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EDITORIAL Portugalglobal nº952

A AICEP associou-se, enquanto parceira insti-
tucional, à Conferência “Macau, uma Ponte 
na Relação Económica China-Países de Língua 
Portuguesa”, que dá o mote à 95ª edição da 
Portugalglobal e constitui o principal motivo 
para editarmos, também, um número impres-
so da revista da AICEP.

A Portugalglobal é uma revista que procura ofe-
recer aos seus leitores informações, reportagens, 
factos e números sobre a dinâmica da economia 
portuguesa e internacional, oferecendo bons 
exemplos e casos de sucesso que possam ser 
fonte de inspiração para os nossos empresários 
que procuram, nos mercados externos, uma via 
para o crescimento das suas organizações. 

Nesta edição poderá encontrar, por isso, infor-
mação atual e relevante sobre a 5ª Conferência 
Ministerial do Fórum de Macau – na qual tive 
o prazer de participar, no final do ano passado, 
com o primeiro-ministro de Portugal – e algu-
mas das oportunidades que este mecanismo 
de cooperação multilateral oferece. Da mesma 
forma, encontrará informação muito relevante 
sobre o mercado da China, um país cuja impor-
tância económica e comercial tem assumido 
um papel de relevo, bem como sobre os Países 
de Língua Portuguesa que cooperam com a 

China no âmbito do Fórum de Macau. Relem-

bro que por decisão desta administração, que 

deu prioridade estratégica ao aprofundamento 

da relação comercial com a lusofonia, a AICEP 

acompanha, hoje, a totalidade dos países de 

língua portuguesa. 

Poderá ler ainda uma interessante entrevista ao 

General Garcia Leandro, atual presidente da Fun-

dação Jorge Álvares e ex-governador de Macau, 

e artigos do embaixador de Portugal na China (o 

mercado com o maior número de consumidores 

no mundo) e do cônsul-geral em Macau. 

Finalmente, uma palavra de apreço aos demais 

parceiros desta Conferência a que a AICEP se 

associou desde a primeira hora e uma palavra 

direcionada aos empresários portugueses, para 

que olhem com interesse para as possibilidade 

que o Fórum de Macau abre ao nível da coo-

peração trilateral, isto é, no apoio a projetos de 

investimento e desenvolvimento entre empre-

sas de países de língua portuguesa.

Boa leitura!

MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Macau: uma ponte na relação económica 
China-Países de Língua Portuguesa
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CHINA – PAÍSES DE LÍNGUA 
PORTUGUESA

UMA PONTE CHAMADA MACAU
Macau e o conjunto de Países de Língua Portuguesa (PLP) mantêm e desenvolvem 

relações seculares próximas, baseadas na história e na cultura, e partilham um 
sistema administrativo e legal assente na mesma matriz. 

No relacionamento económico entre estes países, Macau desempenha um relevante 
papel como plataforma de ligação entre uns e os outros, designadamente através 
do denominado Fórum de Macau, criado em 2003 com o objetivo de promover e 

intensificar a cooperação económica entre a China e os PLP.
É neste contexto que se realiza em Lisboa, no dia 21 de fevereiro, a conferência 
“Macau: uma ponte na relação entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.

Os macaenses conhecem profunda-
mente as tradições e culturas da Chi-
na continental, mas também as dos 
Países de Língua Portuguesa (PLP). 
Esta realidade assiste também os em-
presários de Macau, que conhecem os 
mercados da China, mas também as 

realidades dos PLP. Ora, estas circuns-
tâncias concorrem para que Macau 
assuma de forma natural – e dese-
javelmente crescente – um papel de 
verdadeira ponte no relacionamento 
económico e comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa.

Em 2003, o governo da República Po-
pular da China instituiu, em Macau, 
um Fórum para a Cooperação Econó-
mica e Comercial entre a China e os 
Países de Língua Portuguesa. Este Fó-
rum, conhecido comummente como 
“Fórum de Macau”, integra a Repú-
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blica Popular da China e os sete Países 
de Língua Portuguesa (Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambi-
que, Portugal e Timor-Leste), e conta 
com a colaboração do governo da Re-
gião Administrativa Especial de Macau 
(RAEM). Para além da Lei Básica que 
regula o território, na RAEM vigoram 
três princípios fundamentais estabele-
cidos pelo governo chinês: “Um país, 
dois sistemas”; “Macau governado 
pelas suas gentes”; e um “Alto grau 
de autonomia”. Daqui resulta que em 
Macau funcione o Secretariado Perma-
nente do Fórum, e que aqui tenham 
decorrido as cinco Conferências Inter-
ministeriais realizadas nos últimos 13 
anos. O Fórum de Macau é um meca-
nismo multilateral de cooperação inter-
governamental e tem como objetivo a 
consolidação do intercâmbio económi-
co e comercial entre a China e os Países 
de Língua Portuguesa, utilizando Ma-
cau como plataforma de ligação entre 
a China e estes países.

Desde a constituição da RAEM que 
Macau tem evidenciado um desenvol-
vimento rápido, assegurando uma boa 
qualidade de vida para os residentes 

assim como estabilidade, paz e uma 

convivência harmoniosa entre as comu-

nidades que compõem a sua sociedade.

Macau é, por estes motivos, um lugar 

privilegiado no relacionamento entre 

a economia chinesa e as economias 

dos PLP. Num mundo global, altamen-

te competitivo e concorrencial, Macau 

pode desempenhar, no longo prazo, 

um papel determinante no relaciona-

mento entre a China e cada um dos 

países que têm a língua de Camões 

como denominador comum. 

Adicionalmente, Macau tem-se des-

tacado pela sua centralidade na pro-

moção do ensino das línguas chinesa 

e portuguesa. Há diversas empresas 

de Macau que têm conseguido apro-

veitar as suas próprias vantagens 

para desenvolver laços de coopera-

ção estáveis com empresas de Países 

de Língua Portuguesa e esta é uma 

tendência que tem alicerces sólidos 

para que possa crescer e afirmar-se 

de forma mais visível. 

ASEAN através de Timor-Leste. O in-
verso também é verdade: empresas de 
todas estas geografias podem entrar 
no enorme mercado chinês através de 
Macau e de parceiros macaenses, que 
dominam a língua e os costumes e po-
dem ser um ativo determinante para o 
sucesso dos negócios.

Macau: uma ponte  
na relação entre  
a China e os Países  
de Língua Portuguesa
É neste contexto de aprofundamento 
da relação entre a China e os PLP que 
surge a Conferência, que se realiza no 
dia 21 de fevereiro, no Instituto Su-
perior de Ciências Sociais e Políticas 
(ISCSP), em Lisboa, com o apoio insti-
tucional da AICEP, da Fundação Jorge 
Álvares e do Instituto Internacional de 
Macau. O principal objetivo é dar a 
conhecer, a um público mais alarga-
do, o âmbito de atividades do Fórum 
de Macau e, especificamente, o Plano 
de Ação em vigor até 2019.

O Plano de Ação para o triénio 2017-
2019 foi aprovado em outubro de 
2016, na 5.ª Conferência Intermi-
nisterial do Fórum de Macau, onde 
Portugal esteve representado pelo 
primeiro-ministro António Costa, en-
tre outros responsáveis.

António Costa referiu então “a intei-
ra disponibilidade de Portugal para 
desenvolver projetos de cooperação 
triangular com a China em outras 
regiões onde ambos os países pos-
sam beneficiar das sinergias entre 
diferentes operadores económicos”, 
tendo especificado que essa “coope-
ração triangular” poderia incidir “nos 
campos da agricultura, educação, 
proteção ambiental, infraestruturas 
e energias renováveis”. Para o pri-
meiro-ministro português, “juntando 
forças, Portugal e a China, à força do 
Brasil, à força de cada um dos países 
africanos de língua portuguesa, po-
deremos todos e cada um fazer mais 
em conjunto do que qualquer um de 
nós pode fazer em separado”.

“Num mundo global, 
altamente competitivo 
e concorrencial, Macau 

pode desempenhar, 
no longo prazo, um 
papel determinante 
no relacionamento 

entre a China e cada 
um dos países que têm 

a língua de Camões 
como denominador 

comum.”

As empresas chinesas podem, de for-
ma eficaz, através de Macau, entrar 
no mercado da Europa por Portugal, 
entrar no mercado da América do 
Sul pelo Brasil, bem como explorar o 
mercado da África recorrendo a An-
gola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e Mo-
çambique e também no mercado da 
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Na conferência “Macau – uma ponte 
na relação China-PLP” – que será en-
cerrada pelo Presidente da República 
– vão ser abordadas as linhas gerais 
deste Plano de Ação e discutidos te-
mas da atualidade económica, comer-
cial e política da relação entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa, ten-
do Macau como pano de fundo. 

A conferência é organizada pelas 
empresas BAC Speakers Bureau, es-
pecialista na conceção de eventos, e 
ALL Comunicação, que trabalha em 
consultoria na área da comunicação 
e relações públicas, que se juntaram 
para dar corpo ao evento que terá um 
conjunto de oradores de referência 
em torno de questões centrais na re-
lação entre estas diversas geografias. 

Sublinhando o objetivo mais lato de 
dar a conhecer as potencialidades de 
Macau neste domínio a um público 
mais vasto, Assunção Sá da Bandeira 
da BAC Speakers Bureau refere igual-
mente o desconhecimento que os 
empresários portugueses têm da reali-

dade da China e de Macau como um 
dos motivos para a realização desta 
conferência: “assistimos à ida do pri-
meiro-ministro de Portugal a Macau, 

presenta, nesse sentido, uma porta de 
entrada para aquele enorme mercado 
que é a China, mas pode funcionar 
também como uma plataforma para o 
investimento chinês em Portugal e nos 
demais países de língua portuguesa”.

José Aguiar, sócio da ALL Comuni-
cação, considera, por seu lado, que 
esta conferência “responde à ne-
cessidade de conferir visibilidade 
a este Plano de Ação e, por isso, o 
programa da conferência junta duas 
vertentes essenciais para compreen-
der a centralidade de Macau na re-
lação de Portugal com a China, por 
um lado, e a própria centralidade de 
Macau enquanto ponte e platafor-
ma da China no seu relacionamento 
com o conjunto dos países de língua 
portuguesa, por outro. Essas verten-
tes são uma dimensão mais política, 
num sentido lato, onde confluem fa-
tores de ordem histórica, linguística, 
cultural, social, e uma dimensão mais 
económica, focada concretamente 
em dois temas centrais como o finan-
ciamento e as infraestruturas”. 

“O principal objetivo 
[da Conferência] é 

dar a conhecer, a um 
público mais alargado, 
o âmbito de atividades 

do Fórum de Macau 
e, especificamente, 
o Plano de Ação em 

vigor até 2019.”

onde foi apresentado pelo governo da 

República Popular da China um Plano 

de Ação ambicioso para os próximos 

três anos, com oportunidades concre-

tas de financiamento num conjunto 

diversificado de sectores de atividade, 

mas sentimos que continua a faltar 

conhecimento sobre a forma de fazer 

negócios com a China. Ora, Macau re-
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Foi precocemente reconhecida a im-
portância de se dispôr de um quadro 
específico de cooperação e comércio 
que envolvesse a China e os países 
lusófonos, que levou à constituição, 
em 2003, de um Fórum para a Coo-
peração Económica e Comercial entre 
a China e os Países de Língua Oficial 
Portuguesa (PLP), com o Secretariado 
Permanente em Macau (vulgo Fórum 
de Macau). Identificado o grande po-
tencial, os mecanismos gizados apro-
priados estão a caminho de estarem 
verdadeiramente operacionais, em 
especial com a concretização pioneira 
das designadas “cooperações trilate-
rais”, ou seja, pelo desenvolvimento 
de parcerias envolvendo a China e um 
parceiro do Fórum em projectos num 
terceiro mercado, quer num país-mem-
bro do Fórum, quer noutros destinos.

A importância crescente dada pela Re-
pública Popular da China ao Fórum de 
Macau – e por conseguinte ao relacio-
namento e cooperação com os países 
lusófonos – ficou evidenciada pela re-
cente participação do Primeiro-ministro 
chinês, Li Keqiang, na V Conferência 
Ministerial, que teve lugar de 10 a 12 de 
Outubro do ano passado, e no decorrer 
da qual o papel do Fórum no impulso 
a projectos de investimento conjuntos 
mereceu especial destaque. O Primeiro-

PORTUGAL E A CHINA
IMPORTÂNCIA CRESCENTE  

DO RELACIONAMENTO BILATERAL

> POR JORGE TORRES PEREIRA, 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
EM PEQUIM*

O relacionamento económico entre Portugal e a China tem vindo a assumir uma 
cada vez maior relevância e um crescimento notável em todas as suas facetas 

(designadamente comércio, investimento e turismo) e é natural que se constate 
una acrescida atenção ao papel que Macau pode desempenhar nesta dinâmica, em 

particular enquanto facilitador e potenciador de redes de inter-relacionamento 
que abarquem a China e os mercados dos países de língua oficial portuguesa.

-ministro de Portugal, António Costa, 
que chefiou a delegação portuguesa à 
V Conferência sublinhou, nessa ocasião, 
a importância que a China continua a 
atribuir a Macau como “ponte para a 
lusofonia”, bem como a grande oportu-
nidade de desenvolvimento que repre-
sentam as cooperações trilaterais. 

Portugal está especialmente bem po-
sicionado neste domínio. Com efeito, 
a inclusão do nosso país, em especial 
no decorrer dos últimos seis anos, no 
“mapa decisório” do investimento no 
exterior dos grandes grupos chineses, 
quer estatais quer privados – e o valor 
estratégico que tal representa no nosso 
relacionamento com a China – traduz 
já, em grande medida, a valorização 

concedida pelos agentes económicos 

chineses à integração e ao relaciona-

mento do nosso país com mais vastas 

geografias económicas: a União Euro-

peia seguramente, mas também, e tal-

vez até em primeiro plano, os mercados 

lusófonos. Com efeito, esta “valência 

da lusofonia”, se assim a podemos de-

signar, traduz-se já hoje em projectos 

concretos que os grandes investidores 

chineses em Portugal (nomeadamente 

“Esta ‘valência da 
lusofonia’ traduz-
se já em projectos 
concretos que os 

grandes investidores 
chineses em Portugal 
(nomeadamente no 
sector das energias) 

estão a desenvolver em 
conjunto com os seus 
parceiros portugueses 
e com os seus parceiros 

locais naqueles 
mercados, bem como 
países próximos, com 

resultados ao momento 
muito positivos.”
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procura de actividades de cooperação 
segundo esse modelo “triangular”, 
como se constata na definição e exe-
cução do seu Plano de Actividades 
trianual, no contínuo contacto e tra-
balho conjunto dos representantes 
dos seus países-membros, na troca 
de ideias e identificação de oportuni-
dades e no networking permanente, 
bem como, é de referir, nas iniciativas 
desenvolvidas, sob os auspícios do 
Fórum, pelas instituições da RAEM e 
da China Continental que visam ope-
racionalizar o papel efectivo de Ma-

O Governo português atribui assim a 
maior importância ao Fórum de Ma-
cau, traduzida aliás no alto nível polí-
tico da nossa representação nas Con-
ferências Ministeriais, e temos dado 
pleno apoio à dinâmica de expansão 
e inovação expressa no Plano de Acti-
vidades aprovado, com particular des-
taque para a integração da dimensão 
“Uma Faixa, Uma Rota”, a qual Portu-
gal tem vindo a acompanhar com par-
ticular interesse, designadamente em 
virtude da componente atlântica da 
“rota marítima da seda do séc. XXI”. 

“Macau é também um 
importante hub da 
projecção da língua 
portuguesa na Ásia 
e contribui para a 

valorização do espaço 
da língua portuguesa.”

Macau é também um importante hub 
da projecção da língua portuguesa 
na Ásia e contribui para a valoriza-
ção do espaço da língua portuguesa, 
devendo-se ter sempre presente que 
o valor da língua não depende tanto 
do número dos que a falam como das 
relações que potencia entre aqueles, 
sejam políticas, científicas ou econó-
micas. É sabido que o incremento da 
relevância global da língua portugue-
sa contribui de forma substancial para 
o reforço da afirmação das geografias 
em que se fala português no contexto 
regional em que se inserem.

Macau afirma-se, assim, numa tri-
pla dimensão: enquanto centro da 

promoção da Língua e da Cultura 
Portuguesa, enquanto hub do de-
senvolvimento de cooperações/pro-
jectos trilaterais entre as empresas 
chinesas e as empresas dos merca-
dos lusófonos e enquanto platafor-
ma de acesso, para esses mercados, 
à China Continental. 

pequim@mne.pt

* O autor escreve de acordo com a antiga  
ortografia.

no sector das energias) estão a desen-
volver em conjunto com os seus parcei-
ros portugueses e com os seus parceiros 
locais naqueles mercados, bem como 
países próximos, com resultados ao mo-
mento muito positivos. Estes exemplos 
de “cooperação trilateral” são, de resto, 
mencionados pelas instituições chinesas 
responsáveis pelos domínios económi-
cos, nos contactos que regularmente 
mantêm com a nossa Embaixada em 
Pequim, com exemplo do “bom inves-
timento” da China no exterior e como 
prática a ser seguida na internacionali-
zação das suas empresas.

O Fórum de Macau tem vindo a re-
velar-se um utilíssimo instrumento na 

cau enquanto plataforma facilitadora 
do acesso à China Continental pelos 
operadores económicos dos mercados 

lusófonos, muito em especial no que 

respeita às trocas comerciais e tam-

bém no domínio dos serviços. 

mailto:pequim@mne.pt
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A RAEM é uma das regiões mundiais 
onde a presença portuguesa tem 
sido mais efetiva e prolongada (qua-
se cinco séculos). Pelo seu enquadra-
mento geográfico, político e cultural 
foi e é uma porta de entrada privile-
giada na Ásia e, em especial, na R. 
P. China. As caraterísticas únicas da 
RAEM, resultado da combinação en-
tre as culturas chinesa e portuguesa, 
que têm sido fortemente acarinha-
das pelas autoridades, legitimam a 
sua importância como interface eco-
nómico, comercial e cultural entre os 
PLP e a R. P. China. 

O FÓRUM DE MACAU E A SUA 
IMPORTÂNCIA PARA PORTUGAL

A criação do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China 
e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) em 2003 é resultado de 
uma estratégia (distinta) de aproximação aos Países de Língua Portuguesa 

(PLP) definida pela R. P. China. Reconhecendo o potencial dos PLP no quadro 
do seu relacionamento externo, o Fórum de Macau surge como um mecanismo 

complementar à cooperação bilateral, que visa consolidar e aprofundar 
as relações económicas, comerciais e culturais entre os seus membros, 

desempenhando a Região Administrativa e Especial de Macau (RAEM) o papel  
de plataforma de ligação.

O Fórum de Macau abraça três eixos 
de atuação que são absolutamente 
fundamentais para Portugal, nomea-
damente a nossa relação com a China, 
o papel de Macau no relacionamento 
com a R. P. China e o mundo lusófono, 
e a promoção da língua portuguesa. 
Portugal e a R. P. China celebraram 10 
anos de parceria estratégica em 2015 
e as ligações têm-se estreitado signifi-
cativamente nos últimos anos, sendo 
que atualmente a China é um merca-
do estratégico para as nossas expor-
tações e, simultaneamente, Portugal 
é um dos principais destinos europeus 

> POR VÍTOR SERENO,  
CÔNSUL-GERAL DE PORTUGAL 
EM MACAU E HONG KONG 
E DELEGADO DE PORTUGAL 
JUNTO DO FÓRUM DE MACAU



DESTAQUEfevereiro 2017 11

oficiais. Por sua vez, o governo cen-
tral e de Macau têm dado orientações 
no sentido do reforço da formação de 
quadros bilingues como uma das con-
dições necessárias para que Macau 
se constitua como uma efetiva ponte 
para o desenvolvimento das relações 
económicas, comerciais e culturais 
entre a China e os PLP. As instituições 
de ensino locais têm procurado pro-
mover a formação de bilingues chinês/
português, com a definição de novos 
cursos, o recrutamento de docentes 
nativos e bilingues, a criação de pro-
gramas para apoio à formação de for-
madores de língua portuguesa.

Por sua vez, a existência do Fórum de 
Macau legitima a importância do nosso 
país como plataforma de entrada nos 
PLP e na Europa. Através da exploração 
de uma plataforma cultural comum, 
Portugal alavanca os fluxos comerciais, 
económicos e de investimento com An-
gola, Brasil, Cabo-Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique e Timor-Leste; paralela-
mente, sendo membro de pleno direito 
da União Europeia desde 1986, Portu-
gal é o único país do Fórum que integra 
um mercado de mais de 500 milhões 
de consumidores. 

Sem prejuízo da China poder reclamar 
de pleno direito e unilateralmente, um 
papel de destaque no relacionamento 
que desenvolve com os PLP, não preci-
sando para o efeito de intermediários, 
tem vindo a ser dado alguma noto-
riedade, a uma via inovadora para o 
desenvolvimento de negócios, aonde 
se procura explorar as oportunida-
des e as vantagens, tirando partido 
de um espaço alargado para opera-
ções tripartidas, onde a experiência 
no terreno e as redes de cooperação 
existentes e sólidas de longa data, são 
seguramente uma mais-valia. 

As atividades  
do Fórum de Macau 
Tendo como mote a cooperação, a 
definição da estratégia do Fórum é 
efetuada pelos países participantes 

do Fórum, que elencam as áreas-
-chave da cooperação, que guiam os 
correspondentes planos de acção. As 
áreas de atuação do Fórum têm sido 
crescentemente alargadas, sendo 
que actualmente os planos incluem 
medidas de cooperação numa gran-
de diversidade de domínios, como a 

“O potencial da 
cooperação é imenso 

apesar de sermos 
mercados com perfis 

bastante distintos 
(dimensão física, 

localização geográfica, 
geopolítica e inserção 
em blocos económicos, 

cultura e estrutura 
empresarial), sendo que 

Macau desempenha 
aqui uma função crítica 

na mediação deste 
relacionamento.”

“A existência do Fórum 
de Macau legitima a 
importância do nosso 
país como plataforma 

de entrada nos PLP  
e na Europa.”

do investimento chinês. O potencial 
da cooperação é imenso apesar de 
sermos mercados com perfis bastante 
distintos (dimensão física, localização 
geográfica, geopolítica e inserção em 
blocos económicos, cultura e estrutu-
ra empresarial), sendo que Macau de-
sempenha aqui uma função crítica na 
mediação deste relacionamento. 

Neste contexto, a língua ganha um 
grande relevo, sendo que há um cla-
ro esforço de Macau na promoção 
da língua portuguesa. Desde logo, a 
Lei Básica da RAEM consagra o por-
tuguês como uma das duas línguas 

agricultura, pescas e pecuária, capaci-

dade produtiva, infraestruturas, ener-

gia, educação, finanças, transportes e 

comunicações, turismo, cultura, saú-

de, mar, ciência e tecnologia.

Em termos globais da sua atuação, o 

Fórum de Macau tem centrado a sua 

proposta de valor em três pilares: a in-

formação (de mercado), o networking 

e o apoio financeiro. Para tal, organi-

za um número alargado de iniciativas 

como as atividades de promoção dos 

PLP e do seu ambiente de negócios no 

interior da R. P. China, os encontros de 

empresários nos PLP, as ações de for-

mação (sob a chancela do Centro de 
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Formação do Fórum de Macau). Porque 
o negócio passa indubitavelmente pelo 
mútuo conhecimento dos parceiros, a 
vertente cultural do Fórum de Macau 
tem ganho um relevo crescente, tendo 
em atenção que é fundamental que as 
culturas se conheçam, se percebam, 
para que os seus agentes económicos 

palco privilegiado. As Semanas Cultu-
rais são um expoente máximo deste 
encontro multicultural. 

A Conferência 
Ministerial de outubro 
de 2016 e o reforço  
do papel do Fórum
Em outubro de 2016 realizou-se a 
5ª Conferência Ministerial do Fórum, 
que contou com a presença de cin-
co chefes de Estado, incluindo o pri-
meiro-ministro de Portugal. O plano 
de ação para o triénio 2017-2019 é 
ambicioso e visa dar um novo impulso 
à cooperação económica e comercial 
entre a China e os PLP, nomeadamen-
te através do reforço e consolidação 
do papel de Macau enquanto plata-
forma de serviços. Como resultado, 
das 18 medidas apresentadas durante 
a Conferência, cinco são dedicadas à 
plataforma de Macau. Estas cinco me-
didas, em áreas diversas, complemen-
tam-se e correlacionam-se de forma a 
potenciar o funcionamento em pleno 
da plataforma de serviços da RAEM.

Em termos das medidas, é de destacar 
o apoio à transformação de Macau 
num centro financeiro. Para tal, está 

em curso a transferência para Macau 
da sede do fundo de investimento 
para projetos nos PLP, que facilitará a 
promoção deste instrumento e con-
tacto com as empresas interessadas. 
Igualmente, a R.P. China pretende que 
Macau se assuma como um centro de 
compensação de renmimbi. 

Outra medida de destaque é o esta-
belecimento em Macau de uma base 
de formação de profissionais bilingues 
em chinês e português para ampliar a 
qualidade da formação nas duas lín-
guas. Tal como os recursos financei-
ros, os recursos humanos são funda-
mentais na afirmação de Macau como 
uma plataforma. Por sua vez, a imple-
mentação do Centro de Intercâmbio 
Cultural intensificará as “trocas cultu-
rais” entre os participantes.

Há um apelo à participação ativa das 
empresas, sendo que através da cria-
ção da Federação dos Empresários da 
China e dos PLP procura-se incentivar o 
envolvimento associativo e empresarial. 
Paralelamente, o Centro de Intercâmbio 
sobre a Inovação e o Empreendedoris-
mo dos Jovens entre a China e os PLP 
promoverá a inovação, o empreende-
dorismo e a criação de novas empresas.

“Em termos globais 
da sua atuação, o 
Fórum de Macau 

tem centrado a sua 
proposta de valor 

em três pilares: 
a informação 

(de mercado), o 
networking e o apoio 

financeiro.”

estabeleçam relacionamentos econó-
micos-comerciais de longo prazo. O 
Fórum tem assim procurado fomentar 
o intercâmbio cultural entre a R. P. Chi-
na e os PLP, sendo que a RAEM, pela 
sua natureza diferenciadora e peculiar 
de ponto de encontro entre as culturas 
ocidental e de este, é certamente um 
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“Há um apelo à 
participação ativa 

das empresas, sendo 
que através da 

criação da Federação 
dos Empresários 

da China e dos PLP 
procura-se incentivar 

o envolvimento 
associativo e 
empresarial.”

Será estabelecida em Macau a face vi-
sível da cooperação com a construção 
do Complexo da Plataforma de Ser-
viços para a Cooperação Comercial 
entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa, numa lógica de “one-
-stop-shop”, que acolherá as instala-
ções do Fórum de Macau, o Centro 
de Exposição dos Produtos Alimen-
tares dos PLP, o Centro de Serviços 
Empresariais, o Centro de Formação, 
o Centro de Informações, o Pavilhão 
das Relações Económicas, Comerciais 
e Culturais entre a China e os PLP, o 
Pavilhão de Exposição do Desenvolvi-
mento Urbanístico de Macau. 

Igualmente, no plano de ação é 
dado também enfoque à cooperação 
China-PLP, sendo que esta é assumi-
da como estratégica na exploração 
de mercados terceiros; à cooperação 
em termos da capacidade produtiva, 
com a assinatura de um Memorando 
de Entendimento; bem como na área 
marítima, no que se refere à explora-
ção da pesca marítima, proteção do 
meio marinho e pesquisa do ecossis-
tema marinho. 

Conclusão
A criação do Fórum de Macau e o es-
tabelecimento de Macau como uma 
plataforma para a cooperação sino-lu-
sófona são iniciativas de importância 
inquestionável para Portugal, nomea-
damente a nível da sua estratégia de 
abordagem dos mercados asiáticos, 
em especial da R.P. China. Pelo seu 
enquadramento geográfico, político 
e cultural, a RAEM foi e é uma porta 
de entrada privilegiada na Ásia e, em 
especial, na R. P. China. Não é demais 
recordar que em 2005 a R. P. China 
atribuiu ao nosso país o estatuto de 
Parceiro Estratégico Global. 

No momento presente, o desafio é 
mais ambicioso e a cooperação já não 

está balizada por um número limita-
do de setores, geografias, formas e 
modalidades. Os recursos financeiros, 
humanos, materiais e tecnológicos 
estão a ser alinhados para sustentar 
uma nova era de cooperação, em que 
a competitividade assenta crescente-
mente nas parcerias e redes, na par-
tilha de informação, know-how, tec-
nologia, investimentos e riscos. Este é 
um projeto a muito longo prazo, que 
reclama um elevado compromisso dos 
diversos agentes envolvidos. Há certa-
mente muito por fazer na cooperação 
China-PLP e, inegavelmente, todas 
as iniciativas a desenvolver encerram 
oportunidades para Portugal, quer 
como interface para o resto do mundo 
(e especialmente para a Europa) quer 
como player tecnológico de referência.

As empresas têm aqui um papel crí-
tico, na medida em que o salto qua-
litativo na cooperação exige a sua 
participação ativa. É fundamental que 
as empresas percecionem e avaliem 
esta nova realidade como uma opor-
tunidade, a valorizem e se apropriem 
dela, integrando-a na sua estratégia 
de internacionalização global. 

macau@mne.pt

mailto:macau@mne.pt
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MARCA LUSÓFONA
UMA OPORTUNIDADE NA 

RELAÇÃO CHINA - PLP

> POR GONÇALO DE SAMPAIO, 
ADVOGADO, AGENTE OFICIAL 
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, 
PRESIDENTE DO GRUPO 
PORTUGUÊS DA ASSOCIAÇÃO 
PARA A PROTEÇÃO DA 
PROPRIEDADE INTELECTUAL  
E SÓCIO DA J. E. DIAS COSTA

Realizou-se em outubro de 2016, em Macau,  
a 5ª Conferência Ministerial do Fórum para a 

Cooperação Económica e Comercial entre a China e 
os Países de Língua Portuguesa. No plano de ação 

aprovado nessa reunião destaco a seguinte passagem: 
“Os ministros acordaram em continuar a fortalecer o 
intercâmbio e cooperação em áreas como (…) direitos 

de propriedade intelectual, criando gradualmente 
canais de comunicação, de modo a promover, da 
melhor forma, a facilitação do comércio entre os 

países participantes do Fórum de Macau”.

uma componente económica que é 

central na definição de políticas de 

expansão de negócios.

Se os países querem aumentar as tro-

cas comerciais, tornar-se mais atrativos, 

captando mais investimento, terão ne-

cessariamente que garantir a proteção, 

e em caso de necessidade, de defesa, 

das marcas e patentes das empresas 

que investem nesse mercado.

Nenhuma empresa investirá onde não 

considere o seu investimento protegi-

do e seguro. E as marcas e as patentes 

das empresas são, muitas das vezes, o 

seu maior ativo económico.

É, assim, um fator diferenciador da 

competitividade dos espaços econó-

micos a existência de sistemas credí-

veis, seguros e previsíveis de proteção 

das marcas e patentes. Os países ou 

“Nenhuma empresa 
investirá onde não 

considere o seu 
investimento protegido 

e seguro. E as marcas 
e as patentes das 

empresas são, muitas 
das vezes, o seu maior 

ativo económico.”

É muito relevante que tenha havido a 
preocupação de incluir a questão dos 
direitos de propriedade intelectual no 
Plano de Ação, ligando a proteção e 
defesa dos mesmos, a uma maior ca-
pacidade de fazer comércio, aumen-
tando as trocas comerciais e maior 
competitividade do espaço económico.

No mundo de hoje, a proteção dos 
direitos de propriedade intelectual, 
sejam patentes de invenção, marcas 
ou direitos de autor, reveste-se de 
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espaços económicos que os tenham, 
terão uma clara vantagem na capta-
ção do interesse dos investidores.

Um espaço económico forte, um mer-
cado aberto e livre, implica diferentes 
valências, capacidades e sinergias. 
Destaco a questão da marca.

Quando uma empresa aposta num 
mercado tem de ter garantia que o seu 
investimento, a sua presença estão de-
vidamente salvaguardados. Tem de ter 
a confiança que a sua marca é mesmo 
sua, está protegida e pode ser oponível.

Um mercado comum, significa uma 
marca comum. É assim na Europa, 
como é, cada vez mais, em espaços 
económicos que se vão lançando um 
pouco por todo o mundo. 

Quando olhamos para os Países de Lín-
gua Portuguesa, temos de perceber que 
estamos perante um espaço económico 
com enorme margem de progressão, 
um espaço económico que pode fazer a 
diferença para muitas empresas.

Hoje, a lusofonia é vista como um es-
paço económico primordial para mui-
tas empresas. As empresas já estão no 
terreno. Importa dar-lhes as ferramen-
tas mais úteis e ágeis.

Nos últimos anos discutiu-se a cria-
ção da Marca Lusófona. Do ponto de 

vista técnico muito trabalho foi feito. 

No início de 2013, representantes das 

instituições nacionais competentes de 

Angola, Brasil, Cabo-Verde, Moçam-

bique, Portugal, São Tomé e Príncipe 

e Timor-Leste acordaram os princípios 

que iriam reger a criação e o sistema 

da Marca Lusófona.

Com o sistema proposto, será possível 

uma empresa efetuar um único pedi-

do de registo de marca junto da or-

ganização que irá gerir a Marca Lusó-

fona. Será essa organização que fará 

o exame formal e elaborará parecer 

sobre eventuais obstáculos.

do será objecto de decisão, de acordo 
com a legislação de cada país.

Com este sistema, todos os que quei-
ram atuar no espaço lusófono poderão 
obter um registo de marca válido em 
sete países, de uma forma mais célere, 
económica e menos burocrática. Tere-
mos um registo de marca para sete paí-
ses, em vez de sete registos nacionais.

Este sistema irá representar um pro-
gresso significativo na atratividade 
dos respetivos mercados para inúme-
ras empresas, sejam nacionais desses 
países, sejam estrangeiras.

Mas, existindo, há mais de três anos, 
acordo técnico, o que falta? Falta con-
cretização, uma vez que tecnicamente 
os dossiês estão concluídos e parece 
existir vontade dos diversos governos 
em avançarem e dar corpo a este tema.

A aposta dos países da CPLP, na prote-
ção e salvaguarda dos direitos de pro-
priedade industrial, seria o impulsiona-
dor ideal para concretizar este projecto. 
Este é, de facto, o momento para atuar.

A prioridade dos governos da CPLP 
deve ser passar das palavras aos atos, 
reforçando o potencial económico do 
espaço da Lusofonia.

Criando condições para que nasça a 
marca lusófona, incrementando as re-
lações económicas e comerciais entre 
os países da CPLP, mas também com 
outros países que neles queiram inves-
tir, como é o manifesto caso da China, 
um mercado de dimensão colossal e 
que olha para os países de língua por-
tuguesa com muito interesse.

Este é um passo necessário para que 
os países de língua portuguesa pas-
sem também a ser considerados como 
um bloco económico onde vale a pena 
fazer negócios e investir. 

goncalo.sampaio@jedc.pt 

“Hoje, a lusofonia é 
vista como um espaço 
económico primordial 
para muitas empresas. 
As empresas já estão 
no terreno. Importa 

dar-lhes as ferramentas 
mais úteis e ágeis.”

Ultrapassada esta fase, o pedido de 

registo será publicado nos Boletins 

nacionais de cada país, correndo pra-

zo para eventuais oposições por qual-

quer terceiro interessado. Após esta 

fase, o compromisso é o de que, no 

prazo máximo de nove meses, o pedi-

mailto:goncalo.sampaio@jedc.pt
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Como parte da nossa aposta em di-
namizar as relações económicas com 
a China, e na sequência de múltiplos 
projetos envolvendo clientes originários 
daquele país, em 2016 realizámos um 
roadshow que passou por seis cidades 
chinesas, incluindo Macau. Durante cer-
ca de duas semanas tivemos a oportuni-
dade de contactar mais de 200 empre-
sas e de confirmar que continua a existir 
um forte interesse pelo nosso país.

Com a política oficial do governo chi-
nês a manter o apoio à internacionali-
zação das suas empresas, a que se jun-
tam as recentes posições no sentido de 

aprofundar a participação em acordos 
internacionais de comércio e no pro-
cesso de globalização, a avaliação de 
parcerias na China – com investidores, 
distribuidores ou clientes – torna-se um 
pilar incontornável na definição de es-
tratégias de internacionalização.

Qualquer processo de internacionaliza-
ção comporta riscos, aumentando estes 
em proporção à distância e dimensão 
do mercado alvo, bem como às dificul-
dades de comunicação, sejam estas re-
sultantes de uma língua, de uma cultura 
ou de um ambiente de negócios dife-
rentes do mercado de origem. 

OS NOVOS CONSUMIDORES  
E AS ESTRATÉGIAS QUE OS CONQUISTAM

>  POR MIGUEL FARINHA, 
LÍDER DE TRANSACTION 
ADVISORY SERVICES

>  POR PEDRO FUGAS, 
LÍDER DE INTERNATIONAL  
TAX SERVICES 

As empresas chinesas já perceberam 
estas dificuldades e não hesitam em 
recorrer a due diligences que abran-
gem as vertentes financeira e fiscal, 
mas que têm normalmente em conta 
as vertentes comercial, de capital hu-
mano, dos sistemas de informação e 
ambientais. É importante que as em-
presas portuguesas adotem os mes-
mos cuidados nas suas estratégias de 
internacionalização, minimizando os 
riscos de cada operação.

A nossa experiência mostra que mesmo 
em cidades do interior, menos expostas 
à concorrência de outras empresas eu-
ropeias, se encontram mercados locais 
cuja dimensão facilmente excede o mer-
cado português e cujos hábitos de con-
sumo seguem os das principais cidades.

As nossas equipas em Portugal e na 
China estão disponíveis para apoiar a 
concretização de projetos, não esque-
cendo aquele que é um grande diferen-
ciador nas relações entre Portugal e a 
China: a relação de confiança resultante 
dos laços históricos  criados em Macau 
e que se aprofundou com os recentes 
investimentos chineses em Portugal. 



 

 

 

 

Um melhor mundo 
de negócios
está ao nosso alcance.

Com décadas de experiência, 
metodologias comprovadas e uma 
rede  internacional de profissionais 
e de conhecimento, estamos prontos 
a construir consigo um caminho 
de sucesso e crescimento.

Descubra como estamos a construir 
um melhor mundo de negócios.

Visite-nos em 
ey.com/betterworkingworld
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GENERAL 
GARCIA 
LEANDRO 
Presidente da Fundação  
Jorge Álvares

A Fundação Jorge Álvares foi fundada em 1999, em Lisboa, tendo por missão o 
desenvolvimento de atividades de natureza cultural, educativa, científica, artística 
e social, no âmbito do diálogo intercultural entre Portugal e Macau. A Fundação 
promove ações de apoio às instituições que em Portugal se dediquem ao estudo 
e divulgação de Macau e dinamiza a realização de iniciativas ligadas à diáspora 

macaense, fomentando um melhor conhecimento de Macau.
O General Garcia Leandro, governador de Macau entre 1974 e 1979 e atual 

presidente da Fundação Jorge Álvares, fala-nos, em entrevista, do potencial de 
crescimento do relacionamento entre Portugal e China, bem como do papel que 

Macau poderá desempenhar neste domínio, designadamente na ligação aos outros 
países de língua portuguesa.

“Macau pode ter  
um papel privilegiado  
na entrada de empresas  
na China”
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O período da troika coincidiu com 
a entrada de capital de origem chi-
nesa em empresas de referência em 
Portugal. Esse período muito exi-
gente da nossa história recente é o 
que explica a abertura do capital de 
empresas portuguesas de referên-
cia a investimento chinês?

Foi, como é sabido, um conjunto de 
circunstâncias em que se conjugaram a 
muito difícil situação económico-finan-
ceira em que Portugal se encontrava, 
a grave crise do nosso sistema bancá-
rio, as dificuldades da União Europeia, 
a globalização e a grande vontade e 
capacidade de a China investir no es-
trangeiro e, no nosso caso, o conheci-
mento mútuo e a confiança resultantes 
de muitos séculos de convívio.

Portugal pode representar, para 
as empresas chinesas, o acesso ao 
mercado europeu? 

Não necessariamente; o capital chinês 
investe diretamente em grande parte 
dos países à escala global, embora 
possam ocorrer casos em que a nossa 
pertença à União Europeia facilite essa 
ligação trilateral.

Portugal tem sabido aproveitar 
devidamente o interesse da China 
no nosso país? Que oportunidades 
existem para as empresas portu-
guesas no país com o maior merca-
do interno do mundo?

Os resultados estão à vista; em poucos 
anos a China tornou-se num dos maio-
res investidores diretos em Portugal.

Portugal tem muitas oportunidades 
que estão a ser desenvolvidas pro-
gressivamente. A China aprovou mes-
mo um documento para oficializar os 
mecanismos de investimento e coo-
peração na Região do Pan-Delta do 
Rio das Pérolas que deve ser devida-
mente aproveitado. E existem áreas 
específicas como infraestruturas, alta 
tecnologia, energia, agricultura, algu-

mas indústrias, etc., onde as empresas 
portuguseas podem ter um lugar.

Em Portugal tem havido muito interes-
se no desenvolvimento desta temática, 
sendo de salientar o trabalho que tem 
vindo a ser feito pela Câmara de Comér-
cio Luso-Chinesa (CCILS) e pela AICEP.

Que papel pode desempenhar  
Macau neste relacionamento?

Macau pode ter um papel privilegia-
do para empresas que não entrem 
diretamente no mercado chinês; com 
todas as iniciativas que o Fórum de 
Macau tem tomado, permitindo o en-
contro entre empresários da China e 
dos Países de Língua Portuguesa (PLP) 
abriram-se possibilidades de relações 
bilaterais ou trilaterais entre empresas 
de vários países que sózinhas não te-
riam possibildades de sucesso. 

Económica e Comercial entre a Chi-
na e os Países de Língua Portuguesa, 
mais conhecido por Fórum de Ma-
cau, mostrou claramente o propósito 
de dar a Macau um papel reforçado 
neste domínio ao propor 18 medidas 
concretas que poderão desenvolver 
a capacidade do Fórum, até como 
plataforma de cooperação financeira 
centrada em Macau.

Os investimentos que a China tem 
feito em Portugal têm sido feitos 
diretamente. Os instrumentos fi-
nanceiros do Fórum de Macau 
estão mais vocacionados para ou-
tros mercados de expressão portu-
guesa que não Portugal?

Sim, porque entre Portugal e a China 
existe um conhecimento mais profun-
do e antigo, mas que ainda necessita 
de ser muito melhorado na área eco-
nómica e comercial.

Por outro lado, alguns PALOP e Timor-
-Leste têm sentido maior necessidade 
de tirar o máximo proveito dos recur-
sos do Fórum de Macau, pelas opor-
tunidades de cooperação ali criadas 
e pelas ações de formação por ele 
oferecidas, através do seu centro de 
formação e de instituições de ensino 
superior ali existentes.

Enquanto profundo conhecedor 
de Macau, que recomendações fa-
ria aos empresários portugueses 
que desejam investir na China? 

Não me considero um profundo co-
nhecedor da China atual, país de 
enorme dimensão, com muitos pro-
blemas e a passar por grandes trans-
formações da máquina política, ad-
ministrativa e do tecido económico; 
mesmo que haja questões e áreas que 
possamos conhecer bem, o país é tão 
grande que a mesma questão socio-
-económica difere frequentemente de 
região para região.

“Entre Portugal e 
a China existe um 

conhecimento mais 
profundo e antigo, 

mas que ainda 
necessita de ser 

muito melhorado na 
área económica e 

comercial.”

E aqui conta muito a necessidade do bi-
linguismo onde a China está a apostar 
forte e em que Macau é já um exemplo.

E quanto a Macau como ponte do 
investimento chinês em mercados 
terceiros, designadamente nos mer-
cados de língua portuguesa?

Esta capacidade de Macau deve ser 
levada ao máximo limite. A própria 
China, como se viu na Conferência 
Ministerial de outubro passado, no 
âmbito do Fórum para a Cooperação 
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Mas creio que cada empresário na sua 
área de atividade deve conhecer bem 
a geopolítica interior da China e me-
lhor ainda a região onde vai escolher 
investir; ter um bom apoio de juristas 
especialistas na legislação chinesa e es-
colher uma parceria local de confiança, 
com o apoio de um estudo de viabi-
lidade económica credível, sabendo se 
vai produzir para o mercado interno ou 
para exportação; e, se possível, dispor 
de uma tecnologia avançada que pos-
sa encaixar bem com os seus parceiros 
e ter cuidado com a qualidade da mão-
-de-obra que pode utilizar.

ligação cultural, histórica, linguística e 
a vivência comum significam conheci-
mento mútuo, e este conhecimento é 
essencial para o desenvolvimento de 
todo o tipo de atividades, facilitando 
as relações económicas, com confian-
ça e de longo prazo.

No contexto da FJA existem mais 
de mil pessoas com ligações a Ma-
cau, Hong Kong e China (de várias 
etnias), cujo conhecimento do am-
biente e da sociedade pode permitir 
ajudar no reforço e aconselhamento 
das relações económicas.

As novidades que merecem destaque 
foram a aprovação de 18 medidas con-
cretas visando o reforço da capacidade 
do Fórum e do papel de Macau, onde 
será construído um complexo de pres-
tação de serviços para apoio de peque-
nas e médias empresas, para a promo-
ção de produtos dos países lusófonos 
e para a promoção de convenções e 
exposições, além do establecimento de 
uma base para a formação de quadros 
bilingues, de uma plataforma de servi-
ços financeiros e de um veículo para a 
cooperação no domínio da medicina 
tradicional chinesa.

Também foram anunciados novos 
apoios financeiros, muito significativos, 
na forma de subsídios, empréstimos, 
perdão de dívidas e bolsas para forma-
ção, bem como a criação da Confedera-
ção dos Empresários da China e os Paí-
ses de Lingua Portuguesa e do Centro 
de Intercâmbio para a Inovação e o Em-
preendedorismo ente a China e os PLP.

Li Keqiang também preconizou a ar-
ticulação do papel do Fórum com a 
iniciativa denominada “Uma Faixa, 
Uma Rota” que é um pilar funda-
mental da nova política económica 
externa chinesa.

Como classificaria a relação econó-
mica entre Portugal e a China? É 
uma relação com futuro ou atingiu 
já a sua expressão máxima?

Muito tem sido feito em pouco tempo, 
mas ainda não se atingiu a sua expres-
ssão máxima. Há uma aprendizagem 
mútua que está a fazer o seu caminho.

Muito ainda haverá a fazer também 
aproveitando esta ligação e o conhe-
cimento profundo que em Portugal 
existe dos PLP para potenciar e ter 
sucesso nos investimentos da Chi-
na nestes países. Deve ser um jogo 
a três, em cada caso, que a todos 
possa beneficiar. 

fundacao@jorgealvares.com

www.jorgealvares.com

Deve também contratar pessoal bi-
lingue, que fale chinês e português, 
uma área em que a China tem vindo 
a apostar, e ainda ter muita paciência 
e persistência, qualidades essenciais 
para o sucesso de qualquer investidor 
estrangeiro na China.

A Fundação Jorge Álvares (FJA) é 
uma instituição sobretudo dedica-
da a temas de índole cultural. Con-
sidera que a cultura é uma ponte 
para o estreitar das relações eco-
nómicas e comerciais?

É uma verdade absoluta que demons-
tra a vantagem da existência da FJA; a 

Que novidades destacaria da 5ª 
Conferência Ministerial do Fórum 
de Macau?

Foi uma reunião muito importante – a 
primeira Conferência Ministerial rea-
lizada no mandato do presidente Xi 
Kinping – que contou com a presen-
ça do primeiro-ministro Li Keqiang, 
que apresentou um novo Programa 
de Ação, ampliando consideravel-
mente as áreas de cooperação em va-
riados domínios (das Infraestruturas 
e da Saúde ao Turismo e ao Mar) e 
de outros quatro chefes de governo, 
incluindo o nosso primeiro-ministro 
António Costa.

mailto:fundacao@jorgealvares.com
http://www.jorgealvares.com
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Nos anos subsquentes a tendência 
manteve-se, assistindo-se à inaugura-
ção de filial do Bank of China em Lis-
boa, à compra pela Beijing Enterprises 
Water Group (empresa líder do setor 
de tratamento de águas da China) da 
subsidiária do grupo francês Veolia em 
Portugal, à aquisição pelo grupo pri-
vado Fosun (um dos maiores grupos 
privados da China Continental), sedia-
do em Xangai, do ramo segurador do 
grupo Caixa Geral de Depósitos e à 
aquisição, pelo grupo estatal Haitong, 
também com sede em Xangai, do BESI 
(Banco Espirito Santo Investimentos). 

A China é também o maior investidor 
em Portugal ao abrigo do programa 
ARI (Autorização de Residência para 
Atividades de Investimento, vulgo 
“Golden Visa”), desde a entrada em 
vigor do mesmo em outubro de 2012. 
De acordo com as mais recentes es-
tatísticas publicadas pelo SEF (resulta-
dos acumulados a 31 de dezembro de 
2016), cerca de 72 por cento do total 
das (4.202) Autorizações de Residência 

Portugal – China
FLUXOS DE INVESTIMENTO

Portugal está definitivamente “no mapa” da China 
enquanto destino preferencial de investimento. 
Passando de um posicionamento relativamente 

modesto e referente praticamente em exclusivo aos 
investimentos em Portugal, na primeira metade da 
década de 2000, dos Grupos chineses do setor das 
tecnologias de informação Huawei e ZTE, a China 
torna-se, a partir de 2011/2012, um dos grandes 

investidores estrangeiros no nosso país, através das 
operações de entrada no setor energético, efectuadas 

pelas grandes corporações estatais chinesas CTG 
- China Three Gorges na EDP e State Grid na REN, 

sendo ainda de referir, no mesmo período,  
o investimento do conglomerado petroquimico  

chinês SINOPEC na Galp Brasil.

concedidas e do investimento realizado 

(2,5 mil milhões de euros desde o incio 

do programa) respeitam a investidores 

chineses, maioritariamente canalizado 

para o nosso setor imobiliário. 

Já no que concerne especificamente ao 

investimento oriundo da Região Admi-

nistrativa Especial de Macau - RAEM, 

de referir os investimentos da STDM 

- Sociedade de Turismo e Diversões 

de Macau S.A., não só no domínio do 
jogo mas também no setor imobiliário. 
De assinalar igualmente o investimento 
da CESL Asia em parceria com a Mag-
power na construção de duas centrais 
de produção de energia solar em Por-
tugal, localizadas no sul do país, bem 
como a constituição (em 2015) em 
Portugal da empresa FOCUS Sun New 
Energies, a qual dará apoio técnico e 
de manutenção aos parques fotovoltai-
cos do consórcio. Destaque para o re-
cente investimento da empresa de Ma-
cau KNJ que vai controlar 30 por cento 
da Global Media, detentora do Diário 
de Noticias, Jornal de Noticias e da TSF.

A Região Administrativa Especial de 
Hong Kong merece também referên-
cia no setor das energias renováveis. 
Em 2015 o conglomerado Cheung 
Kong (presidido pelo empresário Li Ka 
Shing, o homem mais rico de Hong 
Kong) adquiriu, através de um consór-
cio do grupo, a Iberwind, a segunda 
maior maior produtora portuguesa 
de energia eólica; no mesmo ano é 

> POR ALEXANDRA FERREIRA 
LEITE, DELEGADA DA AICEP 
EM PEQUIM
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constituida em Hong Kong uma joint-
-venture entre a EDP e a Hydro Global 
Investment Ltd. (por sua vez partici-
pada da China Three Gorges) com o 
objetivo de desenvolver projetos con-
juntos de construção de barragens em 
todo o mundo.

No que respeita aos dados estatisticos 
disponibilizados pelo Banco de Portu-
gal em matéria do IDE da China em 
Portugal, o stock desse investimento 
foi de 1.272,3 milhões de euros em 
dezembro de 2015 (representando 
1,2 por cento do montante global do 
IDE no nosso país); em junho de 2016, 
atingiu-se o valor de 1.599,8 milhões 
de euros e o peso no total do IDE subiu, 
nesse semestre, para 1,5 por cento.
 
Face às grandes operações de investi-
mento já referidas, realizadas por gran-
des grupos estatais e privados chineses 
em Portugal a partir de 2011/2012 e 
acrescendo ao investimento oriundos 
da China ao abrigo do sistema ARI, 
acredita-se que as estatísticas dispo-

niveis não reflitam atualmente, por 
motivos técnicos, os reais valores e 
relevância do IDE da China no nosso 
país. Neste contexto, destaca-se que 
alguns estudos internacionais (caso do 
divulgado pela consultora Rodium em 
2015) apontam para valores entre os 
6, 7 mil milhões e mesmo os 10 mil mi-
lhões de dólares investidos pela China 
em Portugal só a partir de 2011/2012, 
o que tornaria o nosso país no quarto 
maior destino, de entre os paises da 
União Europeia, recetor do IDE chinês 
na última década, a seguir ao Reino 
Unido, Alemanha e França.

Investimento  
de Portugal na China
No que respeita ao IDPE (Investimento 
Directo de Portugal no Estrangeiro), o 
nosso posicionamento enquanto in-
vestidor na China é substancialmente 
menos importante: a China de acordo 
com as últimas estatisticas anuais dis-
poniveis (2013), é o nosso 33º destino 
em termos de ranking do IDPE.  

Destacam-se os nossos investimen-
tos no setor automóvel/fornecedores 
(Grupo Salvador Caetano, Grupo SO-
DECIA, Couro Azul, Iberomoldes) bem 
como o setor farmacêutico (através do 
Grupo Hovione), o das cortiças (me-
diante a presença do Grupo Amorim), 
a distribuição (Grupos Sonae e Jeroni-
mo Martins) e ainda no dominio das 
tecnologias da informação (através de 
empresas como a NDRIVE, YDREAMS, 
APTOIDE ou Altitude Software).  

Nota ainda para a existência de um 
conjunto, com tendência crescente, de 
representações comerciais de empresas 
portuguesas exportadoras nas fileiras 
dos bens de consumo (Sumol+Compal, 
Unicer, Enoport, Gallo, Sogrape), em 
especial localizadas em Xangai e tam-
bém na província de Guangdong/
Cantão, maioritariamente nos setores 
alimentar e bebidas e dos vinhos, e 
que assim promovem e acompanham 
a distribuição dos seus produtos neste 
vasto mercado. Presentes ainda na Chi-
na, maioritariamente em Xangai, escri-
tórios de representação no setor dos 
serviços, tais como banca e sociedades 
de advogados portuguesas e ainda 
para a presença do nosso prestigiado 
gabinete de arquitetura Saraiva & As-
sociados, também com representação 
em Xangai.

Relativamente às Regiões Administra-
tivas Especiais da China, destacam-
-se em Macau investimentos dos se-
tores financeiro (CGD, Novo Banco, 
BCP, BPI), engenharia (Profabril, Fase, 
Proeng, Pengest, Consulgal, Cipca, Ce-
nor), TIC (ROFF, DRC, PingPost), agroa-
limentar (Portugualia, Enoport, Sonae, 
Just Wine), saúde (Clinica Malo, Hovio-
ne). No que concerne a Hong Kong, 
são de relevar investimentos no setor 
das indústrias criativas (Jump Willy) e 
agroalimentar (Sogrape, Maritavora, 
Joao Portugal Ramos, Sovena, Ramos 
Pinto, Nicola Cafés). 

aicep.beijing@portugalglobal.pt

mailto:aicep.beijing@portugalglobal.pt
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A Gallo decidiu investir na China em 
2010, no seguimento de avaliações 
ao mercado iniciadas em 2008, ten-
do então entendido que seria “uma 
oportunidade interessante” para o 
desenvolvimento da marca.

“A China é um mercado do qual 
esperamos retorno a longo prazo 
mas entendemos ser hoje tempo 
de semear, de iniciar o processo de 
desenvolvimento para colher mais 
tarde. Assim fizemos no Brasil, onde 
estamos presentes desde 1908”, re-
lata Helena Bento, vice-presidente 
da Gallo para a Ásia, África, América 
& New Business.

De acordo com a responsável, é ob-
jetivo da empresa, enquanto segun-
da maior marca de azeite do mundo 
(segundo o Euromonitor 2015), de-
senvolver a sua presença nos mer-
cados externos, o que, no caso da 
China, implica introduzir o hábito de 
utilização de azeite no dia-a-dia dos 
chineses. “A nossa abordagem não 
é de massificar, até porque os pa-
drões de qualidade com que traba-
lhamos são altos e o que queremos 
é que o consumidor nos veja como 
uma marca ‘premium’, de qualidade 
certificada e de confiança”, afirma a 
mesma fonte.

“A nossa estratégia quando entramos 
num mercado é sempre a de desenhar 

GALLO
Uma aposta sólida na China

Fundada em 1919, a Gallo é a primeira marca portuguesa de azeite no mundo 
e a segunda no ranking mundial. Além de azeite, a empresa aposta também na 
produção de vinagres e piripiri, entre outros produtos. Na China está presente, 

desde 2010, com um escritório de representação em Xangai que, além desta 
cidade, abrange também as regiões de Pequim e Guangzhou.

o modelo de negócio que melhor ser-

ve essa realidade. Na China não es-

tamos presentes apenas no retalho. 

Temos também uma aposta no de-

senvolvimento de outros canais mui-

to importantes neste mercado como 

o ‘e-commerce’. Temos uma ‘flagship 

store’ no T-mall, o maior retalhista da 

China (gallo.m.tmall.com) e estamos 

presentes noutras plataformas de ‘e-

-commerce’ e nas grandes redes so-

ciais chinesas, onde abrimos canais 

de comunicação com o consumidor 

chinês atual”, adianta Helena Bento.

A Gallo tem um escritório em Xangai 

que cobre três grandes regiões na Chi-

na que consideram ser as mais impor-
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tantes: Pequim, Xangai e Guangzhou. 
Todos os seus colaboradores são lo-
cais, à exceção do country manager 
que é português.

Quanto aos resultados deste inves-
timento, Helena Bento afirma que 
“para já, não se medem em volumes 
consideráveis mas sim num cada vez 
maior conhecimento do mercado, 
numa capacidade de atuar em linha 
com a realidade chinesa, muito dis-
tante da nossa, e numa maior inte-
gração na nossa equipa de ‘expertise’ 
local relevante em áreas criticas”.

das “para inverter caminhos e tentar 
novas hipóteses a uma rapidez a que 
não estamos habituados na Europa, 
dada a velocidade a que tudo acon-
tece naquele país”.

Além disso, é fundamental que as 
empresas estejam bem preparadas 
para abordar o mercado dada a sua 
grande dimensão. “Naturalmente 
que quando pensamos na China e 
na sua dimensão é fácil encontrar 
janelas de oportunidade, mas é 
preciso ter a consciência que num 
país desta envergadura ganha ain-
da mais importância o traçar bem 
os caminhos para a nossa marca e 
definir a forma como ela se pode 
diferenciar. Um nicho na China será 

“Crescer 
organicamente em 

mercados onde nem a 
categoria nem a marca 
são ainda reconhecidas 

exige persistência, 
resiliência, tempo 

e capacidade 
de investimento 

continuado.”

Para a vice-presidente da Gallo, “cres-
cer organicamente em mercados onde 
nem a categoria nem a marca são ain-
da reconhecidas exige persistência, 
resiliência, tempo e capacidade de 
investimento continuado. É um com-
promisso com o futuro que tem de 
ter suporte de recursos e de fé interna 
para subsistir até um dia dar frutos”.

“É um processo marcado por dificul-
dades mais do que por vitórias porque 
a China hoje ainda nos oferece mais 
desafios do que qualquer certeza na 
forma de operar. Aprendemos a ter o 
erro como companheiro de viagem e 
só tentando se vai acumulando expe-
riencia para entender o que funciona 
e o que tem de se abandonar, muitas 
vezes antes de ter o retorno que se es-
perava”, explica.

A responsável refere que na China 
as empresas têm de estar prepara-

sempre um grande mercado!”, con-
sidera a gestora da Gallo.

Helena Bento acrescenta que o in-
vestimento na China deu à empresa 
“ganhos de aprendizagem enormes 
que podem beneficiar outras geo-
grafias onde operamos e outros sis-
temas que temos internamente, ga-
nhando maior velocidade. A China 
obriga-nos a sair fora da nossa zona 
de conforto e isso permite alargar a 
nossa visão e o nosso empreendedo-
rismo, ajudando a rejuvenescer vi-
sões e a ser mais audaz nos desafios 
que aceitamos”. 

www.gallooliveoil.com

1  E 2:  PROMOÇÃO DA 
GALLO NA CHINA 

1

2

http://www.gallooliveoil.com/
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China, quer no litoral ou no interior, 
dispondo a empresa de distribuidores 
um pouco por todo o país.

“Até 2014 crescemos consideravel-
mente, tendo esse ritmo estagnado 
nos anos seguintes devido à crise fi-
nanceira e ao surgimento em força de 
novos produtos oriundos da Austrália 
e do Chile, que beneficiam de uma 
pauta aduaneira com taxa zero”, ex-
plica Maria José Viana.

Como principal vantagem deste in-
vestimento, Maria José Viana aponta: 
“O facto de possuirmos uma estrutura 
própria faz com que a possibilidade de 
percecionar as alterações de mercado 
seja feita o mais cedo possível, sendo 
esta uma das grandes vantagens de 
estarmos presentes no mercado”.

Como ponto menos positivo, a res-
ponsável refere a existência de “enor-
mes desafios no processo de adapta-
ção da equipa de expatriados à cultu-
ra, língua e modo como os agentes 
económicos locais desenvolvem o 
processo negocial”. 

enoport@enoport.cn (Xangai)

est@enoport.pt (Macau)

www.enoport.pt

O principal investimento do Grupo 
Enoport na China foi a abertura da 
distribuidora Prime Wines Selection 
em Xangai, em 2012, mas a empresa 
já tinha estrutura comercial própria no 
mercado desde 2009. De acordo com 
Maria José Viana, do departamento 
de Relações Publicas e Representação 
Institucional da empresa, tratou-se 
de um investimento justificado pela 
necessidade de uma presença e um 
acompanhamento diário constantes, 
dado que o mercado chinês é muito 
relacional e dinâmico.

A APOSTA DA ENOPORT 
NA CHINA

O Grupo Enoport United Wines é um dos maiores 
produtores de vinhos portugueses, com uma oferta 

de vinhos de várias regiões de Portugal, de diferentes 
segmentos, premiados em diversos concursos 

nacionais e internacionais. O Grupo unificou algumas 
das mais antigas e emblemáticas empresas de 

vinho portuguesas com reconhecimento nacional 
e internacional, como as Caves Velhas, Caves Dom 

Teodósio, Adegas Camillo Alves, Caves Acácio, Caves 
Monteiros e Caves Moura Basto, tendo presença no 

mercado da China desde 2009.

“Para além da implementação e inves-
timentos nas marcas 'core' do Grupo, 
a nossa estratégia passa também por 
adaptar-nos ao mercado com extrema 
flexibilidade, quer na seleção de vinhos 
com perfis adequados ao gosto do 
consumidor chinês, quer pela criação 
de marcas exclusivas para cada distri-
buidor, respeitando sempre o modelo 
de comunicação, requisitos e tendên-
cias do país”, afirma a mesma fonte.

Os produtos da Enoport chegam hoje 
a inúmeras cidades de norte a sul da 

mailto:enoport@enoport.cn
mailto:est@enoport.pt
http://www.enoport.pt
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O que pode Macau trazer à relação 
entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa?
Macau, apesar de ser uma região de 

pequena dimensão, é uma cidade 

oriental internacional e um ponto im-

portante da Rota Marítima da Seda. 

Com mais de 400 anos de ligação 

luso-chinesa, Macau formou uma 

cultura única, que combina história 

e tradições chinesas e portuguesas. 

Nestes 17 anos após o handover, 

tendo exercido plenamente a política 

WU ZHIWEI
INVESTIMENTO CHINÊS EM PORTUGAL  

DEVERÁ CRESCER

“Um país, dois sistemas, um elevado 

grau de autonomia” e contribuído 

para a prosperidade e estabilidade da 

região, Macau obteve um elevado re-

conhecimento do governo central da 

República Popular da China e desem-

penha um papel importante enquan-

to plataforma de cooperação comer-

cial e económica entre a China e os 

Países de Língua Portuguesa (PLP). 

Através desta plataforma, as provín-

cias chinesas podem desenvolver e 

expandir a cooperação com os PLP.

Acredita que o investimento chi-
nês em Portugal veio para ficar e 
que pode aumentar?
Temos que reconhecer que as empre-

sas chinesas estão ainda numa fase 

muito incipiente do investimento em 

Portugal, sobretudo quando compa-

rado com outros países europeus tra-

dicionais, e a escala de investimento 

não é grande.

Contudo, Portugal continua a ser um 

país importante da antiga Rota da 

A importância de Macau como plataforma internacional para projetar os interesses 
dos empresários portugueses na Ásia é defendida pelo empresário português  

Wu Zhiwei, que em Portugal tem investimentos no setor da produção de vinhos. 
Em breve entrevista à revista Portugalglobal, Wu Zhiwei fala da cooperação entre 

empresas portuguesas e chinesas e do papel que Macau pode desempenhar na 
ligação aos Países de Língua Portuguesa.
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Seda e manteve boas relações com 

a China durante mais de 400 anos. 

Com o desenvolvimento intensivo de 

“Uma Faixa, Uma Rota”, acreditamos 

que muitas empresas chinesas, não só 

estatais, mas também privadas, que-

rerão ir a Portugal procurar oportuni-

tar negociações. Isso poderá acelerar o 
progresso da cooperação. 

Portugal é um parceiro privilegia-
do para os empresários chineses 
que queiram entrar nos mercados 
dos Países de Língua Portuguesa?
Desde a implementação da reforma 
económica e da política de abertura eco-
nómica da China, há mais de 40 anos, 
que as empresas chinesas começaram 
a investir em todo o mundo. Depois 
da “Transição de poderes” de Macau, 
em1999, a ligação entre Macau e a Chi-
na tornou-se mais estreita, e o governo 
central tem dado muita importância e 
apoio à Região Administrativa Especial 
de Macau (RAEM). Desde então, muitas 
empresas chinesas têm vindo a aperce-

ber-se do potencial dos mercados dos 
PLP. Portugal é decididamente um par-
ceiro novo, potencial e privilegiado para 
o governo e para as empresas chinesas.

Qual a importância da internacio-
nalização das empresas portugue-
sas para Macau e para o espaço da 
grande China?
A internacionalização das empresas 
portuguesas é muito importante para 
a China, para Macau e para Portugal. 
Essa internacionalização é necessária 
para se conseguir interação e coo-
peração entre os diferentes países. A 
existência de mais e mais empresas 
internacionalizadas entre a China e 
Portugal, permitirá alargar o espectro, 
a escala e o sucesso da cooperação. 

“Com o 
desenvolvimento 
intensivo de 'Uma 
Faixa, Uma Rota', 
acreditamos que 
muitas empresas 
chinesas, não só 

estatais, mas também 
privadas, quererão ir 
a Portugal procurar 

oportunidades 
e parceiros de 
investimento.”

dades e parceiros de investimento. Se 
os governos português e chinês con-
tinuarem a prestar atenção e orien-
tação ativa às empresas nestes dois 
países, com o objetivo de obterem 
vantagens mútuas, serão, certamen-
te, encontradas oportunidades e de-
senvolvidos projetos de colaboração, 
o poderá fazer crescer o investimento 
de empresas chinesas em Portugal.

Que oportunidades podem as empre-
sas chinesas encontrar em Portugal?
Nestes últimos anos, as indústrias chine-
sas cresceram rapidamente – comboios 
de alta velocidade, telecomunicações, 
equipamentos, infraestruturas portuá-
rias, pontes, etc., – e o nível e a escala 
de produção destas indústrias chinesas 
estão na vanguarda ao nível mundial. 
Hoje em dia, muitos países começam a 
procurar oportunidades de cooperação 
com empresas chinesas. Sendo assim, 
se Portugal quiser aproveitar esta opor-
tunidade de colaboração, só precisa de 
mostrar vontade nesse sentido e ence-

nota biográfica 

WU ZHIWEI

Wu Zhiwei, português de Macau, é CEO da Companhia de Desenvolvi-

mento Cidade Moderna (Macau), CEO da Jade Tin Min (Macau) e CEO 

da Treasure Hill Property SDN. BHD (Malásia). Em Portugal, é produtor de 

vinho na Quinta da Marmeleira, na região de Alenquer, perto de Lisboa. 

A expansão internacional do investidor e gestor tem passado, designada-

mente, por Macau, pela República Popular da China, pelo Sudeste Asiá-

tico, e também pela Europa, como Londres e Lisboa. Das indústrias de 

extração de pedras preciosas, do jade, ao design de joias de luxo, da pro-

dução agrícola de vinha e de chá, passando pela hotelaria e restauração, 

à construção civil, é líder de um diversificado grupo empresarial, mas tem 

igualmente tido intervenção na sociedade civil através do setor da educa-

ção como diretor do Conselho da “University of International Business and 

Economics” de Pequim, uma vez que considera que a formação das novas 

gerações constitui um pilar fundamental de qualquer sociedade.

Wu Zhiwei é, em Macau, membro do colégio eleitoral para o sufrágio do 

Chefe do Executivo do Governo da Região Administrativa Especial, parti-

cipa na direção da Associação de Divulgação da Lei Básica de Macau e, na 

República Popular da China, pertence à Conferência Consultiva Política do 

Povo Chinês pela Província de Anhui. 

No plano regional, Wu Zhiwei foi convidado para exercer o cargo de presi-

dente honorário da Associação Comercial Internacional da ASEAN.
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RELACIONAMENTO  
COMERCIAL CHINA – PLP

De acordo com as estatísticas dos 
Serviços da Alfândega da China, este 
valor traduz uma quebra de 8,44 por 
cento face ao período de janeiro a 
novembro de 2015. As importações 
da China dos Países de Língua Por-
tuguesa foram de 56,544 mil mi-
lhões de dólares, apresentando um 
decréscimo homólogo de 1,67 por 
cento, enquanto as exportações da 

As trocas comerciais 
entre a China e os Países 

de Língua Portuguesa 
(PLP) ascenderam  

a 83,23 mil milhões  
de dólares entre janeiro 

e novembro de 2016.

China para os Países de Língua Por-
tuguesa se cifraram em 26,687 mil 
milhões de dólares (menos 20,10 
por cento em relação a idêntico pe-
ríodo do ano anterior).

Brasil e Angola são os PLP com quem 
a China mantém um relacionamento 
comercial mais intenso, seguindo-se 
Portugal na terceira posição. 

País

janeiro/novembro 2016 janeiro/novembro 2015

Trocas 
Comerciais

Exportações  
da China

Importações  
da China

(%) Variação homóloga
Trocas Comerciais

Total Exportações Importações

Angola 1.423.297,98  158.306,95  1.264.991,03  -22,10 -53,84 -14,77 1.827.134,09  

Brasil 6.194.927,90  1.990.263,56  4.204.664,34  -6,48 -21,58 2,90 6.624.242,27  

Cabo Verde 4.736,34  4.728,08  8,25  13,02 12,89 267,77 4.190,62  

Guiné-Bissau 1.940,72  1.924,62  16,10  -43,94 14,52 -99,10 3.461,83  

Moçambique 169.519,82  126.190,83  43.329,00  -22,91 -29,36 5,03 219.893,41  

Portugal 512.815,36  371.478,96  141.336,40 27,72 40,30 3,36 401.509,67  

Timor-Leste 15.167,63  15.142,92  24,70  66,84 67,90 -65,91 9.091,25  

São Tomé e Príncipe 616,68  615,19  1,49  2,71 3,03 -54,90 600,40  

Total 8.323.022,42  2.668.651,11  5.654.371,32  -8,44 -20,10 -1,67 9.090.123,54  

Unidade: 10 mil USD          Fonte: Estatísticas dos Serviços da Alfândega da China

TROCAS COMERCIAIS ENTRE A CHINA E OS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA ENTRE JANEIRO E NOVEMBRO DE 2016
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Quando a 23 de junho de 2015, orga-
nizámos, em colaboração com o Minis-
tério da Economia de Angola, o Fórum 
Empresarial “Juntos na Diversificação 
da Economia” em Luanda, quisemos 
dizer aos nossos irmãos angolanos 
“Contem Connosco!” ou, como di-
riam em Luanda, “Estamos Juntos!”. 
O executivo angolano tinha lançado 
o apelo e Portugal foi o primeiro a 
mobilizar-se e a propor a realização de 
um Fórum que abordasse esta temáti-
ca. Angola prontamente correspondeu 
e convocou cinco dos seus ministros 
(Agricultura, Indústria, Construção, 
Transportes e Economia), dois gover-
nadores (Cuando Cubango e Cuanza 
Sul), a Agência Nacional de Investimen-
to Privado, hoje denominada de Agên-
cia para a Promoção do Investimento 
e Exportações de Angola, e juntos, na 
presença de 500 empresas angolanas 
e portuguesas, debatemos as oportu-
nidades existentes no âmbito do pro-
cesso de diversificação da economia 
angolana, incluindo as perspetivas do 
financiamento, das parcerias e da for-
mação e capital humano. 

No mesmo dia, criou-se o “Observatório 
dos Investimentos portugueses em An-

ANGOLA
OPORTUNIDADES NA DIVERSIFICAÇÃO

Fortemente atingida pela queda do preço do petróleo, a economia angolana 
poderá reconquistar o crescimento através diversificação da atividade económica, 
criando setores de oportunidade para empresários e investidores portugueses que 

apostem no mercado de Angola.
A análise de Luís Moura, delegado da AICEP em Luanda de janeiro  

de 2012 a julho de 2016. 

gola e angolanos em Portugal” com o 
objetivo de melhor acompanhar aque-
les que investem, que contribuem para 
a industrialização, para a diversificação, 
para a criação e formação do emprego 
e para o aumento das exportações. Este 
conjunto de iniciativas ditou um novo 
mote para o relacionamento económi-
co e comercial entre Angola e Portugal 
para os próximos anos.

Naquele dia Angola não deixou de ser o 
principal mercado das exportações por-
tuguesas na CPLP, com um valor de tro-
cas comerciais global que em 2013 su-
perou a fasquia dos 7 mil milhões de eu-
ros (com um peso crescente das expor-
tações angolanas que passaram de 36º 
fornecedor de Portugal em 2009 para 
6º em 2013); nem deixou de ser naque-
le instante destino de exportações para 
cerca de 10.000 empresas portuguesas, 
das quais 5.000 exportam apenas para 
Angola, em produtos que extravasam 
os tradicionais produtos alimentares e 
materiais de construção (com os me-
dicamentos à cabeça já em 2015 e os 
serviços com um peso de um terço); 
também não passou a ser casa, porque 
já o era, das mais de 2.000 empresas 
participadas de capital português que já 

e s tavam 
p r e s e n t e s 
e já contribuíam 
para o desenvolvimen-
to e crescimento de Angola; 
nem ganhou relevância, porque já 
a tinha, como origem de investimen-
to estrangeiro em Portugal. Não era 
o início de nada mas a expressão de  
uma vontade – a de relevar um dos 
elementos do relacionamento bilateral 
e assim responder e contribuir para um 
desafio nacional.

Hoje é unânime que a queda abrupta 
do preço internacional do petróleo está 
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a dar, mesmo que envolta num ambien-
te de dificuldades, uma oportunidade 
aos angolanos para diversificarem a sua 
economia recordando-lhes as outras ri-
quezas deste país. Angola é rica noutro 
tipo de matérias-primas que necessitam 
de ser potenciadas, em rios, em água, 
em terra arável, numa extensa costa e, 
sobretudo, rica em pessoas, com mui-
tos jovens com sonhos a crescer a taxas 
superiores aos 3-3,5 por cento do cres-
cimento anual da população. Trata-se, 

porém, de recursos que, para serem 
mais eficientemente ex-

plorados, requerem 
a introdução de 

tecnologias, de processos de gestão e 
produção e de conhecimentos; e essa 
introdução e incorporação faz-se por 
via da captação do investimento direto 
estrangeiro realizado em parceria com 
investidores angolanos.

Consciente desta realidade, o executi-
vo angolano alterou em 2015 a lei dos 
investimentos de forma a desburocrati-
zar e a tornar mais céleres os processos 
de análise de projetos de investimento, 
as leis do trabalho e prepara uma ver-
dadeira reforma fiscal que inclui bene-
fícios para os investidores e alarga as 
fontes de financiamento da economia. 
Tem ainda promovido uma politica pro-
tecionista e de substituição das impor-
tações por produção nacional e uma 
canalização das divisas existentes para 
financiar a aquisição mais de matérias-
-primas e equipamento e menos de 
bens de consumo final. 

Não obstante o contexto mais desa-
fiante para as empresas exportadoras, 
os produtos portugueses continuam a 
ser procurados por quem busca pro-
dutos confiáveis (com especial rele-
vância nos produtos alimentares e me-
dicamentos), por quem procura maio-
res níveis de qualidade e certificações 
internacionais (nos materiais de cons-
trução ou na tecnologias de informa-
ção), por quem se guia por critérios de 
eficiência na busca de uma melhor re-
lação preço/qualidade (na construção, 
na energia ou nas máquinas e apare-
lhos), ou ainda por quem simplesmen-
te quer os produtos da sua preferência 
e os que correspondem às referências 
que foi construindo (e aqui talvez os 
vinhos sejam o melhor exemplo). 

Mas é na vertente do investimento 
que, acreditamos, o contributo das 
empresas portuguesas se reveste de 
um valor superior. Para além da en-
trada de divisas e da criação de em-
pregos, os investimentos portugueses 
formam e transferem conhecimentos 
técnicos e de gestão graças à partilha 
de uma língua comum, por um lado, 
e por outro lado, graças ao conheci-
mento que detém da realidade do 
país, promovem a diversificação seto-
rial (integrando fornecimentos locais 
nas cadeias de produção das unidades 
que gerem) e a diversificação econó-
mica regional (criando unidades nas 
províncias que contribuem para a re-
tenção da população e para o desen-
volvimento da região). 

É esta a realidade que constatamos 
quando percorremos Angola, de Ca-
binda ao Cunene, no âmbito de visitas 
oficiais do embaixador de Portugal ou 
de missões empresariais – é na com-
petência dos centros de formação, na 
facilidade de relacionamento com o 
empresariado local e na presença por 
todo o país que o investimento portu-
guês faz a diferença.

Hoje, pensamos que é para todos 
claro o contributo que as empresas 
portuguesas podem dar ao processo 
de industrialização e diversificação de 
Angola gerando valor e ganhos recí-
procos para ambas as partes e subli-
nhando a densidade da relação entre 
Portugal e Angola. 

aicep.luanda@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM ANGOLA

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 
15/11a

2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

Var % 
16/15b

Exportações 2.330,1 2.988,5 3.112,7 3.177,9 2.099,6 0,1 1.955,1 1.334,8 -31,7

Importações 1.177,5 1.780,9 2.631,7 1.605,8 1.142,3 7,8 1.026,5 804,9 -21,6

Saldo 1.152,6 1.207,7 481,0 1.572,2 957,3 -- 928,6 529,9 --

Coef. Cob. 197,9 167,8 118,3 197,9 183,8 -- 190,5 165,8 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística         Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015        (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)

mailto:aicep.luanda@portugalglobal.pt
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O Brasil é um país de dimensões con-
tinentais com uma população de mais 
de 200 milhões de habitantes, distri-
buída irregularmente pelo território e 
predominantemente concentrada em 
áreas urbanas. As diferenças regionais 
extremas são uma característica mar-
cante do país, particularmente no que 
diz respeito aos principais indicadores 
económicos e sociais. As regiões do 
sul e do sudeste do país, mais ricas e 
desenvolvidas, apresentam um claro 
contraste com as do norte e nordeste.

Após uma década (2003-2013) 
em que o país alcançou um 
notável progresso econó-
mico e social, com uma 
forte redução da pobre-
za e da desigualdade, 
o ano de 2014 mar-
cou o início de uma 
desaceleração da 
economia brasileira 
que culminou na for-
te recessão nos anos 
de 2015 e 2016 (com 
quedas do PIB acima de 
3 por cento). Espera-se, 
no entanto, que durante 
2017 se assista à inversão des-
ta tendência, com um crescimento 
positivo do produto, ainda que muito 
modesto (abaixo de um por cento).

BRASIL
Mercado incontornável

Apesar da crise dos últimos anos, o Brasil é ainda um mercado tradicional  
e incontornável para as empresas portuguesas.

A análise de Fernando Carvalho, delegado da AICEP em São Paulo.

O momento atual é bastante desafian-
te para a economia brasileira. A mu-
dança política verificada em meados 
de 2016 e o lançamento de medidas 
tendentes à estabilização da econo-
mia têm permitido a recuperação da 
credibilidade interna e externa, bem 
como a melhoria de alguns indicado-
res: a inflação caiu de 10,7 por cento 
para cerca de 6,5 por cento, a taxa de 

desemprego, ainda que elevada, tem 
vindo a estabilizar e a taxa de juro de 
referência (SELIC) tem evoluido em 
baixa desde os útimos meses de 2016 
(ainda que se mantenha a níveis bas-
tante elevados). 

A fim de enfrentar estes desequilíbrios 
e revitalizar o crescimento, as autorida-
des têm vindo a apresentar sucessivas 
metas de superavit primário para 2016 
e 2017, em contraponto com os dé-

fices de 2014 e 2015. Para o efeito 
têm vindo a ser anunciadas e 

aprovadas medidas de redu-
ção de direitos, cortes de 

despesas discricionárias 
do governo e redução 

do apoio do tesouro a 
bancos públicos e al-
guns setores da eco-
nomia. A aprovação 
de uma lei que limita 
o crescimento das 
despesas públicas, 
muito contestada 

por alguns setores da 
sociedade, foi uma das 

peças-chave nesta mu-
dança para a reconstrução 

da confiança na economia.

As perspetivas de médio e longo pra-
zo para a recuperação dependem, em 
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grande medida, do êxito destas polí-
ticas de ajuste e da adoção de novas 
reformas que promovam o crescimen-
to. Face à alteração do contexto que 
sustentou o crescimento do país ao 
longo da última década – superciclo 
das commodities; expansão do mer-
cado de trabalho e boom do consumo 
interno – as autoridades parecem ter 
optado por apostar num crescimento 
baseado no investimento em grandes 
infra-estruturas, opção algo ambiciosa 
dada a carênca de recursos públicos e 
a necessidade do envolvimento de in-
vestidores privados em regimes de PPP.

Relacionamento 
económico  
com Portugal 
O relacionamento comercial bilate-
ral com o Brasil reveste-se de grande 
importância para Portugal, essencial-
mente pelo protagonismo crescente 
que o mercado brasileiro tem vindo a 
assumir, enquanto cliente de Portugal, 
ao longo dos últimos anos. 

A balança comercial de bens e servi-
ços tem sido favorável ao nosso país 
nos últimos anos, devido à força das 
exportações portuguesas de serviços, 
sendo de esperar que se mantenha 
esse excedente em 2016, apesar da 
queda das exportações e do cresci-
mento das importações. Saliente-se 
que as exportações de bens e servi-
ços que cresceram em média 7,7 por 
cento ao ano, no período 2010-2014, 
caíram quase 17 por cento em 2015 e 
continuaram a cair mais de 8 por cen-
to até outubro de 2016.

No que diz respeito aos bens expor-
tados para o Brasil persiste a grande 
importância (quer em volume, quer 
em valor) dos produtos tradicionais 
ligados ao setor alimentar – azeite, 
bacalhau, vinho, peras, maçãs, entre 
outros. Mas é também de destacar o 
aumento das exportações de produ-
tos industriais, especialmente ligados 
à indústria aeronáutica e aos moldes 
por injeção de plásticos. No caso dos 
serviços é de destacar a grande re-
levância das exportações ligadas ao 
transporte aéreo de passageiros e às 
viagens e turismo.

Segundo dados do Banco de Portugal, 
o stock de Investimento Direto Portu-
guês no Brasil ascendia a 2,9 mil mi-
lhões de euros em dezembro de 2015, 
o que corresponde a 5,3 por cento do 
investimento direto total de Portugal 
no exterior, enquanto o investimento 
direto brasileiro em Portugal se cifra-
va, nessa data, em 2,4 mil milhões de 
euros (2,3 por cento do total de IDE 
no nosso país).

Setores de 
oportunidade  
Apesar da situação de crise no Brasil e 
dos riscos associados (político, econó-
mico, fiscal, cambial de operação, etc.), 
o mercado continua a ser incontornável 
para as empresas portuguesas. O Brasil 
é o primeiro mercado da América Lati-
na e a 7ª economia mundial; é um dos 
maiores recetores de IDE a nível global, 
com um sistema financeiro altamente 
sofisticado; é uma economia diversifica-
da e rica em recursos naturais com gran-

de potencial no agronegócio; e possui 
um enorme mercado consumidor.

No âmbito das reformas e ajustes ne-
cessários, o mercado entendeu que 
a forma de crescimento será pela via 
do investimento em infraestruturas e 
exportações, e não apenas pelo con-
sumo. Neste contexto, as oportuni-
dades para as empresas portuguesas 
mantêm-se em determinados seto-
res. Não podemos esquecer que é um 
mercado fortemente comprador de 
alguns setores da oferta portuguesa 
(agroalimentares, TIC, serviços, turis-
mo) que gozam de reconhecida qua-
lidade no Brasil.

Assim, entendemos que os setores 
agroalimentares e vinho, TIC, serviços 
(consultoria, engenharia, arquitetura, 
saúde), turismo, infraestruturas (ro-
dovias, ferrovias, portos, saneamento, 

resíduos, energias), logística e trans-
portes, bens de equipamento (má-
quinas, moldes, ferramentas, entre 
outros), têxteis técnicos e têxtil-lar são 
alguns exemplos de atenção para as 
empresas que pretendem um relacio-
namento com este mercado.

Do ponto de vista do puro investimen-
to (compra de ativos), o atual contexto 
pode apresentar excelentes oportuni-
dades para investidores portugueses, 
tendo em conta uma forte desvalori-
zação dos ativos, resultante da crise 
que ainda permanece no país. 

aicep.s.paulo@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O BRASIL

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 
15/11a

2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

Var % 
16/15b

Exportações 583,1 680,8 738,9 638,6 568,8 0,2 522,8 496,3 -5,1

Importações 1.462,0 1.368,8 831,9 864,8 860,0 -10,6 832,0 1.020,4 22,6

Saldo -878,9 -687,9 -92,9 -226,3 -291,2 -- -309,2 -524,1 --

Coef. Cob. 39,9 49,7 88,8 73,8 66,1 -- 62,8 48,6 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística          Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015         (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)

mailto:aicep.s.paulo@portugalglobal.pt
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Com 526 mil habitantes, Cabo Verde 
integra as principais organizações in-
ternacionais, como a União Africana, 
ONU, OMC, OIT, FAO, FMI, BM, BAD, 
CEDEAO e CPLP. Tem ainda um Acor-
do de Parceria Especial com a União 
Europeia, único em África, com faci-
lidade de acesso ao mercado europeu 
através do Sistema de Preferências 
Generalizadas (SPG+).

O Índice de Desenvolvimento Humano 
da ONU 2015 coloca o país na 122ª 
posição, à frente de todos os PALOP e 
de muitos outros países africanos.

A economia cabo-verdiana é relativa-
mente pequena e aberta, mas com 
uma grande dependência externa. Até 
2009, Cabo Verde cresceu em média 
6 por cento por ano, mas a partir daí 
passou para uma média de 1,5 por 
cento por ano, devido à sua classifica-
ção como País de Rendimento Médio, 
ao decréscimo continuado da Ajuda 
Pública ao Desenvolvimento e do In-
vestimento Externo e à crise europeia. 
Os maiores desafios do governo são 
aumentar o crescimento económico, 
o emprego e recuperar os níveis de 
sustentabilidade da dívida pública.

CABO VERDE
Um mercado de oportunidades

Cabo Verde é um mercado de oportunidades para as empresas portuguesas, 
especialmente nos setores da economia marítima, turismo, energias renováveis e 

tecnologias de comunicação e informação.
A apresentação e análise deste mercado por Jorge Salvador,  

delegado da AICEP em Cabo Verde. 

vancaram muitos negócios para as em-
presas portuguesas, principalmente nas 
áreas da engenharia, construção civil, 
fornecimento de materiais de constru-
ção e consultoria. 

Está prestes a ser assinado o Plano Estra-
tégico de Cooperação 2016-2020, que 
continuará a prestar especial atenção à 
cooperação económico-empresarial, 
economia marítima, ciência 
e inovação, saúde, 
entre outros 
domínios.

O setor dos serviços domina o PIB 
(72 por cento), com incidência para 
o comércio, transportes e turismo. Os 
recursos naturais são escassos, com a 
exceção do mar e do clima (sol, vento 
e temperatura amena).

A balança comercial é sistematica-
mente deficitária, sendo os principais 
clientes e fornecedores deste merca-
do Portugal, Espanha e Holanda, com 
grande concentração nas exportações 
e importações de bens.

Portugal é o principal parceiro de 
Cabo Verde no comércio de bens e 
serviços, na cooperação bilateral, no 
número de empresários residentes no 
país (mais de 100) e o terceiro merca-
do emissor de turistas. 

Os principais concorrentes de 
Portugal na exportação de bens 
para Cabo Verde são a Holan-
da, Espanha, China e o Brasil. 
A balança de serviços é prati-
camente equilibrada, tendo 
registado em 2015 um sal-
do positivo de 14 milhões 
de euros.

As linhas de crédito no valor 
de 600 milhões de euros ala-
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Setores de 
oportunidade  
A abertura da economia, espelhada 
nos acordos que o país assinou com a 
CEDEAO, UE, EUA e globais através da 
OMC, permite que Cabo Verde pense 
num mercado mais alargado e desen-
volva sinergias entre diversas atividades 
que são congregadas em clusters nos 
quais toda a estratégia é corporizada.

O cluster da economia marítima conta 
com uma área de 700.000 quilómetros 
quadrados e cinco portos principais, 
sendo as suas oportunidades na área 
da pesca, concessões e serviços de 
logística nos portos, infraestrutura de 
frio, armazenagem e transformação 
de pescado, aquacultura, reparação 
naval, bunkering e desportos náuticos.

O cluster do turismo 
está em forte 

crescimento. Cabo Verde possui 10 
ilhas diferentes, um clima ameno todo 
o ano e uma localização próxima da 
Europa, podendo duplicar o número 
de turistas com uma maior aposta 
em hotéis de qualidade e na diversi-
dade da oferta, como turismo rural e 
ecológico, hotéis de charme e guest 
houses. Atualmente possui apenas 59 
hotéis de todas as categorias. A hote-
laria e atividades de apoio ao turismo 
são oportunidades a desenvolver.

No setor das energias renováveis, 
Cabo Verde tem como objetivo forne-
cer energia renovável a 100 por cento 
no ano de 2030, possuindo neste mo-
mento mais de 33 MW instalados com 
energia eólica e solar, produzidos pelas 
empresas Electra, Cabeólica e Electric. 
Cabo Verde tem a energia mais cara 
de África, utilizando essencialmente 
fuel para a sua produção. No entanto, 
o potencial eólico e solar é elevado e já 
existe um Plano Nacional de Ação para 
as Energias Renováveis. Neste quadro 
o país precisa de capacitar recursos 
humanos e certificar pessoal técnico, 

equipamentos e sistemas. 

Por fim, no cluster de Tecnologias 
de Comunicação e Informação, 

Cabo Verde possui fibra ótica 
que liga todas as ilhas, dois 
cabos submarinos que li-
gam o país a África e à 
Europa e ainda um data 
center. Esta matriz pro-
porciona condições para 
a expansão das TIC na 
Administração Pública e 
no sistema educativo e 

para aproveitar as sinergias do projeto 
Parque Tecnológico da Cidade da Praia.

Parceria com a China
A China desenvolveu uma relação 
especial de cooperação económica 
e comercial com Cabo Verde ao lon-
go dos últimos 40 anos, nas áreas da 
construção de infraestruturas, pescas, 
segurança, TIC e telecomunicações, 
alfândegas, crédito para PME e turis-
mo, sendo um parceiro importante do 
desenvolvimento deste país africano.

Cabo Verde atrai cada vez mais inves-
timento chinês, como por exemplo, o 
complexo turístico Cape Verde Integrat-
ed Resort & Casino, a ser construído na 
Cidade da Praia pela empresa Macau 
Legend Development Ltd, que repre-
senta o maior investimento realizado 
em Cabo Verde e o maior projeto de 
uma empresa de Macau no estrangeiro.

A última edição do Fórum de Macau 
acolheu a maior delegação cabo-ver-
diana de sempre, pretendendo o país 
“passar das relações de cooperação 
clássicas para as relações de parceiras 
empresariais”, considerando este espa-
ço fundamental para a relação entre os 
países de língua portuguesa e a China.

O desafio passa agora por criar con-
dições para diversificar a cooperação 
para outras áreas, como por exem-
plo, o turismo e a economia maríti-
ma, para que os empresários chine-
ses e dos PLP analisem novas formas 
de parcerias e investimentos de longo 
prazo e sustentáveis. 

aicep.praia@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM CABO VERDE

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 
15/11a

2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

Var % 
16/15b

Exportações 253,8 215,6 202,0 215,0 214,5 -3,8 199,3 243,3 22,1

Importações 10,0 9,1 11,4 11,1 10,9 3,0 10,2 10,4 1,8

Saldo 243,8 206,5 190,6 203,9 203,6 -- 189,0 232,8 --

Coef. Cob. § § § § § -- § § --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística          Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015          (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)          § - Coeficiente de cobertura >= 1000%

mailto:aicep.praia@portugalglobal.pt
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Com cerca de 1,7 milhões de habitan-
tes, a Guiné-Bissau localiza-se na Áfri-
ca ocidental, com uma área de cerca 
de 36.125 quilómetros quadrados, fa-
zendo fronteira com o Senegal a nor-
te, Guiné-Conacri ao sul e leste e com 
o Oceano Atlântico a oeste. 

Esta localização geográfica faz da 
Guiné-Bissau uma possível porta de 
entrada dos produtos portugueses 
num mercado muito mais vasto do 
que o da sua exígua população. Aliás, 
a legislação comunitária prevê facili-
dades e isenções nas exportações en-
tre membros, penalizando através da 
Taxa Exterior Comum as transações 
com não-membros. O contrário reves-
te-se de maiores dificuldades, dados 
os regulamentos de importação da 
UE, que não reconhece no país estru-
turas de controlo de qualidade.

A balança corrente é claramente de-
ficitária, resultado da enorme depen-
dência do país em relação ao exterior. 
Portugal é a principal origem das im-
portações (23,2 por cento em 20141), 
seguido do vizinho Senegal (19,5 por 
cento). A Índia é o principal destino 

1  Dados do Instituto Nacional de Estatística.

GUINÉ-BISSAU
Oportunidades na construção de infraestruturas

A Guiné-Bissau tem Portugal como importante parceiro comercial, sendo os 
produtos portugueses aí reconhecidos pela sua qualidade. O país carece de fortes 

investimentos em infraestruturas, com vastas oportunidades  
para as empresas portuguesas.

A análise é de Tiago Bastos, delegado da AICEP em Bissau.

das exportações (68,8 por cento no 
mesmo ano, sendo sobretudo caju), 
com cerca do triplo do segundo prin-
cipal destino, a China. O país é alta-
mente dependente da cotação do 
caju, o seu principal bem de exporta-
ção. A evolução dos indicadores eco-
nómicos tem sido modesta, contraria-
da pelo crescimento de 5 por cento 
verificado em 2015. 

A Guiné-Bissau mantém uma elevada 
dependência do exterior, quer ao ní-
vel das importações de que depende, 
quer ao nível da ajuda externa. Nesse 
sentido, Portugal assume um papel 
relevante como parceiro bilateral. De 
Portugal vêm grande parte dos bens 
consumidos no país, com destaque 
para os produtos petrolíferos, alimen-
tares e bebidas, materiais de constru-
ção e maquinaria.

Alguns dos maiores agentes económi-
cos do país são portugueses, sobretu-
do ao nível da construção, banca, se-
guros, hotelaria, comércio e restaura-
ção. O Senegal tem também relações 
económicas fortes com a Guiné-Bis-
sau, sendo um dos dois países com os 
quais esta tem fronteiras. Do mesmo 

modo, no mercado local encontram-
-se muitos bens com origem na Ásia, 
sendo contudo ainda considerados de 
fraca qualidade.

Para as empresas que se dedicam so-
bretudo à exportação a partir de Por-
tugal, a principal vantagem dos pro-
dutos portugueses tem sido, de facto, 
a conotação com a qualidade.

Oportunidades  
de negócio 
Apesar do baixo poder de compra, exis-
te uma grande aceitação dos produtos 
portugueses. O principal elemento na 
comparação é ainda o preço; todavia, 
a qualidade vai ganhando relevância, 
sobretudo no que diz respeito à ade-
quação dos produtos ao clima e à sua 
durabilidade. Verifica-se, nessa linha, 
que existe uma crescente exigência de 
assistência técnica local, mormente ao 
nível das máquinas e equipamentos.

Paralelamente às carências de recursos 
do Estado e da sociedade civil, existem 
na Guiné-Bissau numerosas organi-
zações não-governamentais e organi-
zações internacionais que financiam 
projetos que vão desde a agricultura 
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à produ-
ção e trans-
porte de energia, 
da modernização do parque escolar 
aos cuidados de saúde.

Estes concursos constituem oportu-
nidades de negócio extremamente 
interessantes porquanto permitem 
trabalhar no país (conhecendo mais 
aprofundadamente a sua realidade) 
com financiamento internacional. É 
uma forma de contornar o risco de 
investimento direto no país, que se 
mantém no grau mais elevado.

A Guiné-Bissau carece de infraestrutu-
ras que propiciem as exportações: não 
existem ferrovias e grande parte das 
estradas está danificada e não se en-
contra sinalizada, sendo a única forma 
de aceder ao interior (excetuando os 
aeródromos locais que deixam muito a 
desejar) O porto, principal entrada de 
bens no país, tem dificuldade em lidar 
com o volume de contentores que a 
ele aflui, também devido ao assorea-
mento. Quanto aos transportes aé-

reos, a ausên-
cia de instalações 

de armazenamento cli-
matizado e seguro no aeroporto im-
possibilita a sua utilização plena como 
estrutura exportadora.

Todas estas infraestruturas são possi-
bilidades de negócio, dado que terão 
de ser intervencionadas mais tarde 
ou mais cedo. Ao nível da água e 
eletricidade, a rede de distribuição é 
ainda muito incipiente e de funcio-
namento irregular. Todos os negócios 
que dependem de energia elétrica 
possuem geradores próprios, a que 
recorrem frequentemente.

Com 350 quilómetros de costa, a pes-
ca é outro setor com grandes poten-
cialidades. A indústria transformadora 
é incipiente, sendo constituída basi-
camente por bens de consumo e ali-
mentares (sobretudo cerveja e refrige-
rantes, essencialmente para consumo 
interno) e por produtos resultantes da 
transformação de madeira. O país é 
rico em bauxite e fosfato, estando o 

projeto da extração deste último mi-
nério previsto arrancar no presente 
ano, com um investimento canadiano 
de 200 milhões de dólares. A criação 
de gado está em fase de desenvolvi-
mento, tal como a exploração flores-
tal (que cobre mais de 50 por cento 
do território), atividade que o governo 
pretende controlar para evitar a dela-
pidação das florestas.

A nível de turismo, salienta-se o apa-
recimento da primeira unidade hote-
leira de cinco estrelas, bem como o 
proliferar de outras quatro unidades: 
três no arquipélago de Bijagós e outra 
em Bissau. O arquipélago de Bijagós, 
recentemente descoberto pelos ope-
radores turísticos portugueses, é cons-
tituído por 88 ilhas, compondo uma 
área protegida classificada em 1996 
pela UNESCO como reserva da biosfe-
ra. O desenvolvimento deste setor, re-
forçado com um terceiro voo da TAP e 
dois voos da Euroatlantic Airways, po-
derá significar uma boa oportunidade 
para a implementação de projetos na 
área da saúde. 

Todo o processo de internacionali-
zação para a Guiné-Bissau carece de 
uma missão preparatória que permita 
conhecer a realidade local, identificar 
parceiros e definir áreas de negócio. É 
um mercado com risco e com carac-
terísticas únicas. Mas é, sem dúvida, 
uma alternativa ainda pouco explora-
da pelas empresas portuguesas, que 
podem contribuir para o progresso e 
estabilidade do país. 

tiago.bastos@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A GUINÉ-BISSAU

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 
15/11a

2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

Var % 
16/15b

Exportações 64,2 71,5 69,8 64,9 73,7 3,9 66,5 73,2 10,0

Importações 0,3 0,0 0,2 0,2 0,2 77,0 0,2 0,2 7,4

Saldo 64,0 71,5 69,6 64,7 73,5 -- 66,3 73,0 --

Coef. Cob. § § § § § -- § § --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística         Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015         (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)         § - Coeficiente de cobertura >= 1000%

mailto:tiago.bastos@portugalglobal.pt
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Para Moçambique, 2016 foi um ano 
de viragem negativa. Uma quase tem-
pestade perfeita em que se evidencia-
ram fragilidades económicas, finan-
ceiras e sociais e se tornaram incon-
tornáveis questões como a necessida-
de de incremento da qualificação dos 
recursos humanos, de industrialização 
e de investimento estrangeiro regra-
do e produtor de mais-valias também 

para o país de aco-
lhimento. 

MOÇAMBIQUE
MANTER E REFORÇAR PRESENÇA DE PORTUGAL

Falar hoje de Moçambique é falar de um crescimento económico moderado, de 
uma quebra do consumo privado e do consumo público e, consequentemente, 
de uma quebra das exportações e das importações. Continua, porém, a ser um 

mercado onde Portugal mantém e pretende  
manter uma presença sólida. 

A análise de Ana Maria Rosas, delegada da AICEP em Maputo.

De acordo com a Economist Intelligen-
ce Unit, previa-se, para 2016, um cres-
cimento do PIB – Produto Interno Bruto 
na ordem dos 3,6 por cento, devendo, 
nos próximos anos, o crescimento des-
te indicador situar-se nos 4,2 a 4,6 por 
cento, ainda longe dos crescimentos 
dos últimos anos que foram entre 7 a 
9 por cento, granjeando confiança no 
processo de desenvolvimento e colo-
cando Moçambique na mira de inves-
tidores e exportadores internacionais. 

Por outro lado, estima-se que o con-
sumo privado decresça 5,8 por cento 
em 2016 e 2,1 por cento em 2017, 
começando a subir ligeiramente a par-
tir de 2018. O consumo público apre-
senta uma quebra que se estima seja 
de cerca de 11,5 por cento em 2016 
e de 16,4 por cento em 2017 e tenha 
ainda um movimento ligeiramente 
descendente em 2018. 

As exportações moçambicanas de bens 
e serviços têm, segundo a mesma fon-
te, uma evolução negativa estimada, 
em 2016, em cerca de 1,1 por cento 
e as importações de bens e serviços 
uma quebra acentuada na ordem dos 

13,6 por cento em 2016 e de 3,2 por 
cento em 2017, retomando um ligeiro 
crescimento previsivelmente a partir de 
2018. A procura interna deverá cair em 
2016 em cerca de 4,3 por cento.

Resulta este quadro macroeconómico 
de fatores conjunturais – dos quais fa-
zem parte nuclear a designada dívida 
oculta de 2,2 biliões de dólares, e a 
dificuldade em ser restabelecida no 
centro do país uma estabilidade que 
permita a melhor circulação de pes-
soas e bens – mas também de fato-
res estruturais, sendo ambos de largo 
espectro e profundidade. Estes fatores 
cresceram em evidência e consequên-
cias ao longo do ano de 2016. 

O governo, o Banco de Moçambi-
que, os parceiros e cooperantes e 
entidades externas de financiamen-
to têm vindo a tomar medidas para 
fazer face à dívida, ao problema 
cambial, à necessidade de industria-
lização e de formação dos recursos 
humanos e a melhorias infraestrutu-
rais gerais, bem como à mais correta 
exploração dos recursos, e ainda à 
salvaguarda da paz. 
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O governo definiu linhas estratégicas 
de desenvolvimento que apelida de 
“Os 4 pilares de desenvolvimento” e 
que conforme o PES – Plano Econó-
mico e Social e o OE – Orçamento do 
Estado são: o Turismo, a Agricultura, 
a Energia e as Infraestruturas. Parti-
cularmente nestas áreas de negócio 
esperam-se oportunidades de investi-
mento atrativas e baseadas em rela-
ções de “win-win”. 

Moçambique é um 
mercado promissor 
Caracterizam-se as exportações de 
Moçambique por se centrarem em 
três grupos de produtos essenciais: 
combustíveis e minério (e dentro des-
te com especial relevo o alumínio e o 
carvão que entre si representam cerca 
de 50 por cento das exportações glo-
bais de Moçambique), e os produtos 
agrícolas e pescas (acresce a energia 
na sua forte relação com a África do 
Sul). E espera-se que, dentro de al-
guns curtos anos, acrescerá o gás na-
tural, mas, até lá, um mundo de desa-
fios e oportunidades de investimento 
terão de ser aceites.

A UE posiciona-se como o principal 
parceiro de exportação de Moçambi-
que e o 4º de importação (depois da 
China, África do Sul e Índia), apresen-
tando uma balança comercial favorá-
vel a Moçambique.

No relacionamento com Portugal subli-
nha-se que a balança comercial de bens 
e serviços bilateral é tradicionalmente 
favorável a Portugal. De destacar que 
no âmbito das exportações portuguesas 

os bens repre-
sentam cerca 
de 60 por 
cento do total 
e os serviços 
uns significati-
vos mais de 40 
por cento.

No que respeita ao co-
mércio de bens, Portugal 
exporta para Moçambique, 
principalmente, máquinas e 
aparelhos, metais comuns, produtos 
químicos, produtos alimentares, com-
bustíveis minerais, plásticos e borracha, 
pastas celulósicas e papel, entre outros 
grupos de produtos. Já as importações 
portuguesas de Moçambique centram-
-se em três grupos de produtos: agríco-
las, alimentares e matérias têxteis.

Concluindo, a situação política, fi-
nanceira, cambial e económica são 
desafios que aconselham ponderação 
e constante atualização. O mercado é 
de leitura complexa e por vezes con-
traditória, mas não devemos esque-
cer que, em geral, todos os países e 
analistas económicos consideram Mo-
çambique como muito interessante e 
preveem que, após o atual momento 
difícil, o país retome com maior segu-
rança. Afinal os recursos oferecidos 
pela natureza são imensos, e a quali-
ficação dos jovens recursos humanos 
moçambicanos tende a aumentar.

Para as cerca de 500 empresas de ca-
pital português instaladas no merca-
do, Moçambique é uma aposta clara 
e não sinto que pretendam desistir do 
mercado. De qualquer forma, alguns 

ponderam atravessar este momento 
difícil restringindo ao mínimo os seus 
custos operacionais no mercado. 

Estratégias de mitigação de risco para 
novas abordagens são aconselhadas. 
Este é um momento para ponderar 
investimentos e avançar cautelosa-
mente. Munindo-se de informações e 
visitando o mercado para o estabele-
cimento de relações e contactos úteis 
ao desenvolvimento de negócios. 
Aconselhamos as empresas a estarem 
atentas e a olharem para cadeias de 
valor que colmatem necessidades não 
só do mercado moçambicano, mas de 
mercados com laços e proximidades 
relevantes; estabeleçam redes de for-
necedores seguras, olhem a corredores 
de desenvolvimento, particularmente 
os que ligam o interland ao mar e atra-
vessam Moçambique, e que estejam 
particularmente atentas a linhas estra-
tégicas do governo e dos seus parcei-
ros, bem como a fontes externas de 
financiamento e cooperação. 

aicep.maputo@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM MOÇAMBIQUE

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 
15/11a

2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

Var % 
16/15b

Exportações 216,9 287,1 327,8 317,9 355,1 13,8 325,5 194,2 -40,3

Importações 42,0 16,4 62,7 34,9 37,8 46,2 31,6 32,0 1,3

Saldo 174,9 270,7 265,1 283,0 317,3 -- 293,9 162,3 --

Coef. Cob. 516,6 § 522,6 910,6 939,9 -- § 607,6 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística         Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015         (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)         § - Coeficiente de cobertura > 1000%

mailto:aicep.maputo@portugalglobal.pt
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Composto por duas ilhas, São Tomé 
e Príncipe tem cerca de 200 mil habi-
tantes, compreendendo uma popula-
ção bastante concentrada na capital, 
São Tomé. Apesar da sua reduzida 
dimensão e mercado interno, usufrui 
de uma localização geográfica estra-
tégica para a abordagem a mercados 
africanos não tradicionais para a eco-
nomia nacional.

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE
Um mercado a crescer progressivamente

São Tomé e Príncipe é um mercado com diversas oportunidades para as empresas 
portuguesas, que poderão ser devidamente aproveitadas através de uma 

abordagem cuidada. As empresas terão possibilidade de explorar oportunidades 
de negócio em vários setores, como a agricultura, turismo, economia do mar, 

energia, infraestruturas, bens de consumo e serviços partilhados. 
António Aroso, delegado da AICEP em São Tomé e Príncipe,  

apresenta este mercado.

Estes fatores, juntamente com a pro-
gressiva abertura do país ao exterior, 
demonstrada em diversas iniciativas 
de apresentação do país a potenciais 
investidores, contribuem decisivamen-
te para a previsão de um crescimento 
de 4,5 por cento do PIB em 2016.

De acordo com o relatório Doing Bu-
siness do Banco Mundial, apesar de 
o país não se situar numa posição de 
destaque no ranking geral, uma das 
maiores potencialidades deste merca-
do é a rúbrica starting a business, onde 
se situa em 35º lugar, que caracteriza a 
facilidade de criação de empresas.

Com alguns investimentos estrutu-
rantes previstos, o governo santo-
mense, que assume uma postura 
liberalista, pretende potenciar a sua 
economia através da transformação 
do país na plataforma logística e 
prestadora de serviços por excelência 
da sub-região do Golfo da Guiné. A 
maioria absoluta parlamentar e o ele-
vado poder de mobilização do exe-
cutivo são fatores que caracterizam 
atualmente este país e fazem prever 

uma consolidação da estabilidade 
política decisiva para os mais variados 
agentes económicos.

São Tomé e Príncipe é um país com 
uma longa relação histórica com Por-
tugal, sendo Portugal o seu principal 
fornecedor, com uma quota superior 
a 50 por cento das importações, in-
dicador que confirma a elevada no-
toriedade da oferta portuguesa nes-
te mercado. Destacam-se os setores 
agroalimentar e de máquinas e equi-
pamentos, prevendo-se que esta ten-
dência de crescimento se mantenha 
no volume de exportações portugue-
sas para São Tomé e Príncipe. 

O leque de produtos e serviços por-
tugueses exportados incorporam 
uma adaptação local ao mercado e 
aos seus segmentos, conseguindo 
dar resposta às necessidades de uma 
elevada faixa da população, que tem 
um reduzido poder de compra, mas 
também assegurando a satisfação das 
necessidades das famílias e empresas 
que pretendem produtos e serviços de 
gama superior.

São Tomé e Príncipe distancia-se da 
realidade dos países da região da Áfri-
ca Subsariana ao nível da segurança 
pública e do investimento, acessibili-
dade em matéria de comunicação e 
facilidade de repatriação de capitais. 



MERCADOSfevereiro 2017 41

O Investimento Direto Português em 
São Tomé e Príncipe é também pre-
ponderante na economia santomense 
e lidera igualmente em matéria de In-
vestimento Direto Estrangeiro. 

média, até aqui praticamente inexis-
tente, e os reduzidos custos do fator 
de produção/trabalho constituem 
elementos importantes para a explo-
ração de oportunidades de negócio, 
tanto na vertente de exportação como 
na vertente de investimento. 

Paralelamente, a entrada em vigor do 
novo Código de Investimento e Bene-
fícios Fiscais constituirá também uma 
ferramenta relevante em matéria de 
benefícios aduaneiros e de realização 
de investimento.

No âmbito das soluções de financia-
mento, é imperativo que as empresas 
portuguesas estejam atentas a fundos 
disponibilizados pelas principais insti-
tuições multilaterais financiadoras de 
projetos no país: o Banco Mundial, o 
Banco Africano de Desenvolvimento e 
a União Europeia.

De destacar o 11º FED da União Euro-
peia, que disponibilizará um envelope 
financeiro de cerca de 20 milhões de 
euros (via ajuda orçamental), tendo 
em vista o acesso a água potável e sa-
neamento, assim como 8 milhões de 
euros dirigidos ao apoio às culturas 
agrícolas designadas de exportação, 
como o cacau, café, coco, baunilha, 
pimenta e açafrão. 

Por sua vez, o Banco Africano de De-
senvolvimento vai reforçar a aposta 
no apoio à modernização da admi-
nistração pública, energia, emprego e 
serviços financeiros, áreas em que em-
presas portuguesas têm provas dadas 
desde a implementação de soluções 
inovadoras à consultoria e formação. 

De sublinhar o início das relações diplo-
máticas entre São Tomé e Príncipe e a 
República Popular da China, sendo es-
peradas medidas específicas que mate-
rializem esta relação. É previsível o efeito 
de arrastamento na economia, através 
da criação e melhoria de infraestruturas. 
As empresas portuguesas deverão estar 
atentas e aproveitar sinergias para obter 
resultados neste âmbito.

Os projetos estruturantes em agenda 
no país, como a criação de um por-
to de águas profundas, a ampliação 
do aeroporto internacional de São 
Tomé e a criação de parques empre-
sariais com regime especial, parecem 
mais exequíveis do que nunca, sendo 
aconselhável uma postura pragmá-
tica, adequada a uma boa gestão de 
expectativas a curto prazo. 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 
15/11a

2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

Var % 
16/15b

Exportações 46,5 46,1 50,3 56,6 57,5 5,6 52,6 60,7 15,3

Importações 0,3 0,2 0,0 0,1 0,2 35,1 0,2 0,3 97,0

Saldo 46,3 45,8 50,3 56,5 57,3 -- 52,5 60,3 --

Coef. Cob. § § § § § -- § § --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística         Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015         (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)         § - Coeficiente de cobertura >= 1000%

Desde as atividades financeiras à ho-
telaria, importação e distribuição ali-
mentar, construção civil, consultoria 
de gestão e telecomunicações, Portu-
gal tem uma presença muito signifi-
cativa no país. É expectável que esta 
se venha a consolidar, acompanhando 
as perspetivas de crescimento da eco-
nomia santomense, assim como a sua 
progressiva ligação comercial aos paí-
ses vizinhos, com enfoque no Gabão e 
na Guiné Equatorial.

São Tomé e Príncipe oferece diversas 
oportunidades às empresas portugue-
sas, sendo imprescindível uma abor-
dagem cuidada ao mercado. Apesar 
de evidentemente não ser um “El 
dorado”, as empresas portuguesas 
podem explorar oportunidades em 
inúmeros setores.

O aumento do poder de compra da 
população, o crescimento da classe 

É importante salientar que este mer-
cado exige uma atenção e abordagem 
trabalhadas, para que sejam devida-
mente exploradas as oportunidades 
proporcionadas. 

antonio.aroso@portugalglobal.pt

mailto:antonio.aroso@portugalglobal.pt
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Timor-Leste é um país cujo orçamento 
de Estado depende largamente dos 
proveitos de prospeção e exploração 
de hidrocarbonetos no mar de Timor. 
A outra exportação relevante é o café. 
Com cerca de 1,2 milhões de habitan-
tes, vivendo essencialmente da agri-
cultura e de uma economia de subsis-
tência, enfrenta desafios significativos 
na reconstrução das suas instituições 
e infraestruturas. No entanto, a exis-
tência de uma população jovem, um 
Fundo Petrolífero (Fundo Soberano), 
e a maturidade já revelada pelo go-
verno e suas instituições, bem como 
as reformas em curso, fazem antever 
margem para se desenvolver e atrair 
investimento. A reforçar, existe a van-
tagem da constituição e do quadro 
legal serem em português e ambos 
serem muito similares aos nossos.

O Banco Asiático de Desenvolvimen-
to (BAsD) estima que Timor-Leste, em 
2016, tenha registado um crescimen-
to de 5 por cento e que a inflação se 
mantenha baixa, cerca de 1,2 por cen-
to, prevendo um crescimento de 5,5 
por cento para 2017 e uma inflação 
de 3,0 por cento. O crescimento eco-
nómico manter-se-á forte devido ao 
investimento público e à expansão do 

TIMOR-LESTE
O potencial de um mercado 
estrategicamente localizado

Isabel Maia e Silva, delegada da AICEP em Díli, apresenta um breve retrato deste 
país, membro da CPLP desde 2002, e aponta setores de oportunidade  

para as empresas portuguesas que aí queiram apostar.

setor privado, em linha com as dire-
trizes do Plano Estratégico de Desen-
volvimento 2011-2030 (PED), que se 
baseia em três pilares: capital social, 
desenvolvimento de infraestruturas e 
desenvolvimento económico.

Relacionamento  
económico com  
Portugal e perspetivas 
No dia da independência de Timor-Les-
te, em 20 de maio de 2002, celebrámos 
um Acordo-Quadro de Cooperação e, 
desde então, a cooperação bilateral in-
tensificou-se, nomeadamente na área 
empresarial. Os fluxos de exportação e 
de importação têm crescido, mas ainda 
estão aquém das potencialidades.

Em 2015, o saldo da balança comercial 
de bens e serviços foi favorável a Portu-
gal, com um excedente superior a 15,8 
milhões de euros. As exportações para 
Timor-Leste, que têm mostrado uma 
tendência de crescimento, cifraram-se 
em 22,0 milhões de euros e as impor-
tações em 6,3 milhões de euros. Expor-
tou-se sobretudo metais comuns, pro-
dutos alimentares e máquinas e apare-
lhos, tendo-se importado produtos de 
agricultura, designadamente café. 

Setores  
de oportunidade 
O crescimento económico de Timor-
-Leste assenta sobretudo no investimen-
to público previsto no PED. O programa 
de infraestruturas previsto neste plano 
inclui a construção de portos, aeropor-
tos, reabilitação e construção de novas 
estradas e o desenvolvimento da costa 
sul, revelando oportunidades para em-
presas portuguesas de construção civil, 
engenharia e arquitetura, etc.
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Foi formalizada (em janeiro de 2015) 
a criação do Fundo Especial de De-
senvolvimento, que financia a imple-
mentação de projetos e planos de 
desenvolvimento na Zona Especial de 
Economia Social de Mercado de Oe-
cusse e Ataúro (ZEESM). Projetos es-
tratégicos plurianuais de caráter social 
e económico (infraestruturas rodoviá-
rias, portos e aeroportos, hospitais, 
instalações de água e saneamento e 
redes de distribuição energética e de 
telecomunicações). O Orçamento de 
Estado para 2017 prevê cerca de 123 
milhões de euros para as ZEESM.

O petróleo e gás são pilar funda-
mental da economia timoren-

se, e conjuntamente com 
o projeto “Tasi Mane” 

(costa sul), que in-
clui a construção 

de uma refinaria, 
uma fábrica de 

liquefação de 
gás e uma 
p lataforma 
logística que 
sirva as ne-
cess idades 
da indústria 
petrolífera, 
apresentam 

oportunida-
des para em-

presas de cons-
trução e explora-

ção de gás natural, 
como também para 

gabinetes de projeto, en-
genharia e fiscalização. Natu-

ralmente, o futuro destes projetos 

está dependente da forma como evo-
luir a exploração de hidrocarbonetos 
no mar de Timor.

O setor do Turismo, ainda pouco 
desenvolvido, apresenta boas opor-
tunidades devido à localização de 
Timor-Leste na região da Ásia Pacífico 
(mercado em expansão), bem como 
à beleza natural (de praias tropicais a 
zonas de montanha com climas tem-
perados) e estado de conservação da 
natureza do país.

Timor-Leste pretende passar da uma 
agricultura de subsistência para uma 
agricultura de produção empresarial 
(produtos agrícolas, pecuária e pes-
cas), o que constitui oportunidade 
para empresas prestadoras de servi-
ços de desenvolvimento, sobretudo 
agrícolas, ou proceder a investimento, 
sobretudo no café e cacau. 

O setor da água e saneamento, que 
prevê diversos projetos capazes de col-
matar as deficiências relacionadas com 
a falta de acesso a água canalizada, sa-
neamento básico e drenagem, e a ges-
tão e valorização de resíduos sólidos, 
também apresentam boas oportunida-
des, bem como as energias renováveis, 
sobretudo no solar fotovoltaico, como 
forma de diminuir o consumo de com-
bustíveis fósseis e melhorar o ambiente. 

Outro setor de oportunidade trata-se 
da construção de habitação e de ha-
bitação social. Em Díli, de acordo com 
os padrões portugueses a habitação é 
cara pela maior procura face à oferta. 
Por outro lado, o governo timorense 

está a promover projetos de constru-
ção de habitação social.

Dada a falta de recursos humanos qua-
lificados, existem oportunidades nas 
áreas da educação, formação profissio-
nal e de funcionários públicos. Também 
existem oportunidades no desenvolvi-
mento de indústrias locais (tijolos, te-
lhas, tintas, aparelhos elétricos, máqui-
nas para construção civil, transformação 
de peixe, agroindústria e aviários).

Atendendo às necessidades de impor-
tação de Timor-Leste existem diversos 
setores que poderão constituir opor-
tunidades: materiais de construção, 
comércio e manutenção de automó-
veis e máquinas, têxtil, energia, ma-
teriais de impressão, papel e celulose, 
plásticos, alimentação e bebidas, uti-
lidades, mobiliário, telecomunicações, 
produtos de limpeza e higiene, indús-
tria farmacêutica e conservas.

O êxito do processo que levou à atri-
buição da construção e concessão do 
novo porto de Tibar, em regime de 
parcerias público-privadas (PPP), abre 
a possibilidade de aplicar este modelo 
a outras áreas, como água e sanea-
mento, saúde e eletricidade.

As empresas portuguesas poderão 
ainda beneficiar da esperada adesão 
de Timor-Leste à ASEAN, confirmando 
a importância e o potencial de merca-
do de uma zona económica com mais 
de 600 milhões de consumidores. 

isabel.silva@portugalglobal.pt

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM TIMOR-LESTE

2011 2012 2013 2014 2015 Var % 
15/11a

2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

Var % 
16/15b

Exportações 4,9 8,1 7,2 7,0 10,1 23,8 8,6 7,7 -10,7

Importações 1,0 0,2 0,8 0,9 1,7 68,9 1,7 0,9 -49,9

Saldo 3,9 7,8 6,5 6,1 8,4 -- 6,9 6,9 --

Coef. Cob. 477,4 § 920,0 793,1 589,6 -- 505,5 901,2 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística         Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015         (b) Taxa de variação homóloga 2015-2016
(2011 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016: resultados preliminares)         § - Coeficiente de Cobertura >= 1000%

mailto:isabel.silva@portugalglobal.pt


Ao nível empresarial, Macau, que adota um 
regime fiscal reduzido e simplificado, pode ser 
uma plataforma de preparação e adaptação de 
produtos e serviços entre os mercados chinês e 
lusófono, promovendo parcerias, alianças estra-
tégicas e contactos privilegiados, sobretudo en-
volvendo empresas no Delta do Rio das Pérolas. 

Aproveitamos, aliás, para recordar que de en-
tre as medidas anunciadas pelo primeiro-minis-
tro Li Keqiang, aquando da sua passagem por 
Macau na 5ª Conferência Ministerial do Fórum 
para a Cooperação Económica e Comercial en-
tre a China e os PLP, realizada em outubro de 
2016, encontram-se as de promover o apoio 
à Região Administrativa Especial de Macau 
(RAEM) na constituição de uma plataforma de 
serviços financeiros entre a China e os PLP e o 
centro de liquidação do renminbi para os PLP.

Aqui, o Grupo CGD, com a sua extensa cober-
tura lusófona, desempenha um papel crucial 
no apoio a empresas dos PLP e encontra-se em 
posição privilegiada para fazer pontes, não só 
no papel de facilitador mas também providen-
ciando soluções financeiras, nomeadamente 
na área de comércio internacional, à medida 
das empresas e ajustadas às realidades de cada 
mercado lusófono.

No BNU, estamos muito empenhados nesta mis-
são. Temos uma equipa especializada na dinami-
zação do negócio bilateral entre a China e os PLP. 

GRUPO CGD E O BNU 
Os seus parceiros financeiros  

para o mercado chinês

O Grupo CGD, do qual o BNU faz parte, está presente em 23 
países, sete dos quais de Língua Oficial Portuguesa, detendo uma 

posição de liderança em cinco deles. Está presente em Macau, 
Hengqin e Xangai, constituindo-se, assim, uma plataforma 

ainda mais forte na ligação entre a China e os Países de Língua 
Portuguesa (PLP).

Trabalhamos em conjunto com o Grupo CGD 
nesses países, no sentido de apoiar investidores 
chineses mas também empresas que pretendam 
investir ou exportar para o mercado chinês.

O BNU celebra este ano o seu 115º aniversário, 
trata-se de um dos dois bancos emissores da 
pataca e agente do tesouro para o governo da 
RAEM. É ainda um dos principais bancos co-
merciais de Macau, com mais de 220 mil clien-
tes, cerca de um terço da população de Ma-
cau, e conta com ativos de, aproximadamente, 
8 mil milhões de euros. 

Com a recente abertura da Agência em  
Hengqin, território adjacente a Macau e Hong 
Kong, o BNU estabeleceu como objetivos prio-
ritários um acompanhamento mais próximo 
dos clientes do Grupo CGD com investimentos 
ou relações comerciais na China Continental, 
mais especificamente na província de Guang-
dong, tirando partido desta vantagem compe-
titiva que é a presença absolutamente ímpar 
que o Grupo CGD tem nos PLP.

O Grupo CGD e o BNU contribuem, desta for-
ma, para um passo mais, na aproximação dos 
Países de Língua Portuguesa e a República Po-
pular da China. 

www.bnu.com.mo

PUBLICIDADE Portugalglobal nº9544

http://www.bnu.com.mo/
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Quando nasceu, em 1999, pelas mãos de 
Aquiles Barros, Jerónimo Campos e Jonathan 
Bresler, a Castelbel dedicava-se exclusivamente 
à produção de sabonetes, tendo como único 
cliente a Lafco NY, de Jonathan Bresler. 

“A Castelbel começou com um só cliente; di-
zem os livros que nunca devia ter nascido”, 
afirma Aquiles Barros, CEO da Castelbel.

O nome da empresa surgiu da junção do nome 
da localidade onde se encontra situada, Castêlo 
da Maia, no grande Porto, com a natureza da 
sua atividade: fabrico de produtos de beleza.

Em 2003, com a saída de Jonathan Bresler, 
Aquiles Barros perdeu o seu único cliente e 
passou a assegurar a gestão da empresa.

A Castelbel foi maioritariamente adquirida por 
investidores ingleses, entre 2005 e 2006, ten-
do sido profundamente reestruturada. Assim, 
registou um forte crescimento e um aumento 
de colaboradores, impulsionados pela aposta 
no design, sourcing e marketing. 

A empresa passou a dedicar-se ao fabrico e 
comercialização de sabonetes de luxo e outros 
produtos de qualidade para a casa, como velas, 
ambientadores, difusores de aromas, papéis 
perfumados, saquetas perfumadas, cremes de 
mãos, loções corporais, sabonetes líquidos e 
águas-de-colónia. Segundo Aquiles Barros, a 
Castelbel “não faz sabonetes, faz prendas”. 

CASTELBEL
Sabonetes de luxo conquistam  

mercados externos

Fundada há 17 anos, a Castelbel fabrica e comercializa sabonetes 
de luxo e outros produtos de qualidade para a casa, exportando 

mais de 80 por cento das suas vendas para mercados como os 
Estados Unidos, o Reino Unido e Espanha. Presente em 50 países, 
a empresa deve o seu sucesso ao design exclusivo e inovador e à 

qualidade dos seus produtos.

Nesta altura, registou duas marcas próprias, a 
Castelbel e a Portus Cale, sob as quais lançou 
várias linhas completas de artigos para o corpo 
e para a casa.

Recentemente, em agosto de 2016, os investi-
dores ingleses venderam a sua posição na em-
presa, que passou a ser detida por capital 100 
por cento português.

Ao longo dos últimos anos, a faturação da 
Castelbel tem crescido consideravelmente, 
passando dos 300 mil euros no ano de 2003, 
para os nove milhões de euros em 2016.

Com 160 colaboradores e presente em cerca 
de 50 países, a aposta na internacionalização 
é uma constante da Castelbel. Atualmente, as 
exportações da empresa representam mais de 
80 por cento das vendas.

Em 2016, 36 por cento das vendas correspon-
deram a exportações para o mercado comuni-
tário e 46 por cento para países terceiros, cor-
respondendo o fabrico de marcas de clientes 
(private label) a cerca de um terço da faturação 
global da empresa. 

Os seus principais mercados de exportação são 
os Estados Unidos, o Reino Unido e Espanha. 
Contudo, em 2016, registou um crescimento 
para novos mercados, como Hong Kong, Tai-
wan, Macau, China, Japão e Coreia do Sul.

A presença da Castelbel nos mercados asiáti-
cos é cada vez mais relevante, tendo sido aber-
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tos recentemente pontos de venda estratégi-
cos nesta zona, como uma loja Castelbel em 
Macau e diversos corners da marca em centros 
comerciais de Taiwan. 

A nível de feiras internacionais, a empresa par-
ticipa, este ano, na Top Drawer Londres, na 
Maison&Objet Paris, na Ambiente Frankfurt, 
na Cosmoprof Bolonha, na Home & Gift Har-
rogate e na Intergift Madrid.

Os principais clientes da empresa são as lojas 
de decoração, lifestyle e prendas, bem como 
as department stores (El Corte Inglés, Harvey 
Nichols, Coin, etc.).

A Castelbel foi distinguida na edição de 2015/16 
dos European Business Awards com o título de 
“campeão nacional”, na categoria “empresas 
com faturação anual inferior a 25 milhões de 
euros” e de “campeão nacional eleito pelo pú-
blico”. Na edição de 2016/17 destes prémios, 
foi distinguida com o título de “campeão na-
cional” na categoria “empreendedor do ano” 
e encontra-se ainda a competir pelo título de 
“campeão nacional eleito pelo público”.

A melhoria da qualidade, funcionalidade e ima-
gem dos produtos é uma aposta contínua da 
Castelbel, que os fabrica unicamente em Portu-
gal de acordo com os padrões de segurança re-
conhecidos e certificados a nível internacional. 

Em 2011 e 2015, respetivamente, a Castelbel 
implementou duas normas importantes: a ISO 
9001:2008, Sistemas de Gestão de Qualidade, 
e a ISO 22716:2007, Boas Práticas de Fabrica-
ção de Cosméticos. O cumprimento de ambas 
as normas tem vindo a ser certificado desde 
então pela SGS, o que melhorou visivelmente 
as instalações da empresa. 

www.castelbel.com 

geral@castelbel.com 

http://www.castelbel.com/
mailto:geral@castelbel.com
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Criado em 1936, o Grupo ETE surgiu com a 
fundação da Empresa de Tráfego e Estiva, es-
pecializada no transporte fluvial de mercado-
rias. Em 1950, esta empresa foi pioneira na 
introdução do conceito de carga e descarga ao 
largo, utilizando gruas flutuantes, barcaças e 
rebocadores. Esta solução inovadora aportou 
vantagens para o porto de Lisboa e para os 
seus clientes, permitindo a redução dos custos 
das operações, dos tempos de estadia dos na-
vios em porto e consequentemente, dos custos 
dos fretes pagos pelos carregadores.

Em 2016, o volume de negócios do Grupo ETE 
ascendeu a cerca de 200 milhões de euros. 
Com mais de 750 colaboradores, é o maior 
empregador de marítimos portugueses. 

O grupo integra os seis principais ramos da ativi-
dade da economia do mar – operação portuária, 
transporte fluvial, transporte marítimo, agentes 
de navegação, operação logística e engenharia 
e reparação naval – e engloba mais de 40 em-
presas que se complementam entre si.

Presente em três continentes e cinco países 
(Cabo Verde, Colômbia, Moçambique, Portu-
gal e Uruguai), é o maior operador nacional de 
terminais portuários e está na vanguarda das 
empresas que movimentam granéis sólidos e lí-
quidos em Portugal, com mais de 16,4 milhões 
de toneladas anualmente. 

É ainda líder ibérico no transporte fluvial de 
mercadorias, uma solução integrada de trans-
porte de mercadorias mais amiga do ambien-
te, sendo o único a movimentar cargas entre 
navios e barcaças em Portugal. O seu sólido 

GRUPO ETE
Uma referência na economia do mar

Presente em vários mercados externos, o Grupo ETE é o maior player marítimo, 
portuário e fluvial português. A sua vasta experiência tornam-no numa referência 
na economia do mar a nível nacional e internacional. Em 2017, o grupo pretende 

continuar a apostar fortemente na sua expansão internacional, especialmente para 
a América Latina.

conhecimento no transporte fluvial e em ope-
rações de estiva ao largo tornam-no num par-
ceiro reconhecido a nível internacional. 

Com uma presença de relevo nas regiões autó-
nomas dos Açores e da Madeira, onde assegu-
ra o serviço público, é o maior armador nacio-
nal da marinha de comércio. O grupo realiza 
ainda o transporte especializado de cimento, 
combustíveis e graneis sólidos para mercados 
e projetos específicos. 

As soluções logísticas disponibilizadas pelo 
Grupo ETE exploram as eficiências da inter-
modalidade ao integrarem o transporte marí-
timo, aéreo e rodoviário de âmbito nacional e 
internacional. Através da sua rede de agentes, 
o grupo assegura o transporte de mercadorias 
de e para qualquer parte do mundo. 

No mercado de agenciamento de navios, é lí-
der nos portos portugueses com mais de 2.500 
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escalas agenciadas anualmente, sendo espe-
cialista em agenciamento e serviços marítimos 
a navios porta-contentores de granéis sólidos, 
granéis líquidos e carga convencional, com 
uma vasta experiência em carga de projeto e 
soluções integradas chave na mão.

Nos próximos anos, o grupo pretende apostar 
fortemente na internacionalização do seu por-
tefólio de negócios e no desenvolvimento da 
operação fluvial. 

De acordo com Luís Nagy, CEO do Grupo ETE, 
“em 2017 inaugurámos a nona década de vida 
do Grupo ETE com uma forte aposta na inter-
nacionalização da nossa operação, a qual tem 
estado a crescer e que esperamos, daqui a cin-
co anos, represente entre 30 e 40 por cento do 
nosso volume de negócios, contra os atuais 10 
por cento. Estamos especialmente focados em 
mercados onde podemos levar valor, explorando 
áreas onde detemos grande experiência e conhe-
cimento, como é o caso da operação fluvial”.

A ligação da Ásia às regiões atlânticas e a merca-
dos de língua portuguesa é uma das principais 
apostas do grupo, que reforçou recentemente 
a vocação short-sea da linha regular atlântica 
contentorizada Europa/África da Transinsular, 
com o alargamento aos mercados asiáticos. 

Atualmente, o grupo assegura a ligação entre 
28 portos asiáticos, a maioria localizados na 
China, e os seus destinos tradicionais, como os 
Açores, Madeira, Canárias, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Mauritânia e América do Sul. A opera-
ção é realizada semanalmente através da parce-
ria entre a transinsular com outros armadores 
especializados e o seu agente asiático Ben Lines. 

O mercado cabo-verdiano é também uma apos-
ta do grupo. Segundo Luís Nagy “recentemente 
qualificámo-nos em primeiro lugar no concurso 
público internacional para a privatização da CAB-
NAVE, os estaleiros navais na ilha de São Vicente, 
em Cabo Verde. A próxima etapa será a negocia-
ção financeira e dos termos finais do contrato de 
concessão para um período de 30 anos”.

A América Latina é outra das regiões prioritárias 
para a expansão internacional do Grupo ETE, 
prevendo-se que, no prazo de três anos, duplique 
ou triplique o seu peso no volume total de negó-
cios, que atualmente é de cerca de 8 por cento. 
Este crescimento irá ocorrer através do desenvol-

vimento da sua atividade no Uruguai e na Colôm-
bia e do alargamento da sua atividade a novos 
mercados como Equador, México ou Paraguai.

Na Colômbia, o grupo iniciou recentemente 
uma nova operação no rio Magdalena, que 
consiste no transporte fluvial, ao longo de qua-
se 100 quilómetros, de agregados para cons-
trução de infraestruturas. Adicionalmente tem 
ainda em curso operações portuárias com gruas 
flutuantes, transporte fluvial, apoio a obras ma-
rítimas e portuárias e ainda atividades de logísti-
ca internacional através de parcerias locais. 

No Uruguai, com a Transfluvial, realiza o trans-
porte fluvial de madeira, em contrato conti-
nuado, para a maior fábrica de pasta de papel 
do mundo detida por uma joint-venture entre 
a chilena Arauco e a nórdica Stora-Enso, mas 
também executa operações de transbordo de 
carga a granel e transporte marítimo.

Em Portugal, o Grupo ETE investiu recente-
mente na construção de um cais fluvial em 
Castanheira do Ribatejo, que estará operacio-
nal no terceiro trimestre de 2017. “Este é tam-
bém um investimento que vai desenvolver o in-
termodalismo do porto de Lisboa, ao garantir a 
ligação entre os diversos terminais do porto e 
da zona logística. Desta forma, contribuirá de 
forma significativa para o descongestionamen-
to rodoviário do perímetro urbano de Lisboa, 
pois estima-se uma redução na circulação de 
250 a 750 camiões por dia”, afirma Luís Nagy.

Para Luís Nagy, o desenvolvimento efetivo da eco-
nomia nacional do mar implica “que o Estado por-
tuguês defina e implemente com urgência uma 
estratégia nacional que contribua para projetar o 
seu enorme potencial. Existem entidades, como 
o Grupo ETE, focadas no crescimento e na inter-
nacionalização deste ‘hipercluster’, mas para isso 
o Estado tem que oferecer às empresas nacionais 
condições e apoios semelhantes aos existentes 
nos restantes países comunitários. O Grupo ETE 
precisa deste contexto competitivo para manter e 
continuar a investir nas atividades que desenvolve 
em Portugal, mas também para exportar o seu 
conhecimento e a sua operação para outras geo-
grafias, contribuindo assim para fortalecer o peso 
de Portugal na economia do mar”. 

info@ete.pt

www.ete.pt

TERMINAL 
MARÍTIMO  
DE LISBOA

mailto:info@ete.pt
http://www.ete.pt
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“Global trends: the 
paradox of progress”
Na sua análise prospetiva para os 
próximos cinco anos, o National Inte-
lligence Council, projeta tensões cres-
centes tanto dentro dos países, como 
entre eles, sendo que as incertezas so-
bre os EUA e o Ocidente, de um modo 
geral, deverão encorajar a China e a 
Rússia a terem um papel mais influen-
te a nível mundial. O crescimento 
económico global deverá abrandar, 
colocando-se desafios cada vez mais 
complexos como o terrorismo, os ci-
berataques e as alterações climáticas.

CONSULTAR

“Health at a glance: 
Europe 2016”
Relatório publicado pela OCDE, na 
sua quarta edição sobre o setor da 
Saúde na Europa. Além dos indicado-
res-chave da saúde nos 28 países da 
UE, o documento aborda igualmente 
a importante relação entre a saúde e o 
mercado de trabalho e os importantes 
desafios que se colocam ao nível do 
reforço da rede de cuidados primários 
nos países europeus.

CONSULTAR

“Telecoms in 2017” 
Este relatório, recentemente publica-
do pelo The Economist Intelligence 
Unit identifica as tendências dominan-
tes que se perspetivam no setor para 
2017 e lista os principais eventos re-
lacionados com as Telecomunicações 
que irão ocorrer, ao longo do ano, 
numa multiplicidade de mercados.

CONSULTAR

Aplicação provisória 
entre a UE e o Equador 
do protocolo de  
adesão ao acordo 
comercial entre a UE  
e a Colômbia e o Peru
O acordo de comércio livre entre a UE 
e o Equador entrou em vigor (a título 
provisório) em 1 de janeiro de 2017. 
O acordo irá eliminar os direitos 
aduaneiros sobre todos os produtos 
industriais e da pesca, aumentar o 
acesso ao mercado para os produtos 
agrícolas, oferecer oportunidades 
nos setores dos contratos públicos 
e dos serviços e reduzir ainda mais 
os obstáculos técnicos ao comércio. 
De natureza assimétrica, o referido 
acordo é adaptado às necessidades 
de desenvolvimento do Equador. As-
sim, as reduções de direitos aduanei-
ros serão aplicadas gradualmente ao 
longo de 17 anos: a UE liberalizará 
perto de 95 por cento das posições 
pautais quando da entrada em vigor 
do acordo e o Equador cerca de 60 
por cento.

O acordo de comércio pretende re-
forçar a integração regional e as rela-
ções entre a UE e a América Latina. O 
Equador é o terceiro membro da Co-
munidade Andina (juntamente com 
a Colômbia e o Peru) a aderir, sendo 
que o acordo mantém em aberto a 
possibilidade do quarto membro des-
ta comunidade, a Bolívia, solicitar a 
sua adesão, se assim o entender. 

CONSULTAR

“Digitalização da 
Economia e Sociedade 
Portuguesa – 
Diagnóstico  
Indústria 4.0”
Estudo elaborado pelo GEE – Gabinete 
de Estratégia e Estudos do Ministério da 
Economia, que pretende contribuir para 
o diagnóstico da digitalização da econo-
mia portuguesa, de forma a preparar as 
empresas para as profundas alterações 
que se perspetivam, no futuro próximo, 
ao nível dos processos produtivos e de 
novos modelos de negócios. 

CONSULTAR

Comércio internacional 
português de Bens  
e Serviços
De acordo com dados do Banco de 
Portugal, em 2016 (janeiro a novem-
bro) o valor global das exportações 
de bens e serviços (69.582 milhões de 
euros) aumentou 1,1 por cento em 
termos homólogos (0,5 por cento em 
janeiro/outubro de 2016). No mesmo 
período, as importações ascenderam a 
65.328 milhões de euros e diminuíram 
0,3 por cento, em termos homólogos.
Em resultado, registou-se um exce-
dente comercial de 4.254 milhões de 
euros, em janeiro/novembro de 2016, 
que compara com um saldo positivo 
de 3.316 milhões de euros em igual 
período de 2015.
Nos primeiros onze meses de 2016, as 
rubricas Viagens/Turismo e Máquinas/
Aparelhos constituíram as principais ex-
portações, com pesos de 17,0 por cento 
e 10,2 por cento, respetivamente.

CONSULTAR

Direção de Informação

manuel.gaeiras@portugalglobal.pt
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

África do Sul* 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola 
C  Caso a caso. 

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Arábia Saudita 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L  Caso a caso.

Argélia 
C   Sector público: aberta sem res-

trições. Sector privado: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L   Em princípio. exigência de garan-
tia 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 Clien-
tes públicos e privados: Aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária. 

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  Aberta sem condições restritivas.

M/L   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.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
C  Caso a caso, com eventual 

exigência de  garantia bancária ou 
garantia soberana. Extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 meses.

M/L  Exigência de  garantia bancária 
ou garantia soberana. Extensão do 
prazo constitutivo de sinistro de 3  
para 12 meses.

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

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).

Etiópia 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas  
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

Gana 
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.

M/L  Fora de cobertura.

Geórgia 
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva e com a exigência de 
contra garantias.

Guiné-Bissau 
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial 
C   Caso a caso, numa base restritiva.

M/L    Clientes públicos e soberanos: 
caso a caso, mediante análise das 
garantias oferecidas, desig-
nadamente contrapartidas do 
petróleo. Clientes privados: caso 
a caso, numa base muito restri-
tiva, 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.

Iémen 
C  Caso a caso, numa base restritiva. 

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

Índia 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária.

Indonésia 
C   Caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irre-
vogável ou garantia bancária. 

M/L   Caso a caso, com eventual exi-
gência de  garantia bancária ou 
garantia soberana.

Irão 
Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

Jordânia 
C  Caso a caso. 

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

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 cober-
tura. 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 co-
bertura, excepto para operações 
de interesse nacional. Clientes 
privados: análise casuística, numa 
base muito restritiva.

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, garan-
tia 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. 

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva. 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L  Caso a caso, com exigência de ga-
rantia soberana ou bancária, para 
operações de pequeno montante.

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(designadamente em termos de 
alargamento do prazo consti-
tutivo de sinistro e exigência de 
garantia bancária).
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Políticas de cobertura para mercados  
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais

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. 

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 

M/L  Caso a caso, numa base muito 
restritiva, condicionado a eventuais 
garantias (bancárias ou contraparti-
das do petróleo) e ao alargamento 
do prazo contitutivo de sinistro.

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Garantia bancária (decisão ca-
-suística).

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável. 

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas. 

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

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 Dominicana 
C   Aberta caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irrevo-
gável ou garantia bancária emitida 
por um banco aceite pela COSEC. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana (emitida pela 
Secretaria de Finanzas ou pelo Ban-
co Central) ou garantia bancária.

Rússia 
Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

S. Tomé e Príncipe 
C   Análise caso a caso, numa base 

muito restritiva.

Senegal 
C   Em princípio. exigência de 

garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela COSEC e 
eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro.

M/L  Eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro. Setor 
público: caso a caso, com exigên-
cia de garantia de pagamento e 
transferência emitida pela Auto-
ridade Monetária (BCEAO); setor 
privado: exigência de garantia 
bancária ou garantia emitida pela 
Autoridade Monetária (preferência 
a projetos que permitam a aloca-
ção prioritária dos cash-flows ao 
reembolso do crédito).

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas. 

M/L  Não definida.

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.

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  Clientes públicos: eventual 
exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de garantia bancária.
Para todas as operações, o prazo 
constitutivo de sinistro é definido 
caso a caso.

Uganda 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Uruguai 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Venezuela 
C   Clientes públicos: aberta caso 

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

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana.

Zâmbia 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Zimbabwe 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Advertência:

A lista e as políticas de cobertura são 
indicativas e podem ser alteradas 
sempre que se justifique. Os países 
que constam da lista são os mais 
representativos em termos de consultas 
e responsabilidades assumidas. Todas 
as operações são objeto de análise e 
decisão específicas.

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

mailto:internacional@cosec.pt
http://www.cosec.pt


TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES Portugalglobal nº9554

A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa 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), corres-

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.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Hong-Kong
Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Bulgária
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

Filipinas
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Oman
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia 
Guatemala
Hungria
Namíbia
Rússia
Turquia

Azerbaijão
Bangladesh
Bolívia
Brasil •
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
El Salvador
Gabão
Honduras
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Sérvia
Tunísia •
Vietname

Albânia
Angola
Argentina
Arménia
Benim
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores 
Congo
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Gana
Geórgia
Guiana
Irão
Kiribati
Maldivas
Mongólia
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Senegal 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Zâmbia

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
Bielorussia
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba • 
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau • 
Haiti
Iemen
Iraque •
Jamaica
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro 
Myanmar 
Nicarágua 
Níger  
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadzequistão
Tonga 
Ucrânia
Venezuela
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades               • Fora de cobertura              

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   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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Ativo -377 -7.524 428 2.554 2.126 231 83

Passivo 578 -9.258 -331 5.957 6.288 1.529 431

Saldo -955 1.734 759 -3.403 -4.162 -1.298 -348

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 4.478 1.442 6.394 636 -5.758 -301 -138

ID do Exterior em Portugal (IDE) 5.433 -293 5.635 4.039 -1.596 997 209

Saldo -955 1.734 759 -3.403 -4.162 -1.298 -348

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

Stock Ativo 68.644 71.899 77.212 77.935 80.363 3,1%

Stock Passivo 112.278 118.207 126.280 128.711 133.914 4,0%

Stock IDPE 43.184 44.087 49.005 54.699 56.129 2,6%

Stock IDE 86.818 90.395 98.074 105.475 109.680 4,0%

Unidade: Posição em fim de período em Milhões de Euros         Fonte: Banco de Portugal

Títulos de participação no capital 938 1.024 86

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 932 1.008 77

     De empresas de investimento directo em investidores diretos 27 25 -2

     Entre empresas irmãs -20 -9 12

Instrumentos de dívida -510 1.530 2.040

     De investidores diretos em empresas de investimento direto -2.513 508 3.021

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 489 91 -399

     Entre empresas irmãs 1.513 932 -582

Títulos de participação no capital 1.296 1.872 576

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 1.287 1.875 588

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 0 4 4

     Entre empresas irmãs 8 -7 -16

Instrumentos de dívida -1.626 4.086 5.712

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 5.805 3.056 -2.749

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -7.859 726 8.584

     Entre empresas irmãs 427 304 -123

Alemanha 653 -39

Espanha 628 31

Países Baixos 506 1.724

Brasil 421 579

Reino Unido 307 141

União Europeia 28 2.453 1.803

Extra UE28 101 323

Espanha 1.447 2.776

Luxemburgo 1.188 -6.303

Reino Unido 556 -15

França 492 326

Alemanha 384 -45

União Europeia 28 4.554 5.222

Extra UE28 1.403 1.066

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR

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

INVESTIMENTO 
e COMÉRCIO EXTERNO

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO 2015 jan/
dez

vh meur 15/14 
jan/dez

2015  
jan/nov

2016 
jan/nov

vh meur 
16/15 jan/nov

vh meur 16/15 
nov/nov

vc meur 16/16 
nov/out

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL 2015 jan/dez vh meur 15/14 
jan/dez 2015 jan/nov 2016 jan/nov vh meur 16/15 

jan/nov
vh meur 16/15 

nov/nov
vc meur 16/16 

nov/out

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)                                        2012 dez 2013 dez 2014 dez 2015 dez 2016 set tvh 16/15 
set/dez

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2015 jan/nov 2016 jan/nov vh meur 16/15

PASSIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2015 jan/nov 2016 jan/nov vh meur 16/15

PASSIVO 2016 jan/nov vh meur 16/15 
jan/novATIVO 2016 jan/nov vh meur 16/15  

jan/nov
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

Exportações bens 49.826 3,7% 49.826 50.290 0,9% 11,8% -13,1%

Exportações bens UE 36.257 6,5% 36.257 37.830 4,3% 11,3% -16,1%

Exportações bens Extra UE 13.568 -3,1% 13.568 12.459 -8,2% 12,8% -4,9%

Unidade: Milhões de euros

Exportações totais de serviços 25.347 7,8% 23.232 24.058 3,6% 7,7% -22,1%

Exportações serviços UE 17.466 9,4% 16.079 17.315 7,7% 14,0% -22,6%

Exportações serviços extra UE 7.880 4,4% 7.153 6.743 -5,7% -5,3% -20,9%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 72,8% -- 72,8% 75,2% -- -- --

Exportações bens Extra UE 27,2% -- 27,2% 24,8% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 68,9% -- 69,2% 72,0% -- -- --

Exportações serviços extra UE 31,1% -- 30,8% 28,0% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/dez

2016  
jan/dez

tvh 16/15 
jan/dez

tvh 16/15 
nov/dez

tvc 16/16 
dez/nov

 SERVIÇOS (Exportação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

tvh 16/15 
jan/nov

tvh 16/15 
nov/nov

tvc 16/16 
nov/out

Espanha 26,2% 5,6%

França 12,6% 4,9%

Alemanha 11,6% -0,6%

Reino Unido 7,0% 5,4%

EUA 4,9% -3,9%

Países Baixos 3,7% -5,8%

Itália 3,4% 8,7%

Máquinas, Aparelhos 15,4% 6,2%

Veículos e Outro Material de Transporte 11,3% -0,4%

Plásticos, Borracha 7,5% 3,2%

Metais Comuns 7,3% -2,4%

Agrícolas 6,8% 6,4%

Espanha 692 1,4

França 294 0,6

Reino Unido 181 0,4

Itália 139 0,3

Moçambique -140 -0,3

China -162 -0,3

Angola -597 -1,2

Máquinas, Aparelhos 449 0,9

Vestuário 229 0,5

Agrícolas 206 0,4

Plásticos, Borracha 118 0,2

Combustíveis Minerais -672 -1,3

Exp. Bens - Clientes 2016 (jan/dez) % Total tvh 16/15

Exp. Bens - Produtos 2016 (jan/dez) % Total tvh 16/15

Exp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.

Exp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.
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Importações bens 60.310 2,2% 60.310 61.055 1,2% 12,6% -0,7%

Importações bens UE 46.152 4,6% 46.152 47.450 2,8% 8,0% -6,7%

Importações bens Extra UE 14.159 -4,9% 14.159 13.606 -3,9% 29,0% 23,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais de serviços 12.945 7,3% 11.910 12.043 1,1% 4,8% 1,0%

Importações serviços UE 8.707 9,0% 8.020 8.187 2,1% 1,4% -3,2%

Importações serviços extra UE 4.238 3,9% 3.891 3.857 -0,9% 12,1% 9,9%

Unidade: Milhões de euros

INE INE dezembro 16 fevereiro 17 fevereiro 17 dezembro 16 outubro 16

PIB 1,6 1,1 1,3 : 1,3 1,6 : 1,8 1,2 : 1,2 1,2 : 1,4 1,2 : 1,5

Exportações Bens e Serviços 6,1 3,5 3,5 : 3,6 4,3 : 5,3 3,3 : 3,7 3,7 : 4,8 3,1 : 4,2

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 76,5% -- 76,5% 77,7% -- -- --

Importações bens Extra UE 23,5% -- 23,5% 22,3% -- -- --

Unidade: % do total

Importações bens UE 67,3% -- 67,3% 68,0% -- -- --

Importações bens Extra UE 32,7% -- 32,7% 32,0% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Importação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/dez

2016  
jan/dez

tvh 16/15 
jan/dez

tvh 16/15 
nov/dez

tvc 16/16 
dez/nov

 SERVIÇOS (Importação) 2015 tvh 2015/14 2015  
jan/nov

2016  
jan/nov

tvh 16/15 
jan/nov

tvh 16/15 
nov/nov

tvc 16/16 
nov/out

PREVISÕES 2016 : 2017 (tvh real %) 2015 2016 jan/set FMI CE OCDE BP Min. Finanças

Espanha 32,8% 0,4%

Alemanha 13,5% 6,2%

França 7,8% 6,8%

Itália 5,5% 2,3%

Países Baixos 5,1% 1,0%

Reino Unido 3,1% -1,1%

China 3,0% 2,3%

Máquinas, Aparelhos 16,7% 7,2%

Veículos e Outro Material de Transporte 13,8% 15,3%

Agrícolas 11,0% 2,4%

Químicos 10,7% 1,5%

Combustíveis Minerais 10,1% -22,7%

Rússia 550 0,9

Alemanha 484 0,8

França 304 0,5

Rep. Congo -230 -0,4

Arábia Saudita -259 -0,4

Cazaquistão -264 -0,4

Angola -333 -0,6

Veículos, Out. Mat. Transporte 1.114 1,8

Máquinas, Aparelhos 687 1,1

Alimentares 210 0,3

Metais Comuns -210 -0,3

Combustíveis Minerais -1.811 -3,0

Imp. Bens - Fornecedores 2016 (jan/dez) % Total tvh 16/15

Imp. Bens - Produtos 2016 (jan/dez) % Total tvh 16/15

Imp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.

Imp. Bens - Var. Valor (16/15) Meur Cont. p. p.

Fontes: INE/Banco de Portugal 
Notas e siglas: Meur - Milhões de euros          Cont. - Contributo para o crescimento das exportações          p.p. - Pontos percentuais          tvh - Taxa de variação homóloga     
tvc - Taxa de variação em cadeia
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A obra “Os 5 níveis da Lideran-
ça” demonstra que a verdadeira 
liderança não se prende com um 
cargo ou título específico. Aliás, 
ser escolhido para exercer um 
cargo de liderança é somente um 
dos cinco níveis que cada líder 
produtivo atinge.
Os cinco níveis da liderança são:
1.  Posição: As pessoas seguem o 

líder porque são obrigadas.
2.  Permissão: As pessoas seguem 

o líder porque querem.
3.  Produção: As pessoas seguem 

o líder pelo que fez pela orga-
nização.

4.  Desenvolvimento do pessoal: As 
pessoas seguem o líder pelo que 
fez por elas, a título pessoal.

5.  Pináculo: As pessoas seguem o 
líder pela pessoa que é e pelo 
que representa.

Para ser mais do que um mero 

“patrão” que as pessoas seguem 

apenas por ser isso que lhes com-

pete, há que dominar a capaci-

dade de investir nas pessoas e de 

inspirá-las. Para continuar a cres-

cer como líder, é necessário obter 

resultados e construir uma equi-

pa que produza. Assim, é preciso 

ajudar as pessoas a desenvolve-

rem as suas capacidades para 

que também elas se tornem, por 

seu mérito, líderes. 

Com mestria e dedicação, é pos-

sível atingir o último nível da li-

derança, onde a experiência que 

se adquire permite estender a 

influência além do que está ao 

alcance imediato e o tempo em 

benefício dos outros.

A obra “Grandes Soluções de 
Negócios” apresenta um inven-
tário de ferramentas e técnicas 
de resolução de dificuldades que 
constituem soluções eficientes 
para dilemas comuns, mas nem 
sempre fáceis de resolver. Como 
é o caso, entre tantos outros, da 
diminuição da carga de trabalho 
ou da gestão e motivação do grau 
de felicidade de uma equipa e do 
leque alargado de clientes. 
No entanto, este é também um livro 
com dois propósitos. Por um lado, 
pretende funcionar como manual 
de resolução de problemas. Para 
ser usado com este primeiro intuito, 
deverá ser lido linearmente.
Por outro, tem como objetivo 
constituir um guia de referência 

para a utilização de ferramentas 
e técnicas essenciais de gestão. 
Assim, para ser utilizado como 
modelo de referência, poderá ser 
consultado de forma aleatória, 
de acordo com as necessidades 
de cada leitor.
António E. Weiss é consultor de 
gestão e um dos autores mais 
conceituados nesta área, tendo 
livros traduzidos em diversas lín-
guas. Foi finalista de vários pré-
mios, nomeadamente, o Char-
tered Management Institute/Bri-
tish Library Management Book of 
the Year Award, o #1 UK WH Smi-
th Business Bestseller e o Business 
Book of the Month. Colabora 
ainda com inúmeras publicações 
reconhecidas, como o Guardian. 

Autor:  John Maxwell
Editora: SmartBook
Ano: 2016
Nº de páginas: 296
Preço: 16,90€

Autor:  António E. Weiss
Editora: Actual Editora
Ano: 2016
Nº de páginas: 264
Preço: 17,99€ 

Os 5 níveis da Liderança

Grandes Soluções de Negócios



http://www.iscsp.lisboa.pt


Afm_REN_Institucional_Imp_210x297.pdf   1   24/10/14   11:13

https://www.ren.pt

	1-3
	16-17
	18-28
	29-43
	44-51
	52-60



