais portugueses – Millennium
bim (grupo BCP) e BCI (grupo CGD
e BPI) – e onde estão também o BES
(com uma participação no Moza Banco) e o grupo Amorim com a recente
criação do Banco Único. Nesta área
refira-se ainda a recente criação de
um banco de investimento – o BNI,
Banco Nacional de Investimentos –
com participação no capital da CGD
e do Tesouro moçambicano.
A concessão a Moçambique, entre
2008 e 2010, por parte do governo
português, de duas de linhas de crédito que ascendem a 700 milhões de
euros para investimento das autoridades moçambicanas em projectos de
infra-estruturas, que sejam executados por empresas portuguesas, tem
reanimado o interesse das nossas empresas por este mercado, não só das
que foram escolhidas para a execução
daqueles projectos, como também
de muitas outras pequenas e médias
empresas que foram envolvidas indirectamente, através da prestação de
serviços ou de sub-contratação para
especialidades.
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As oportunidades
Com o crescimento previsto nos próximos anos, as oportunidades de negócio
em Moçambique estendem-se a quase
todos (senão mesmo a todos) os sectores de actividade, com particular destaque para os sectores da exploração de
recursos naturais, das energias e das
infra-estruturas. Ainda assim arriscamos dizer que alguns dos sectores com
maiores potencialidades e oportunidades para as empresas portuguesas são:
• a agricultura, silvicultura, pecuária e
indústrias associadas;
• a energia;
• a saúde e o farmacêutico;
• as obras públicas e a construção civil;
• a formação profissional e a educação;
• a consultoria;
• as novas tecnologias de informação e
comunicação;
• o turismo.

As limitações
Não faltam, pois, oportunidades para as
empresas portuguesas. Há, no entanto,
que lembrar que mais importante que
vender para Moçambique é vender em
Moçambique. Há que estar presente no
mercado, dar a cara e responder em tempo e com qualidade, para se poder conquistar a confiança dos moçambicanos.
O mercado moçambicano, apesar de
todos os aspectos positivos que atrás
fomos enunciando, não está isento
de dificuldades inerentes, grande parte delas, ao facto de se tratar de um
mercado em desenvolvimento. Alguns
dos principais constrangimentos que
têm sido assinalados pelos empresários
prendem-se com:
• Limites à contratação de mão-deobra estrangeira: a lei laboral impõe
quotas para a contratação de trabalhadores não moçambicanos – 10 por
cento nas empresas até 10 trabalhadores; 8 por cento até 100 trabalhadores e 5 por cento acima de 100 trabalhadores. Nestas quotas são incluídos os gestores e administradores.
• Qualificação da mão-de-obra: a percentagem de mão-de-obra pouco
qualificada é ainda bastante elevada e
a oferta de formação é escassa.

• Acesso à terra: o processo de obtenção
dos Direitos de Uso e Aproveitamento
de Terra (DUAT) é, ainda, complicado
e bastante burocrático. Este problema
é particularmente sentido pelos projectos agrícolas e turísticos que necessitam de largas parcelas de terra.

recolhemos junto dos empresários que
aqui estão diz-nos que fazer as coisas
by the book compensa. E é por isso que
aconselhamos a contactar o CPI, Centro de Promoção de Investimentos, e os
organismos dos Ministérios da Indústria
e Comércio, do Turismo, da Agricultura,
do Trabalho para recolher as orientações
e os conselhos que poderão ajudar a
evitar muitos dos obstáculos.

FACIM
Uma boa porta de entrada para um
grande número de empresas tem sido
a FACIM, a principal montra comercial
do país. Este ano estiveram presentes no
certame 63 empresas portuguesas no
espaço do pavilhão nacional organizado
pela AICEP, para além das que estiveram
presentes em outros stands e, ainda, de
um vasto conjunto de empresas moçam• Atrasos nos pagamentos por parte do
Estado relativamente a empreitadas e
aquisições de bens e serviços, estando
este problema em cima da mesa do
diálogo entre a confederação patronal
moçambicana (CTA) e o governo.

“As autoridades
moçambicanas têm vindo
a lançar medidas com vista
à melhoria do ambiente
de negócios, reformando
e modernizando a
Administração Pública e
simplificando processos,
tendo permitido que o
país tenha vindo a ganhar
posições no ranking do
relatório Doing Business do
Banco Mundial.”

No entanto, as autoridades estão conscientes destes constrangimentos e têm
trabalhado no sentido de ajudar as
empresas e os investidores a ultrapassálos. É importante que os empresários e
investidores portugueses que querem
entrar no mercado contactem e apresentem os seus projectos às instituições
de promoção e de apoio ao investimento estrangeiro. A experiência que

bicanas de capital português que expuseram na feira. Os resultados foram,
na opinião das empresas participantes,
claramente positivos e muitas delas têm
já planos de retorno ainda durante este
ano para dar continuidade aos contactos e concluir acordos de negócio agora
iniciados, o que continua a fazer da FACIM, agora localizada num novo espaço,
uma montra importante para as empresas e os produtos portugueses que querem conquistar este mercado.

AICEP em Maputo
Av. Julius Nyerere, 720 - 12º
Maputo - Moçambique
Tel.: +258 21 490 523/402
Fax: +258 21 490 203
aicep.maputo@portugalglobal.pt
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MOÇAMBIQUE,
UM PAÍS DE OPORTUNIDADES
>Por Mário Godinho de Matos, Embaixador de Portugal em Moçambique
Moçambique dispõe de importantes
recursos naturais designadamente reservas minerais, abundantes cursos
de água, capacidade energética com
enorme potencial de crescimento, ricas
jazidas de carvão que estão na origem
dos megaprojectos em desenvolvimento em Tete, apreciáveis reservas de gás
natural nas províncias de Inhambane,
Sofala e no off-shore de Cabo Delgado, uma extensa orla marítima, de
cerca de 3.000 quilómetros, com fortes capacidades pesqueiras e campos
agrícolas que, a médio prazo, podem
facilmente tornar o país auto-suficiente
em produtos alimentares.
Apesar da estabilidade politica de que
o país goza desde o fim da guerra civil, em 1992, e das significativas taxas
de crescimento do PIB que se vêm registando, a população moçambicana,
estimada em cerca de 21 milhões,
enfrenta ainda sérios problemas de
desenvolvimento o que constitui em si
um importante desafio para os decisores políticos e, simultaneamente, abre
grandes possibilidades de concretização de novos negócios.
Na linha do que tem sido a evolução da
situação em Moçambique nas últimas
décadas, temos pela frente um ciclo
político claro: o Partido do Governo vai
realizar o seu Congresso, em Setembro de 2012, de onde deverá emergir
uma figura consensualizada para candidato presidencial. Em 2013 realizarse-ão eleições autárquicas e em 2014
eleições legislativas, provinciais e presidenciais. Até lá, terá ainda lugar uma
revisão constitucional que, de acordo
com o que foi anunciado, limitar-se-á
a introduzir melhoramentos no texto
constitucional de modo a adaptá-lo
melhor à realidade actual. Eis portanto
um quadro claro de evolução que traduz na sua essência uma certa previsi-

22 // Novembro 11 // Portugalglobal

da dependência em relação à comunidade doadora que actualmente ainda
financia cerca de 44 por cento do Orçamento de Estado. O previsível aumento
das receitas permitiria assim que o Estado cumpra com as suas obrigações e
caminhe para uma certa capacidade de
auto-financiamento.

bilidade politica tão necessária ao bom
desempenho da economia.
No plano macroeconómico, a proposta
de OE para 2012, recentemente aprovada pelo Conselho de Ministros, prevê

“As empresas portuguesas
encontram-se bem
inseridas na matriz
económica moçambicana,
com perspectivas muito
promissoras de crescimento
no médio/longo prazo, e
dão conteúdo à relação
com Portugal que não tem
cessado de se desenvolver e
aperfeiçoar em todas as suas
vertentes.”

uma taxa de crescimento do PIB de 7,5
por cento (em 2011 será 7,2 por cento)
e uma taxa de inflação de 7,2 por cento (9,5 por cento em 2011).
O governo prevê um aumento da receita interna que levaria a uma redução

Moçambique tem vindo entretanto a
realizar um importante esforço de infra-estruturação, sobretudo nas áreas
rodoviária, ferroviária, aeroportos, portos, saneamento e abastecimento de
água, bem como na área energética.
Parte significativa deste investimento
está a ser efectuado com recurso a investimentos externos, designadamente
do Banco Mundial, BAD, UE e doadores bilaterais.
Portugal tem igualmente participado
neste exercício através da atribuição de
duas linhas de crédito, uma concessional e outra comercial, dispondo ainda
do Fundo Português de Apoio ao Investimento em Moçambique (Investimoz),
bem como do futuro Banco de Investimento Luso-Moçambicano cujo objectivo será o apoio a projectos que assegurem o desenvolvimento sustentável.
No plano externo, Moçambique privilegia a cooperação política e a integração económica da África Austral,
designadamente através da SADC, encarada também como um instrumento
fundamental para a segurança colectiva da sub-região.
A África Austral é, para Portugal, uma
região única no contexto africano. A
relativa estabilidade politica na maioria
dos países, o forte crescimento económico de alguns deles assente em sectores estratégicos (como as matériasprimas, energia ou as infra-estruturas)
e um ambicioso projecto de integra-
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ção regional, económica e política,
para além dos factores históricos que
a ligam a Portugal, da forte presença
de comunidades portuguesas (cerca
de meio milhão de pessoas) e de um
grande interesse pela aprendizagem da
Língua Portuguesa, são elementos essenciais que dão conteúdo a uma abordagem estratégica da região.
No âmbito bilateral nunca é de mais
frisar que o Acordo para a Reversão
da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, assinado em Outubro de 2006, pôs fim
a um antigo diferendo e contribuiu
enormemente para o estabelecimento de um novo patamar no relacionamento político e económico entre os
dois países.
A este propósito, recordo os avanços
nesse relacionamento que se verificaram por ocasião das visitas do Presidente da República portuguesa a
Moçambique, em Março de 2008, da
deslocação do então Primeiro-Ministro
de Portugal a Moçambique, em Março de 2010, da visita do Presidente da
República de Moçambique a Portugal,
em Abril do mesmo ano, e mais recentemente a deslocação a Maputo do ac-

tual Ministro dos Negócios Estrangeiros
português, em Julho passado.
Ainda este ano teremos outro momento
alto deste intenso relacionamento: a rea-

“Moçambique tem vindo
entretanto a realizar um
importante esforço de infraestruturação, sobretudo
nas áreas rodoviária,
ferroviária, aeroportos,
portos, saneamento e
abastecimento de água, bem
como na área energética.
Parte significativa deste
investimento está a ser
efectuado com recurso a
investimentos externos,
designadamente do
Banco Mundial, BAD, UE e
doadores bilaterais. “

lização, em Lisboa, da primeira Cimeira
bilateral que nos vai dar uma visão global
dos diversos projectos em curso ao mes-

mo tempo que permitirá fazer um ponto
de situação de todas as matérias relevantes de interesse mútuo.
Para além da cooperação politica e do
acompanhamento do universo das empresas com interesses em Moçambique,
o relacionamento bilateral abrange
ainda as áreas sensíveis da cooperação
técnico-militar e da cooperação policial,
os sectores estratégicos da educação e
da formação profissional bem como a
capacitação institucional de sectoreschave da área da governação.
A influência empresarial portuguesa em
Moçambique estende-se por um número alargado de sectores que vão da
Banca e Seguros à Construção e Imobiliário, aos Cimentos, Turismo, Biocombustíveis, Gás Natural, Energia, Livros e
Telecomunicações, entre outros.
Em resumo, as empresas portuguesas
encontram-se bem inseridas na matriz
económica moçambicana, com perspectivas muito promissoras de crescimento
no médio/longo prazo, e dão conteúdo
à relação com Portugal que não tem
cessado de se desenvolver e aperfeiçoar
em todas as suas vertentes.
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PORTUGAL – MOÇAMBIQUE
RELACIONAMENTO ECONÓMICO
BILATERAL
As relações comerciais entre Portugal e Moçambique têm vindo a crescer nos últimos
anos, fruto do bom desempenho das exportações nacionais para aquele país. Portugal
tem também uma forte presença em Moçambique enquanto investidor.
Moçambique tem vindo a assumir uma
maior relevância enquanto cliente de
Portugal tendo ocupado, em 2010, a
28ª posição no ranking (com uma quota de 0,41 por cento das exportações
portuguesas), e a 26ª nos primeiros
oito meses de 2011 (quota de 0,49 por
cento). Como fornecedor o seu posicionamento é pouco relevante, não
indo além do 66º lugar em 2010 e no
período em referência este ano (quota
de 0,05 por cento).
No contexto dos países africanos de
língua oficial portuguesa, Moçambique
surge, em 2010, como 3º cliente, a seguir a Angola e a Cabo Verde e como
2º fornecedor, depois de Angola. Por
outro lado, Portugal representou 4,8
por cento no total das exportações moçambicanas, ocupando a 3ª posição no
ranking de clientes.
As transacções comerciais entre os dois
países têm vindo a crescer ao longo
dos anos mais recentes, graças sobretudo ao bom desempenho das exportações portuguesas, que aumentaram
a uma taxa média anual de 20,1 por
cento entre 2006 e 2010, enquanto as
importações cresceram a uma média

anual de 4 por cento no mesmo período. Em 2011, de Janeiro a Agosto,
o aumento das exportações nacionais
para o mercado moçambicano foi de
46 por cento face ao período homólogo de 2010.

sido dominante nas exportações portuguesas para Moçambique, representando 33 por cento do total em 2010
e 35,1 por cento de Janeiro a Agosto
deste ano, e aumentando 41,4 por cento no ano passado face a 2009 e 52,4
por cento nos primeiros oito meses de
2011 em relação a período idêntico
de 2010. O grupo dos metais comuns
ocupou a segunda posição no ranking
das exportações em 2010 (11,2 por
cento do total), seguindo-se as pastas
celulósicas e papel (onde se incluem os
livros como principal produto), os produtos alimentares, os produtos químicos e os plásticos e borracha. O conjunto formado pelos seis principais grupos
de produtos representa 74,4 por cento
das exportações para Moçambique.

“O grupo das máquinas
e aparelhos tem sido
dominante nas exportações
portuguesas para
Moçambique, representando
33 por cento do total em
2010 e 35,1 por cento de
Janeiro a Agosto deste ano,
e aumentando 41,4 por
cento no ano passado face
a 2009 e 52,4 por cento nos
primeiros oito meses de
2011 em relação a período
idêntico de 2010.”

Já este ano, no período em análise,
surge na 2ª posição os veículos e outro
material de transporte, com 11,1 por
cento do total exportado, seguindo-se
os metais comuns, os produtos alimentares e as pastas celulósicas e papel.

De um padrão de especialização sectorial das exportações assente, principalmente, em produtos industriais
transformados (cerca de 98 por cento),
o grupo das máquinas e aparelhos tem

Dados relativos a 2010 indicam que
37,4 por cento das exportações para
Moçambique de produtos industriais
transformados incidiram em produtos

BALANÇA BILATERAL - COMÉRCIO DE BENS
2006

2007

2008

2009

2010

Var %a
06/10

2010
Jan/Ago

2011
Jan/Ago

Var %b
10/11

Exportações

73.720

89.408

92.358

120.883

150.939

20,1

93.747

136.886

46,0

Importações

28.685

25.641

33.687

42.800

29.184

4,0

14.542

18.739

28,9

Saldo

45.035

63.767

58.671

78.083

121.755

--

79.204

118.146

--

Coef. Cobertura (%)

257,0%

348,7%

274,2%

282,4%

517,2%

--

644,6%

730,5%

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística Unidade: Milhares de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2006-2010; (b) Taxa de variação homóloga 2010-2011
2006 a 2009: Resultados definitivos; 2010 e 2011: Resultados preliminares
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classificados como de média-alta tecnologia. Seguiram-se os produtos de
baixa intensidade tecnológica (28,3
por cento), de média-baixa tecnologia
(21,3 por cento) e de alta intensidade
tecnológica (12,9 por cento).
As importações originárias de Moçambique são claramente mais concentradas do que as exportações portuguesas
para o mercado, com os grupos dos
produtos alimentares e agrícolas a representarem, em conjunto, cerca de
92 por cento do total importado em
2010 (97 por cento no ano anterior).
Em 2011, de Janeiro a Agosto, os principais produtos importados de Moçambique foram os produtos alimentares
(39,7 por cento do total), agrícolas
(31,8 por cento) e as matérias têxteis
(6,4 por cento).
Cerca de 94 por cento das importações
portuguesas de produtos industriais
transformados provenientes de Moçambique (que representam 97 por cento das
importações totais) corresponde a produtos de baixa intensidade tecnológica.

Em termos da estrutura das exportações portuguesas de serviços para Moçambique, os transportes constituem
a componente mais representativa,
seguindo-se as viagens e turismo e os

“No contexto dos países
africanos de língua oficial
portuguesa, Moçambique
surge, em 2010, como 3º
cliente, a seguir a Angola
e a Cabo Verde, e como
2º fornecedor, depois de
Angola.”

investimento português no exterior
(10º lugar no ano anterior), com uma
quota de 0,8 por cento do total, enquanto que na qualidade de emissor
de investimento para o nosso país a
sua posição tem sido pouco relevante
(35ª em 2010).
No período entre 2006 e 2010, o valor
médio anual do investimento directo
português em Moçambique ascendeu
a 89 milhões de euros, enquanto que
o desinvestimento se elevou a cerca de
50 milhões de euros. No último ano, o
investimento português não foi além
de 45,9 milhões de euros, o que representou um decréscimo de 71,6 por
cento relativamente a 2009.

serviços financeiros. No que se refere
às importações, as viagens e turismo
e os transportes são claramente dominantes, com as operações governa-

Embora Moçambique não se encontre
entre os principais destinos do investimento português no exterior, verificase um elevado número de empresas

mentais a ocuparem tradicionalmente
a terceira posição.

portuguesas instaladas no mercado. A
importância da presença portuguesa
pode ser avaliada pelo facto de 28 das
100 maiores empresas moçambicanas
terem capital português. As principais
aplicações do investimento português
ao longo dos últimos anos têm recaído
nas actividades financeiras e no sector
da construção.

De acordo com os dados do INE, o número de empresas portuguesas que
têm exportado produtos para Moçambique tem vindo a aumentar de forma
contínua, passando de 1.151 em 2006
para 1.520 em 2010. Pelo contrário, o
número de empresas portuguesas que
adquiriram produtos no mercado moçambicano desceu de 115 em 2006
para 66 em 2010.

Serviços e investimento
Nos serviços, e segundo dados do
Banco de Portugal, constata-se que
Moçambique é mais importante como
cliente do que como fornecedor de
Portugal. Tal como acontece no comércio de mercadorias, na área dos serviços a balança bilateral também tem registado saldos amplamente favoráveis
a Portugal. Entre 2006 e 2010, o excedente aumentou 130 por cento, tendo
atingido 33,8 milhões de euros no último ano, contra 14,7 milhões em 2006.
Apesar dos seus valores apresentarem
uma tendência geral de crescimento ao
longo dos últimos anos, as trocas de
serviços entre os dois países não assumem uma importância relevante.

O investimento português em Moçambique é muito superior ao investimento moçambicano em Portugal.
Segundo dados do Banco de Portugal,
em 2010, Moçambique situou-se no
17º lugar da tabela dos destinos do
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MOÇAMBIQUE EM FICHA
Área: 799 380 km2
População: 23,4 milhões de habitantes
(estimativa 2010 - EIU)
Densidade populacional: 29 hab./km2
(estimativa 2010 - EIU)
Designação oficial: República de
Moçambique
Chefe do Estado e do Governo:
Armando Emílio Guebuza (reeleito em
Outubro de 2009)
Primeiro-Ministro: Aires Bonifácio Ali
Data da actual Constituição: 30 de
Novembro de 1990; foi alterada em 1996
e 2004
Principais Partidos Políticos: Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), no Governo; Resistência Nacional de Moçambique
(Renamo), principal partido da oposição;
Movimento Democrático de Moçambique
(MDM); Partido Humanitário de Moçambique (Pahumo). As últimas eleições legislativas e presidenciais realizaram-se em 28 de
Outubro de 2009; as próximas eleições (presidenciais, legislativas e provinciais) deverão
ter lugar, em simultâneo, no final de 2014.

Outras cidades importantes: Nampula
(535 mil); Beira (440 mil); Chimoio (259 mil);
Nacala (221 mil); Quelimane (205 mil); Tete
(170 mil) e Pemba (161 mil).
Religião: Cerca de 50% da população
professa religiões tradicionais africanas. As
outras religiões representadas são principalmente a cristã (sobretudo a católica), com
cerca de 5 milhões de crentes, e a muçulmana, com 4 milhões.

Moçambique

Língua: A língua oficial é o português,
mas são falados diversos dialectos africanos
(Makua-Lomwe, Tsonga e Sena-Nyanja).
Unidade monetária: Metical (MZN)
1 EUR = 39,79 MZN
(Banco de Portugal – final de Julho 2011)
Maputo
Risco País:
Risco geral - B
(AAA = risco menor; D = risco maior)
Risco Político - BB (EIU – Julho 2011)
Risco de crédito: 6 (1 = risco menor; 7 =
risco maior) (COSEC – Julho 2011)

Fontes:

Grau da abertura e dimensão relativa
do mercado (2010):
Exp. + Imp. / PIB = 75,3%
Imp. / PIB = 43,2%
Imp. / Imp. Mundial = 0,03%

The Economist Intelligence Unit (EIU) –
Viewswire July 2011;
Country Report July 2011
Organização Mundial de Comércio (OMC),
Companhia de Seguro de Créditos (COSEC);
Banco de Portugal (BdP).

EMBAIXADA DE MOÇAMBIQUE
EM LISBOA

CÂMARA DE COMÉRCIO
DE MOÇAMBIQUE

IPEX – INSTITUTO PARA
A PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES

Av. de Berna, 7
1050-036 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 217 961 672
Fax: +351 217 932 720
Embamoc.portugal@minec.gov.mz

Av. Mateus Sansão Muthemba, 452
Maputo – Moçambique
Tel.: +258 21 492904
Fax: +258 21 492739
ccmusa@tvcabo.co.mz
www.ccmusa.co.mz/

Av. 25 de Setembro, 1008 – 2º, 3º e 4º
Maputo – Moçambique
Tel.: +258 21 307 257/8
Fax: +258 21 307 256
ipex@tvcabo.co.mz
www.ipex.gov.mz

CÂMARA DE COMÉRCIO
PORTUGAL – MOÇAMBIQUE

CÂMARA DE COMÉRCIO
PORTUGAL – MOÇAMBIQUE

CPI – CENTRO DE PROMOÇÃO
DE INVESTIMENTOS

Rua da Trindade, 5 – 1º Esq.
1200-467 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 213 465 392
Fax: +351 213 479 773
ccportmoz@gmail.com
www.ccpm.pt

Centro de Escritórios do Hotel Rovuma
Rua da Sé, 114 – 3º – Sala 6
Maputo – Moçambique
Tel.: +258 21 300 229
Fax: +258 21 300 232
ccpmoc@teledata.mz
www.ccpm.pt/

Capital: Maputo (1.888 mil habitantes, incluindo Matola e a Província de Maputo World Gazetteer)

ENDEREÇOS ÚTEIS

EMBAIXADA DE PORTUGAL
EM MAPUTO
Av. Julius Nyerere, 720
C.P. 4696 – Maputo – Moçambique
Tel.: +258 21 490 316
Fax: +258 21 491 172
embaixada@embpormaputo.org.mz
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CONFEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
ECONÓMICAS DE MOÇAMBIQUE – CTA
Rua do Castanheda, 120
Maputo – Moçambique
Tel.: +258 21 491914/64/3089
Fax: +258 21 49 30 94
www.cta.org.mz/

Rua da Imprensa, 332 – r/c
Maputo – Moçambique
Tel.: +258 21 313 295/299/310/375
Fax: +258 21 313 325
cpi@cpi.co.mz
www.mozbusiness.gov.mz

BANCO DE MOÇAMBIQUE
(BANCO CENTRAL)
Av. 25 de Setembro, 1695
Caixa Postal nº 423
Maputo – Moçambique
Tel.: +258 21 318 000/9
Fax: +258 21 323 247
gpi@bancomoc.mz
www.bancomoc.mz

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

Garantia bancária (decisão
casuística).

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

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

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

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

Irão
C

M/L

Carta de crédito irrevogável ou
garantia bancária.
Garantia soberana.

Iraque
T Fora de cobertura.

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

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

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

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

Gana
C Caso a caso numa base muito
restritiva.

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

M/L

Fora de cobertura.
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M/L

Caso a caso, numa base restritiva.

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

Fora de cobertura.

Lituânia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária.
Macau
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Malásia
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Malawi
C Caso a caso, numa base restritiva.
M/L Clientes públicos: fora de cobertura, excepto para operações
de interesse nacional. Clientes
privados: análise casuística, numa
base muito restritiva.
Malta
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Marrocos*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.
Martinica
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
México*
C Aberta sem restrições.
M/L Em princípio aberta sem restrições.
A eventual exigência de garantia
bancária, para clientes privados,
será decidida casuisticamente.
Moçambique
C C
 aso a caso, numa base restritiva
(eventualmente com a exigência de
carta de crédito irrevogável, garantia bancária emitida por um banco
aceite pela COSEC e aumento do
prazo constitutivo de sinistro).
M/L A
 umento do prazo constitutivo
de sinistro. Sector privado: caso a
caso numa base muito restritiva.
Operações relativas a projectos
geradores de divisas e/ou que
admitam a afectação prioritária
de receitas ao pagamento dos
créditos garantidos, terão uma
ponderação positiva na análise do
risco; sector público: caso a caso
numa base muito restritiva.

ANÁLISE DE RISCO - PAÍS

de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais
Montenegro
C Caso a caso, numa base restritiva,
privilegiando-se operações de
pequeno montante.
M/L Caso a caso, com exigência de garantia soberana ou bancária, para
operações de pequeno montante.
Nigéria
C Caso a caso, numa base restritiva
(designadamente em termos de
alargamento do prazo constitutivo de sinistro e exigência de
garantia bancária).
M/L Caso a caso, numa base muito
restritiva, condicionado a eventuais
garantias (bancárias ou contrapartidas do petróleo) e ao alargamento
do prazo contitutivo de sinistro.
Oman
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão casuística).
Panamá
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

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

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

Senegal
C Em princípio, exigência de
garantia bancária emitida por
um banco aceite pela COSEC e
eventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro.
M/L

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

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

Polónia*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Qatar
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).
Quénia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.
República Checa
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão casuística).
República Dominicana
C Aberta caso a caso, com eventual
exigência de carta de crédito irrevogável ou garantia bancária emitida
por um banco aceite pela COSEC.
M/L

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

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

S. Tomé e Príncipe
T Fora de cobertura.

Paquistão
Temporariamente fora de cobertura.

M/L

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

E ventual alargamento do prazo
constitutivo de sinistro. Sector
público: caso a caso, com exigência de garantia de pagamento e
transferência emitida pela Autoridade Monetária (BCEAO); sector
privado: exigência de garantia
bancária ou garantia emitida pela
Autoridade Monetária (preferência
a projectos que permitam a
alocação prioritária dos cash-flows
ao reembolso do crédito).

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

 aso a caso, com exigência de
C
garantia soberana ou bancária,
para operações de pequeno
montante.

Singapura
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.
Síria
T

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva.

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

Não definida.

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

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

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

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

Legenda:
C
M/L

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

T

Curto Prazo
Médio / Longo Prazo
Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

Fora de cobertura.

Uruguai
C Carta de crédito irrevogável
(decisão casuística).
M/L

Não definida.

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

Aberta caso a caso com exigência
de garantia soberana.

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

COSEC

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

www.cosec.pt

Fora de cobertura.
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TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES

COSEC
Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa de Países com a graduação dos mercados em função
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corresGrupo 1

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
Cabo Verde
Cazaquistão
Croácia
Dominicana, Rep.
Gabão
Gana
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
Camarões
Camboja
Comores
Congo
Djibouti
Dominica
Geórgia
Honduras
Irão
Jamaica
Kiribati
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, 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
Madagáscar
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
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ESTATÍSTICAS

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

INVESTIMENTO DIRECTO COM O EXTERIOR
2008

2009

2010

Var. 10/09

2010
Jan./Ago.

2011
Jan./Ago.

Var. 11/10
Jan./Ago.

IDE bruto

35.287

32.018

35.099

9,6%

23.750

22.412

-5,6%

IDE desinvestimento

32.103

30.070

34.002

13,1%

21.760

20.218

-7,1%

IDE líquido

3.185

1.948

1.097

-43,7%

1.991

2.194

10,2%

IDE Intra UE

31.690

29.430

30.380

3,2%

20.515

19.862

-3,2%

IDE Extra UE

3.597

2.588

4.719

82,3%

3.235

2.550

-21,2%

IDE Intra UE

89,8%

91,9%

86,6%

–

86,4%

88,6%

IDE Extra UE

10,2%

8,1%

13,4%

–

13,6%

11,4%

INVESTIMENTO DIRECTO
DO EXTERIOR EM PORTUGAL

Unidade: Milhões de euros

% Total IDE bruto

IDE bruto - Origens 2011 Jan./Ago.

% Total

Var. 11/10

% Total

Var. 11/10

Espanha

20,0%

46,8%

Comércio

45,1%

12,9%

França

17,5%

-0,2%

Ind. Transformadoras

24,3%

3,4%

Reino Unido

15,4%

-0,6%

Activ. Financeiras e de Seguros

9,9%

-57,3%

Países Baixos

13,5%

27,8%

Activ. de Informação e Comunicação

6,1%

-16,7%

Alemanha

11,9%

-35,9%

Act. de Consultoria e Técnicas

2,9%

-9,3%

2008

2009

2010

Var. 10/09

2010
Jan./Ago.

2011
Jan./Ago.

Var. 11/10
Jan./Ago.

IDPE bruto

11.376

7.770

6.866

-11,6%

4.883

8.537

74,8%

IDPE desinvestimento

9.505

7.182

13.191

83,7%

2.186

4.029

84,3%

IDPE líquido

1.872

588

-6.325

-1.176,2%

2.696

4.508

67,2%

IDPE Intra UE

8.380

5.500

3.932

-28,5%

3.072

7.447

142,4%

IDPE Extra UE

2.996

2.270

2.934

29,3%

1.811

1.090

-39,8%

IDPE Intra UE

73,7%

70,8%

57,3%

–

62,9%

87,2%

IDPE Extra UE

26,3%

29,2%

42,7%

–

37,1%

12,8%

% Total

Var. 11/10

Países Baixos

71,9%

935,8%

Espanha

10,7%

Brasil

3,8%

Angola

1,7%

n.d.

Estados Unidos

1,4%

INVESTIMENTO DIRECTO
DE PORTUGAL NO EXTERIOR

IDE bruto - Sector 2011 Jan./Ago.

Unidade: Milhões de euros

% Total IDPE bruto

IDPE bruto - Destinos 2011 Jan./Ago.

IDPE bruto - Sector 2011 Jan./Ago.

% Total

Var. 11/010

Activ. Financeiras e de Seguros

80,3%

113,4%

63,2%

Electricidade, Gás, Água

6,1%

1.510,3%

-67,1%

Activ. de Consultoria e Técnicas

3,8%

-43,6%

Comércio

2,7%

-40,0%

-5,2%

Construção

2,6%

-1,1%

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./Ago.

2011
Jan./Ago.

Var. 11/10
Jan./Ago.

Exportações bens

38.847

31.697

36.762

16,0%

23.722

27.669

16,6%

Exportações bens UE27

28.904

23.892

27.573

15,4%

17.775

20.740

16,7%

Exportações bens Extra UE27

9.943

7.804

9.189

17,7%

5.947

6.929

16,5%

Exportações bens UE27

74,4%

75,4%

75,0%

–

74,9%

75,0%

–

Exportações bens Extra UE27

25,6%

24,6%

25,0%

–

25,1%

25,0%

–

COMÉRCIO INTERNACIONAL - BENS

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2011 Jan./Ago.

% Total

Var. 11/10

Espanha

25,4%

11,4%

Alemanha

13,7%

24,4%

França

12,3%

Reino Unido

5,0%

Angola
Países Baixos
Itália

Meur

Cont. p. p.

Alemanha

742

3,1

Espanha

719

3,0

20,3%

França

573

2,4

5,7%

Países Baixos

212

0,9

4,9%

16,5%

Angola

191

0,8

4,2%

22,3%

Itália

171

0,7

3,8%

19,6%

Antígua e Barbuda

-22

-0,1

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Máquinas; Aparelhos

14,4%

13,4%

Veículos, Out. Mat. Transporte

815

3,4

Veículos, Out. Mat. Transporte

13,1%

29,0%

Máquinas; Aparelhos

473

2,0

Metais Comuns

8,3%

20,7%

Químicos

445

1,9

Plásticos, Borracha

7,0%

17,0%

Metais Comuns

392

1,7

Combustíveis Minerais

6,8%

8,2%

Plásticos, Borracha

282

1,2

% Total

Var. 11/10

Meur

Cont. p. p.

Angola

19,5%

16,5%

Angola

191

3,2

EUA

13,5%

6,3%

Argélia

129

2,2

Brasil

5,2%

35,8%

Brasil

95

1,6

México

4,2%

10,3%

China

69

1,2

Argélia

3,7%

98,6%

Antígua e Barbuda

-22

-0,4

Exp. Bens - Produtos 2011 Jan./Ago.

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

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./Ago.

2011
Jan./Ago.

Var. 11/10
Jan./Ago.

Exportações totais de serviços

17.865

16.318

17.572

7,7%

11.539

12.643

9,6%

Exportações serviços UE27

13.349

11.997

12.688

5,8%

8.359

9.115

9,0%

Exportações serviços extra UE27

4.516

4.321

4.884

13,0%

3.180

3.529

11,0%

Exportações serviços UE27

74,7%

73,5%

72,2%

–

72,4%

72,1%

Exportações serviços extra UE27

25,3%

26,5%

27,8%

–

27,6%

27,9%

2010

2011
(1º Sem.)

FMI

CE

OCDE

Min.
Finanças

BdP

INE

INE

Set. 11

Set. 11

Mai. 11

Out. 11

Out. 11

PIB

1,3

-0,7

-2,2 : -1,8

-2,2 : -1,8

-2,1 : -1,5

-2,2 : -2,8

-1,9 : -2,2

Exportações Bens e Serviços

8,8

8,4

6,6 : 6,5

6,6 : 6,5

6,4 : 7,4

6,7 : 4,8

6,7 : 4,8

COMÉRCIO INTERNACIONAL - SERVIÇOS

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total
Fonte: Banco de Portugal

PREVISÕES 2011 : 2012 (tvh real %)
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REDE
EXTERNA
DA AICEP

ÁFRICA DO SUL / Joanesburgo

CABO VERDE / Praia

ALEMANHA / Berlim

CANADÁ / Toronto

ANGOLA / Luanda

CHILE / Santiago do Chile

ARGÉLIA / Argel

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA
/ Xangai

ARGENTINA / Buenos Aires
ÁUSTRIA / Viena

CHINA, REPÚBLICA POPULAR DA
/ Pequim

BÉLGICA / Bruxelas

DINAMARCA / Copenhaga

BRASIL / São Paulo

ESPANHA / Madrid

Copenhaga
Berlim
Haia
Bruxelas
Dublin
Londres
Paris
Milão

Toronto
Nova Iorque

Vigo
Barcelona

S. Francisco

Madrid
Rabat

Mérida
Praia

Cidade do México

Caracas

São Paulo

Santiago do Chile
Centro de Negócios
Escritórios

Representações
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Buenos Aires

Argel

ESPANHA / Barcelona

GRÉCIA/ Atenas

MACAU / Macau

ROMÉNIA / Bucareste

ESPANHA / Mérida

HOLANDA / Haia

MALÁSIA/ Kuala Lumpur

RÚSSIA / Moscovo

HUNGRIA / Budapeste

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

ÍNDIA, REPÚBLICA DA / Nova Deli

SINGAPURA / Singapura

MARROCOS / Rabat

SUÉCIA / Estocolmo

MÉXICO / Cidade do México

INDONÉSIA / Jacarta

SUÍÇA / Zurique
MOÇAMBIQUE / Maputo

IRLANDA / Dublin

TUNÍSIA / Tunes

POLÓNIA / Varsóvia

ITÁLIA / Milão

FINLÂNDIA / Helsínquia

JAPÃO / Tóquio

REINO UNIDO / Londres

FRANÇA / Paris

LÍBIA / Tripoli

REPÚBLICA CHECA / Praga

TURQUIA / Ancara
TURQUIA / Istambul
VENEZUELA / Caracas

Helsínquia
Estocolmo
Zurique

Moscovo
Varsóvia
Praga
Budapeste
Viena
Bucareste

Pequim

Ancara
Istambul
Atenas

Tunes

Tóquio

Tripoli
Nova Deli

Xangai

Macau

Kuala Lumpur
Singapura

Jacarta
Luanda
Benguela

Maputo
Joanesburgo
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BOOKMARKS

PROJECTOS DE INVESTIMENTO PME
ELABORAÇÃO E ANÁLISE
De modo sistematizado e prático reuniram-se neste livro os aspectos relevantes
da Elaboração e Análise de Projectos
para Pequenas e Médias Empresas. Com
uma explicação detalhada das diversas
etapas a percorrer, este manual será um
precioso auxiliar para todos os que pretendam vir a criar um plano de negócios
do seu projecto, ou, por qualquer outro
motivo, pretendam aprofundar ou conhecer esta temática.
A elaboração e a análise de projectos
de investimento são processos de síntese, onde se integram inúmeros domínios científicos e técnicos, das mais
variadas especialidades, requerendo
uma multidisciplinaridade que dificilmente se consegue encontrar num só
documento que aborde a matéria, ou
mesmo numa única pessoa. Com esta
obra o autor pretendeu sistematizar
as etapas mais relevantes destes complexos processos, fornecendo um enquadramento teórico e apresentando
exemplos de aplicação prática. Os capítulos analisam, por etapas, matérias
fundamentais quando se fala da elabo-

ração e análise de projectos para PME:
identificação do projecto, definição da
estratégia, elaboração de projectos, aspectos financeiros e análise económica.
António Francisco Balsa Cebola licenciou-se em 1978 em Organização e
Gestão de Empresas pelo ISE – Instituto Superior de Economia (actual
ISEG), tendo iniciado a sua actividade
profissional em 1976, como professor
do Ensino Preparatório e Secundário.
Em 1981 ingressou no quadro do IAPMEI, actualmente Instituto de Apoio às
Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, I.P., onde tem desempenhado
desde 1986 a função de Coordenador
do Centro de Desenvolvimento Empresarial do Alentejo.
Autores: A
 ntónio Cebola
Editor: Edições Sílabo
Nº de páginas: 336
Ano: 2011
Preço: 22.90€

ENERGIAS RENOVÁVEIS / RENEWABLE ENERGIES
Em edição bilingue, Energias Renováveis é um objecto de leitura de grande
qualidade, seja em termos de conteúdos
seja como produto de design. Com uma
edição cuidada e visualmente atractiva,
a obra traça um panorama exaustivo do
universo das energias renováveis, consagrando a cada uma delas informação especializada embora acessível, o que não
tem equivalente em edições dedicadas
ao tema em Portugal.
O projecto foi desenvolvido de forma
abrangente, com abundância de ilustrações, gráficos, esquemas e diagramas.
Para desenvolver os conteúdos, foram
convidados os especialistas com mais
destaque nesta área e que têm assumido uma pesquisa permanente no âmbito
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das energias renováveis, como contributo para a sustentabilidade global do país.
O Atelier Nunes e Pã recebeu um novo
RED DOT DESIGN AWARD 2010 no âmbito Editorial pelo Livro “Energias Renováveis” com o conceito de João Nunes e
publicado em parceria com a Echo.Box.
www.ateliernunesepa.pt/energias_renovaveis/index.html
Autor: ( Vários)
Editor: Atelier Nunes e Pã, ltd.
Nº de páginas: 308
Ano: 2010
Preço: 42.50€

