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Editorial
Uma palavra para o ciclo que agora se ini-

tem feito esperar. A este propósito concordo

cia com a entrada em funções da nova ad-

com Daniel Traça, diretor da Nova School of

ministração da AICEP, que tenho a honra e

Business and Economics, que, em entrevista,

o prazer de presidir. Iremos apresentar, em

considera que temos de trabalhar no desenvol-

breve, o Plano Estratégico onde traçaremos

vimento de uma estratégia coordenada entre

os objetivos e estratégias a seguir no próximo

as autoridades e as universidades que permita

triénio, construindo sobre o que foi já alcan-

afirmar Portugal como um país que acrescenta

çado. Reforçar o posicionamento de Portugal

valor à economia internacional. Este é o pensa-

nos radares dos investidores internacionais e
apoiar o nosso tecido empresarial serão, sem
dúvida, os dois eixos que vão guiar a atuação
da AICEP. Os objetivos são claros: captar mais
e melhor investimento e continuar a potenciar
as exportações, apostando na sua diversificação e acrescentando valor.

mento comum a todas as personalidades que
aceitaram escrever sobre o tema.
Sobre o mercado, o Reino Unido é um dos nossos principais parceiros económicos e um dos
países com o qual Portugal mantém um longo
e histórico relacionamento.

Pela sua oportunidade e porque são assuntos
caros à nova administração, gostaria de destacar neste número da revista da AICEP, o tema
e o mercado selecionados e que são: “a internacionalização do ensino superior português”

Apesar de se desconhecer ainda o impacto total que o Brexit terá no relacionamento económico bilateral, são vastas as oportunidades de
comércio e de investimento que se apresentam

e o Reino Unido.

e que vamos saber explorar. As análises do em-

Sobre o tema, vamos trabalhar para tornar o

do delegado da AICEP, Rui Boavista Marques, e

ensino superior português numa forte indús-

do presidente da Câmara de Comércio Portu-

tria exportadora. É conhecido que as universi-

guesa, Bernardo Ivo-Cruz são pistas que convi-

dades portuguesas têm apostado na consoli-

do os leitores a consultar.

baixador de Portugal, António Lobo Antunes,

dação das suas estratégias de internacionalização e o reconhecimento internacional não se
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As PME são
uma referência
para o país.
E há um banco que é a
referência para as PME.
As PME são o motor do tecido empresarial português e sabem que podem contar com
o NOVO BANCO para as apoiar. Se ambiciona alcançar resultados no futuro, fale com
o banco de referência das empresas portuguesas e conheça a oferta especializada
e a equipa de gestores dedicados, que irão ajudá-lo a levar o seu negócio mais longe.
Tesouraria

Apoio ao
Investimento

Seguros

Oferta
Especializada

Criar valor para as empresas.
Esta é a nossa marca.

novobanco.pt/empresas

Soluções de
Recursos Humanos
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A INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO
SUPERIOR PORTUGUÊS
As universidades portuguesas, tanto públicas como privadas, têm apostado cada
vez mais na consolidação das suas estratégias de internacionalização, de modo a
alcançarem um maior reconhecimento a nível internacional. Desta forma, existe
uma relevante oportunidade para tornar o ensino superior português uma forte
indústria exportadora.
Este potencial exportador aporta significativos resultados económicos para
o país. Assim, as universidades portuguesas devem procurar tornar-se uma
referência no processo de afirmação
do ensino superior português a nível
internacional.
Para isso, é fundamental o crescimento
nos rankings internacionais, que desempenham um importante papel de
credibilização da estratégia de internacionalização das universidades, uma
vez que se regem por critérios como a
qualidade do ensino, a reputação aca-

démica, a produção científica, a reputação entre empregadores e a proporção de estudantes internacionais.

disponibilizar uma excelente combinação entre a qualidade do ensino e
da investigação.

O posicionamento alcançado pelas
diversas universidades portuguesas
nos rankings internacionais tem sido
bastante positivo, demonstrando os
excelentes resultados ano após ano.
Estes resultados evidenciam a qualidade e a consistência da investigação
e do ensino superior português. As
universidades portuguesas têm assim
a capacidade única, cada vez mais
reconhecida internacionalmente, de

Este reconhecimento tem sido visível em diferentes áreas de formação,
como economia, finanças, gestão,
ciências, medicina, engenharia, entre
outras, espelhando a capacidade e o
potencial do ensino superior nacional
se afirmar internacionalmente.
Os estudantes internacionais presentes
nas várias universidades portuguesas
são originários dos diferentes continen-
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tes, com alunos da Europa, Ásia, América do Norte, América Latina e África.
Desta forma, as instituições portuguesas demonstram a sua capacidade para
captar e atrair talento de todo o mundo.
Além da internacionalização do corpo
discente, as universidades têm apostado
igualmente na contratação de professores do mercado mundial, uma vez que é
imprescindível a existência de um corpo
docente internacional no alcance de um
maior reconhecimento no exterior.

Setor das residências
de estudantes
com elevado
potencial de
crescimento
em Portugal
O relatório “European Student
Housing 2017” evidencia as principais tendências a que os investidores devem estar atentos e identifica os mercados europeus onde
o setor regista um crescimento
significativo e sustentado, como
França, Alemanha, Irlanda, Itália,
Holanda e Espanha. Em Portugal,
este setor está cada vez mais no
radar dos investidores.
Há cada vez mais procura por este
tipo de alojamento em Portugal,
devido ao aumento do número de
estudantes estrangeiros, que são
atraídos pelo ensino universitário português e pela reconhecida
qualidade de vida.
O setor das residências universitárias regista um grande potencial
de crescimento em Portugal, uma
vez que além da crescente procura por parte dos estudantes, diversos investidores estrangeiros e
grandes operadores de mercados
já incluem o mercado português
nas suas estratégias de expansão,
em particular, as cidades de Lisboa, Porto e Coimbra.
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CONSELHO DE REITORES
DAS UNIVERSIDADES
PORTUGUESAS - CRUP
EXPORTAÇÃO
DO ENSINO SUPERIOR
Há uma mentalidade a mudar e uma ideia a reter: o
ensino superior é exportável e a nossa capacidade de
o exportarmos é crucial no processo de construção
de uma sociedade de conhecimento, criatividade,
inovação e tecnologia. Ao mesmo tempo, há que
ter a noção dos benefícios que a dinâmica acarreta
para o ambiente internacional, multicultural e
multilinguístico dos nossos campos universitários.

>POR MANUEL ANTÓNIO
ASSUNÇÃO, PRESIDENTE
DA COMISSÃO ESPECIALIZADA
DE INTERNACIONALIZAÇÃO
DO CRUP
O ensino superior, tal como todos os
outros setores de atividade, sente quotidianamente os efeitos da globalização e, por isso, as universidades têm a
obrigação de, ao mesmo ritmo, rever as
suas estratégias, o seu posicionamento
e os seus processos. Como indicador
dessa globalização, a OCDE estima que
o número de estudantes internacionais
crescerá de 4,5 milhões em 2012 para
cerca de oito milhões em 2025.

E essa internacionalização do ensino superior (nesta perspetiva da
atração de docentes, investigadores,
demais trabalhadores e estudantes)
funciona num contexto livre e concorrencial, em que os indivíduos e as
instituições de ensino superior, entre as múltiplas opções disponíveis,
escolhem o que lhes é oferecido de
acordo com a qualidade e as condições propostas. Esta diferenciação
tem de ser ancorada e estimulada
através das parcerias de cooperação
que, com frequência e a um ritmo
crescente, as universidades portuguesas têm vindo a celebrar com
instituições estrangeiras. Contudo,
o mercado de quem se desloca para
estudar de motu proprio é grande
demais para ser ignorado e a notoriedade de Portugal enquanto destino de estudos superiores e de investigação tem de aumentar.
Ora, como em outros setores de atividade, ser relevante no setor da internacionalização do ensino superior
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assumirem enquanto atores com importância significativa.

presume um esforço nacional: o envolvimento comprometido das autoridades, a atribuição dos recursos

necessários e o trabalho colaborativo
entre as instituições, que só dessa
forma terão escala suficiente para se

PORTUGAL NA MAIOR CONFERÊNCIA DE
INTERNACIONALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR
A Comissão Fulbright em Portugal e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (MCTES), juntamente com mais de uma dezena de universidades
portuguesas, marcam presença na Conferência da NAFSA - Association of International Educators, entre 30 de maio e 2 de junho de 2017, em Los Angeles.
Esta conferência é o maior evento internacional de responsáveis pela internacionalização de instituições de ensino superior e investigação.
O pavilhão “Study & Research in Portugal” irá agregar todas as instituições
portuguesas presentes, incluindo também as Câmaras Municipais de Lisboa
e do Porto.
Para além da exposição das instituições presentes, o evento inclui ainda
workshops e várias palestras ao longo dos vários dias.

É da noção da dimensão que precisamos de ter para sermos competitivos,
que surgiu, no âmbito da Comissão
Especializada de Internacionalização
do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, o projeto "Universities Portugal". Envolvendo as
15 universidades membros do CRUP,
definimos os objetivos, identificámos
os parceiros (governo, Camões - Instituto da Cooperação e da Língua,
AICEP, Turismo de Portugal, Embaixadas, entre outros), selecionámos
os mercados-alvo prioritários (Angola, Brasil, China, Colômbia, Equador,
Luxemburgo, Macau, Moçambique
e Peru), captámos o financiamento possível (União Europeia, através
do COMPETE 2020, e, espera-se, de
outros programas, nomeadamente,
regionais), criámos uma marca e um
website, estamos presentes nas redes
sociais (incluindo as mais utilizadas
na China) e estabelecemos um calendário de ações de promoção nos
mercados-alvo referidos.
Nos próximos meses, procuraremos reforçar a colaboração com os parceiros
estratégicos, implementar novas estratégias de marketing, em particular,
digital e propor a criação de instrumentos estatísticos mais capazes de monitorizar os resultados da nossa ação.
Temos plena consciência de que
estamos a dar os primeiros passos
neste projeto e que os nossos concorrentes têm dezenas de anos de
experiência e recursos incomparavelmente superiores. Mas acreditamos
nas potencialidades do nosso país e
no valor das nossas universidades.
Por isso, vamos exportar cada vez
mais ensino superior!

Mais informações aqui.
http://www.nafsa.org/Annual_Conference/Annual_Conference___Expo/
www.universitiesportugal.com
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CATÓLICA-LISBON
PARCEIRA NO PROCESSO
DE INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS
Criada em 1972, a formação de executivos da Católica-Lisbon é atualmente
classificada entre as 20 melhores Business Schools da Europa, sendo a melhor
escola portuguesa de acordo com o ranking do Financial Times, que elege as
melhores da Europa e do mundo. A reputação internacional da escola é ainda
reforçada pela Triple Crown, conjunto das acreditações atribuídas pelas três
agências de referencial internacional na certificação de Business Schools.
tuguesas, formando os seus dirigentes
e quadros de topo e apoiando-os nos
seus processos de internacionalização.

>POR LUÍS CARDOSO,
DIRETOR DA CATÓLICA-LISBON
| EXECUTIVE EDUCATION
Paralelamente, a Católica-Lisbon tem
trilhado um caminho importante no
sentido de internacionalizar a sua oferta de formação de executivos e também em acompanhar as empresas por-

Esta dinâmica de internacionalização
acentuou-se consideravelmente nos
últimos anos, sendo que atualmente
mais de um terço dos programas desenvolvidos são de âmbito internacional, envolvendo nomeadamente:
• Programas desenvolvidos para empresas portuguesas em processos de
grande internacionalização;
• Programas desenvolvidos fora de Portugal para empresas internacionais;
• Programas desenvolvidos com outras
escolas de negócio internacionais, nomeadamente Maastricht University,

Bocconi, Ashridge, Fundação D. Cabral, Insper, Universidade São José em
Macau e HKUST (Hong Kong University of Science and Technology);
• Programas desenvolvidos para países de expressão portuguesa, localmente ou em Portugal.
O outro pilar estratégico é o reforço
das parcerias com escolas internacionais, sendo importante salientar a
sólida parceria com a Kellogg School
of Management, a prestigiada escola
de Chicago, sempre presente nos primeiros lugares dos rankings mundiais
da formação de executivos e de Executive MBA’s. É ainda privilegiado um
relacionamento profundo com as ins-
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DOCENTE DA
CATÓLICA PORTO
BUSINESS ENTRE
OS 25 MELHORES

Nuno Ornelas Martins, docente da
Católica Porto Business School, foi
distinguido como um dos 25 melhores economistas portugueses.
O investigador ocupa a 21ª posição no ranking dos economistas
portugueses, do qual fazem parte
1.600 economistas nacionais, espalhados por todo o mundo.

É de destacar, por exemplo, o Programa de Gestão da Internacionalização destinado a quadros que pretendam considerar ou desenvolver
processos de internacionalização
como parte do desenvolvimento estratégico da empresa; o Programa
de Fiscalidade Internacional, uma
parceria com a Associação Fiscal
Portuguesa, destinado a dirigentes,
quadros e consultores de empresas
que tenham relacionamento comercial ou financeiro com o exterior; ou
o Wine Business Management, um
programa que pretende assegurar
uma sólida formação em temas de
gestão e de negócio de um setor
que, em Portugal, está em franca
expansão internacional.

De referir ainda a existência de um
conjunto de programas que esta escola disponibiliza e que, decorrendo em
Lisboa, atraem uma percentagem cada
vez mais alargada de participantes internacionais, como o Master in Finance, um programa que permite aos seus
participantes candidatarem-se à certificação de Chartered Financial Analyst
(CFA®), se completarem os requisitos
adicionais exigidos.
Algumas das empresas que contaram
com a parceria da Católica-Lisbon |
Executive Education nos seus processos de internacionalização deixam o
seu testemunho em vídeo.
www.clsbe.lisboa.ucp.pt/executivos

Neste ranking figuram 18 docentes da Católica Porto Business
School, sendo Nuno Ornelas Martins o mais bem posicionado.
Além da classificação de autores,
o ranking destaca ainda, ao nível
da produção científica internacional em economia, as melhores
instituições nacionais, ocupando,
neste caso, a Universidade Católica Portuguesa o quinto lugar.
Consulte o ranking.
http://cefup-nipe-rank.eeg.uminho.pt

tituições congéneres, como a Universidade Católica de Angola, a Universidade Católica de Moçambique e a
Universidade de San José em Macau.
Ao nível dos programas de inscrição
aberta, que decorrem no seu campus
em Lisboa, a Católica-Lisbon | Executive Education dispõe de um conjunto
extenso de cursos, que resultam da
identificação de iniciativas que contribuam para a capacidade de empresas
e executivos em criar valor.

FRANCISCO VELOSO NA PRESTIGIADA
IMPERIAL COLLEGE BUSINESS SCHOOL
Francisco Veloso, diretor da Católica-Lisbon nos últimos cinco anos, foi recentemente convidado para dirigir a prestigiada Imperial College Business
School, em Londres. Assim, em agosto deste ano, deixa a direção da Católica-Lisbon e ruma para o Reino Unido.
Licenciado em Engenharia Fisica pelo IST, mestre em Gestão pelo ISEG e doutorado em Gestão de Tecnologias pelo Massachusetts Institute of Technology,
Francisco Veloso tem visto o seu trabalho distinguido com diversos prémios,
incluindo a Cátedra NOS, o Alfred P. Sloan Industry Studies Fellowship e o Stan
Hardy para melhor artigo científico publicado na área de Gestão de Operações.
O atual diretor da Católica-Lisbon tem várias dezenas de artigos publicados em
revistas académicas de referência internacional, como a Management Science,
a Proceedings of the National Academy of Sciences, a Academy of Management Review, o Journal of Operations Management e a Research Policy.

abril 2017
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ISEG – LISBON SCHOOL
OF ECONOMICS & MANAGEMENT
UMA APOSTA NA INTERNACIONALIZAÇÃO
Tanto no futuro, como no presente, as melhores escolas portuguesas no geral, e o
ISEG em particular, preocupam-se com o reconhecimento da sua qualidade, através
de certificações internacionais dos seus processos de investigação, ensino, avaliação e
empregabilidade. Com uma aposta cada vez mais vincada na internacionalização, o
ISEG tem vindo assim a trabalhar para dar resposta a esta nova realidade e desafios.
Fundada em Lisboa, em 1911, o ISEG
– Lisbon School of Economics & Management (ISEG) é a mais antiga escola de gestão, economia e finanças de
Portugal. Desde 2013, integra a Universidade de Lisboa, a melhor universidade portuguesa nos rankings académicos internacionais de referência.
É também a escola líder no país, em volume de produção científica nas áreas
de gestão e economia, com as suas
unidades de investigação classificadas
como “Excelente” e “Muito Bom” pela
Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Com um corpo docente experiente,
o ISEG aposta numa cultura de rigor

permitiu que nele se formasse um elevado número de líderes económicos,
empresariais e políticos.

>POR JÉSSICA CARVALHO
CUNHA, GESTORA DE
PROGRAMAS INTERNACIONAIS
DO ISEG

e exigência, aliada a um espírito pluralista e de entreajuda que, ao longo
de mais de um século de existência,

As escolas de ensino superior são
confrontadas com alunos nacionais e
internacionais cada vez mais exigentes, informados e preocupados com
os indicadores de desempenho, empregabilidade e com o mercado de
trabalho. Paralelamente, assistimos a
uma explosão de tecnologias de informação que estão a alterar, criar e massificar novas formas de aprendizagem
e ensino (Flipped Classroom, Mobile
Apps, Gamification, etc.), substanciando uma outra fonte de exigência
à escola superior moderna.
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Estas duas fontes de exigência e a crescente globalização da concorrência e
dos mercados impõem às escolas de
ensino superior uma redobrada atenção
à sua estratégia de internacionalização.
A escolha da assinatura "Open Minds
for a Changing World" é o resultado
desta orientação que se reflete em várias vertentes de intervenção: alunos,
docentes, staff, parceiros e investigação.
O investimento na obtenção das principais acreditações internacionais, em colocar o ISEG nos principais rankings de
escolas e cursos de economia e gestão e
em aumentar a percentagem de alunos
e docentes estrangeiros no ISEG, são pilares centrais da sua estratégia.
Para o efeito, o ISEG tem vindo a apostar numa ampla oferta de cursos em
inglês (possui duas licenciaturas, cinco
mestrados, oito doutoramentos e um
MBA) e na comunicação e publicidade
no exterior através de portais, participação em feiras e networking, atraindo
cada vez mais alunos internacionais.
O estabelecimento de relações privilegiadas com parceiros de referência
é outro dos vetores críticos na internacionalização da escola. Em 2016,
foram assinados oito novos acordos
bilaterais com universidades da Argentina, Brasil, China, França, Holanda, México e Reino Unido.
No âmbito da sua política de parcerias, o ISEG tem realizado várias conferências e eventos de dimensão internacional e tem programas a decorrer
com parceiros de referência um pouco
por todo mundo, com especial ênfase
para os países da CPLP, sem no entanto descurar o Médio Oriente, os Estados Unidos da América e a Europa.
Estes resultados são fruto do trabalho
e envolvimento transversal de todas as
áreas da escola na internacionalização.
Para garantir o sucesso das diretrizes
adotadas, outras ações necessárias es-

tão em execução, como a formação e
o desenvolvimento dos recursos humanos, a multiplicação de formações em
consórcio e a melhoria dos processos
organizacionais internos e dos programas académicos e pedagógicos.
A internacionalização do ISEG resulta
de uma ação conjunta de toda uma
escola, sendo o sucesso visível nas salas de aula e nos corredores, mas mais
importante, são as palavras que recebemos dos nossos alunos – razão da
nossa existência.

No ISEG acreditamos que podemos
fazer sempre mais, ou seja, ajudar a
sociedade que nos rodeia apostando
na superior capacitação daqueles que
nos procuram. Apostamos assim num
ambiente de trabalho exigente, colaborativo e orientado para os resultados, porque num mundo globalizado,
não é sozinhos que conseguimos verdadeiramente chegar mais longe, mas
sim em trabalho colaborativo, empenhado e exigente.
www.iseg.ulisboa.pt
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UNIVERSIDADE DE AVEIRO
INTERNACIONALIZAÇÃO:
UMA PRIORIDADE ESTRATÉGICA
Criada em 1973, a Universidade de Aveiro (UA) rapidamente se afirmou como
uma das mais dinâmicas e inovadoras universidades portuguesas. Atualmente
é reconhecida, nacional e internacionalmente, pela qualidade das suas
infraestruturas, pela excelência da investigação e do ensino, pelo ambiente global
(cerca de 80 nacionalidades no campus) e pelo bom acolhimento que dá às pessoas
e às boas ideias.
peias patrocinado pela Comissão Europeia, a UA é a melhor universidade
portuguesa no que concerne à investigação; quanto à satisfação dos estudantes é considerada “excecional” nos
International Student Satisfaction
Awards, atribuídos pelo StudyPortals.

A UA é um parceiro privilegiado de
empresas e de outras entidades nacionais e internacionais, com as quais
coopera e às quais presta importantes
serviços, sendo um espaço de investigação onde se desenvolvem produtos
e soluções inovadoras que contribuem
para a criação de riqueza e para a resolução de desafios.
O reconhecimento da sua excelência
é sublinhado nos mais prestigiados
rankings internacionais. O ranking do
Times Higher Education (THE) acaba
de a colocar pela sexta vez consecutiva
entre as 100 melhores instituições de
ensino superior do mundo com menos
de 50 anos, ocupando agora o 81º lu-

>POR GONÇALO PAIVA DIAS,
VICE-REITOR DA UNIVERSIDADE
DE AVEIRO
gar no ranking geral e o primeiro entre as cinco instituições portuguesas
presentes; no U-Multirank, que resulta
de um consórcio de instituições euro-

A UA tem inscrita a internacionalização
no quadro das suas prioridades estratégicas, reconhecendo-lhe um papel essencial no posicionamento e afirmação
mundial que é esperado das melhores
instituições de ensino superior. A sua
vocação internacional é sinónimo de
crescimento e diversificação da população estudantil, de densificação dos
fluxos de mobilidade e colaboração
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internacional entre docentes e investigadores, de afirmação
em importantes redes globais e de parcerias ganhadoras com
empresas nacionais e multinacionais, edificando, assim, um
campus de oportunidades e de pontes entre culturas.
A orientação internacional é um elemento diferenciador da UA
desde a sua génese, patente numa extensa história de colaboração com os países e regiões de língua portuguesa, onde tem
atuado em parceria com entidades portuguesas de grande re-

UNIVERSIDADE
DE LISBOA
LISBOA E A
INTERNACIONALIZAÇÃO
DO ENSINO SUPERIOR
PORTUGUÊS
As universidades portuguesas
e europeias vivem um período
de mudança motivado, em
grande parte, pelos processos de
globalização que, para além das
componentes sociais e económicas,
têm um importante reflexo no
ensino superior.

levo, como sejam o Camões – Instituto da Cooperação e da
Língua ou a Fundação Calouste Gulbenkian, mas sempre em articulação com os governos e as universidades locais, no respeito
pelos mais elevados padrões de qualidade e exigência ética.
O cunho global significa ainda o aumento de oportunidades de
estudo e estágios internacionais, bem como uma maior atenção
às competências interculturais em línguas estrangeiras dos seus
diplomados, proporcionando-se aos estudantes, gratuitamente,
a aprendizagem – certificada ou em modo mais informal – de
novas línguas. Desde logo, o português para os que chegam de
fora do espaço lusófono, e ainda, o inglês.
A existência de cursos em ambiente bilingue ou em inglês procura ampliar a capacidade de atrair estudantes para além do
importante mundo de língua portuguesa, ao qual a UA atribui
grande relevo, naturalmente pela força dos laços históricos e
culturais, mas sobretudo por acreditar que ali reside um futuro
de enormes oportunidades para todos.
Pela qualidade que o ensino superior português atingiu, acreditamos na sua capacidade de atrair internacionalmente recursos e pessoas, se conjugados os devidos esforços de publicitação e divulgação com as agências promotoras do país no
exterior. Por isso mesmo, uma palavra final de apreço por esta
importante iniciativa da AICEP.
www.ua.pt

>POR LUÍS
FERREIRA,
VICE-REITOR DA
UNIVERSIDADE
DE LISBOA

Uma universidade é o seu conhecimento, a sua capacidade para inovar e para transferir para a sociedade
os seus saberes e a sua competência para atrair mais
e melhores estudantes, cada vez mais conscientes daquilo que procuram e do que será o seu próprio futuro.
Com as suas 18 escolas, cobrindo todas as áreas do
saber e liderando os rankings internacionais em Portugal, a Universidade de Lisboa situa-se na generalidade
dos mais reputados rankings internacionais nos 100
primeiros lugares das universidades europeias, consolidando assim o seu prestígio a nível mundial. O ranking
de Shanghai de 2016, que anualmente apresenta as
500 melhores universidades no mundo, posiciona a
Universidade de Lisboa na 160ª posição mundial e na
53ª na União Europeia.

abril 2017

Com 50 mil alunos, a UL tem sentido
uma procura crescente por parte de
estudantes estrangeiros. No corrente
ano, tem inscritos cerca de 6.700 estudantes estrangeiros, oriundos de 106
países, o que representa cerca de 13,5
por cento do total dos seus estudantes.

O estudante
internacional
e a cidade de Lisboa
O sucesso das universidades modernas depende em grande medida da
qualidade dos seus estudantes. Estudantes competentes permitem elevar
o nível da formação, traduzida em
melhores profissionais e em investigação de elevada qualidade.
A atração de alunos estrangeiros tem
aqui uma importância capital, sendo um
fator que promove a influência internacional da universidade. A elevada procura de estudantes de países de língua oficial portuguesa, a atração de estudantes
europeus dos programas Erasmus e a
perceção muito positiva que estes levam
consigo da experiência em Portugal são
fatores importantes para o desenvolvimento do sistema de ensino superior.
O Estatuto do Estudante Internacional, recentemente aprovado, constitui
uma oportunidade para a universidade reforçar a sua posição como “Uma
Universidade de Lisboa para o Mundo”, dando sequência à sua tradicional vocação para atrair estudantes estrangeiros, designadamente de países

de língua oficial portuguesa e estudantes europeus em mobilidade, sem
esquecer o interesse crescente dos estudantes asiáticos no nosso país.
O programa Erasmus constituiu-se como
um dos mais bem-sucedidos processos
de integração europeia, permitindo aos
estudantes ganharem consciência da
sua cidadania europeia. O recente lançamento do programa Erasmus+ abre
perspetivas para que no quadro comunitário 2020 a mobilidade de estudantes
na Europa seja incrementada.
Além disso, uma maior participação
no programa do quadro europeu de
investigação científica reforçará a integração da Universidade de Lisboa
no mapa de centros de excelência da
União Europeia.
Considerada como uma das cidades
mais seguras da Europa, Lisboa e os
seus mais de vinte séculos de história
evidencia múltiplos contrastes entre o
histórico e o moderno, combinando
diferentes culturas, tendências e estilos de vida. Situada na foz do rio Tejo,
a capital portuguesa tem uma beleza
única e singularidade arquitetónica
aclamadas além-fronteiras, sendo hoje
uma das mais visitadas capitais europeias. Lisboa assume assim o seu papel
de verdadeira cidade de Erasmus.

De Lisboa
para o mundo
A Universidade de Lisboa intervém em
numerosas redes nacionais e internacio-
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nais de relevo e importância estratégica
para a comunidade universitária e para
o país, o que tem permitido a projeção
internacional das suas escolas, do seu
ensino e da sua investigação. Destacamos, em particular, o reforço da internacionalização com o Brasil e a China,
além das ações no quadro da CPLP.
A internacionalização tem uma inegável importância estratégica em qualquer instituição de ensino superior. Ao
assumir como lema “Uma Universidade de Lisboa para o mundo”, a universidade reconhece assim a importância
desta dimensão, a qual exige o reforço da sua capacidade de intervenção
e influência em espaços internacionais
estratégicos. A participação em redes
de universidades e em redes de conhecimento assume hoje em dia uma
relevância especial na internacionalização do ensino superior.
Sendo um centro produtor de conhecimento, a Universidade de
Lisboa tem um papel insubstituível
na formação dos quadros qualificados ao nível da economia, política,
tecnologia, cultura e arte. Dispõe
também das capacidades humanas
e organizacionais que lhe permitem
envolver-se na procura de soluções
que determinam o desenvolvimento
económico e social em Portugal e
no mundo.
www.ulisboa.pt
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UNIVERSIDADE DO PORTO

INTERNACIONALIZAÇÃO COMO SINAL
DE DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR
Falar de internacionalização das universidades é, essencialmente, falar da capacidade de atrair talento no exterior, de promover a mobilidade académica, de
participar em projetos internacionais de I&D, de integrar as redes globais do conhecimento, de ser competitivo na captação de financiamento internacional e de
promover ou acolher empresas globais no ecossistema empreendedor. Noutra perspetiva, é falar da missão universal das universidades.

O conhecimento não tem fronteiras ou paredes, não tem barreiras. É,
por excelência, o ‘bem’ promotor do
desenvolvimento humano à escala
global, no que se inclui não só o desenvolvimento económico, científico,
cultural e artístico, como também a
perceção e aceitação da diversidade
civilizacional e a promoção da paz.
Para atrair talento internacional, as instituições devem oferecer um ensino de
qualidade percebida pela sociedade,

adaptado ao conhecimento de hoje,
às expectativas socioculturais dos estudantes e aos desenvolvimentos dos
instrumentos pedagógicos da era digital. Assim, devem ser reconhecidas na
sua capacidade de investigação aferida
a critérios internacionais e promover a
transferência de conhecimento com visão de exportação de negócio.

>POR SEBASTIÃO FEYO
DE AZEVEDO, REITOR DA
UNIVERSIDADE DO PORTO

A dimensão da internacionalização é
um indicador muito fidedigno da qualidade e da relevância da atividade das

abril 2017

universidades. Para a Universidade do
Porto, a internacionalização é claramente uma prioridade, como os factos e os números que apresenta nessa
área o revelam.
No presente ano letivo recebemos
mais de 4.000 estudantes de mais de
140 nacionalidades. Nos últimos nove
anos, participámos em 72 consórcios
internacionais, envolvendo quase um
milhar de universidades dos cinco
continentes, mais de 7.600 processos
de mobilidade e um financiamento de
165 milhões de euros. Destes 72 consórcios, 14 são coordenados e geridos
pela Universidade do Porto, com projetos no valor de 41 milhões de euros.
No plano da valorização do conhecimento, a Universidade do Porto é
responsável por um ecossistema empreendedor muito dinâmico. Com dez
anos de existência, o UPTEC é o maior
parque universitário de ciência e tecnologia português. Conta com 51 empresas já graduadas, 193 projetos de
incubação e inovação apoiados, mais
de 2.300 postos de trabalho criados e
um impacto no PIB de 76 milhões de
euros, com uma atividade exportadora
para mais de 120 países. Acresce que
o UPTEC acolhe centros de inovação
de empresas multinacionais, como a
Alcatel Lucent, a Altran, a HPS, o Instituto Fraunhofer ou a Vodafone.
Estes são factos e números de uma
estratégia de missão. Deles, percebe-se o potencial das universidades para
captarem financiamento internacional, produzirem riqueza, criarem emprego e exportarem. Um potencial
que, no caso de Portugal, pode ser
exponenciado se forem mitigados não
só os constrangimentos legais e culturais de organização orgânica e de governação, de que as instituições ainda
não se libertaram, como também os
constrangimentos financeiros e burocráticos a que têm sido sujeitas.
www.up.pt
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CÂMARA DE CASCAIS

A BOA ‘TROIKA’:
A UNIVERSIDADE, A CÂMARA
E O PAÍS
Quem entra em Carcavelos, vindo de Lisboa, pela
Avenida Marginal, não pode deixar de reparar na
intensa atividade que se regista do lado direito de uma
das mais belas estradas do mundo. Sete gruas e umas
centenas de trabalhadores movem-se incansavelmente
naquele que é o estaleiro da maior obra a decorrer
no país neste momento, tanto em termos de área
construída como de volume de investimento. É ali, de
frente para o Atlântico, que já está a ganhar forma o
novo campus de uma das melhores faculdades do país e
da Europa: a NOVA School of Business and Economics.

>POR CARLOS CARREIRAS,
PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE CASCAIS
Já em 2018, assim o esperamos, os
alunos de todo o mundo gozarão de
um ensino de excelência e de um estilo e qualidade de vida único, numa
fusão sem paralelo nos programas
universitários conhecidos na Europa.
O projeto da NOVA seria, por definição,
grande em qualquer cidade do mundo.
Mas a Cascais e ao país ele oferece mais
do que dimensão. Como a presença do
Presidente da República sinalizou no lançamento da primeira pedra, a partir de

Cascais está a ser oferecido ao país um
modelo para as autarquias nacionais serem competitivas e atrativas no contexto
da globalização. Quem conseguir captar,
fixar e desenvolver conhecimento, competências e criatividade, está mais perto
de ser bem-sucedido. Quem conseguir
promover um ambiente de talento e de
abertura ao mundo, de tolerância e de
integração, estará muito mais próximo
de conquistar o futuro.
É tudo isto, no fundo, que está implícito à instalação da NOVA SBE
em Cascais. Talvez os leitores menos
atentos olhem com ceticismo, justificado, para o otimismo de um autarca orgulhoso da sua obra – ainda por
cima em ano eleitoral. Mas para esses,
deixo alguns números que justificam o
nosso entusiasmo realista. Com uma
dezena de programas académicos, a
Nova SBE entrou na elite das escolas
de negócios internacionais, ocupando
consistentemente o top 20 no ranking
do Financial Times. No campus projetado para Carcavelos, num investi-
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mento superior a 50 milhões de euros
que nasceu da filantropia de grandes
empresas e particulares, uma novidade que se saúda em Portugal e que,
assim se espera, talvez possa fazer
o seu caminho, a faculdade espera
atrair entre 5.000 a 7.500 alunos, a
maioria dos quais estrangeiros.
Como será de esperar, os impactos
de curto e longo prazo são tremendos. No imediato, o mais visível será a
instalação do campus e tudo o que a
cidade universitária de Carcavelos vai
gerar: a dinâmica do setor da habitação, dos serviços e dos transportes.
Enfim, tudo o que é indispensável à
vida em sociedade e que, perante um
pulo demográfico desta ordem, será
certamente gerador de postos de trabalho, de inovação e de prosperidade
para as comunidades locais.
Todavia, são os impactos de longo
prazo que importa analisar com mais
detalhe, talvez por serem menos óbvios. Temos trabalhado com números
internacionais que mostram que um
polo universitário desta dimensão
pode vir a representar 10 por cento de
incremento no PIB local.

E temos outras certezas. Primeiro, sabemos que este projeto será indutor
da regeneração urbana de toda a envolvente, aumentando a atratividade
do município e gerando mais receitas.
Segundo, sabemos que a chegada de
milhares de jovens será um agente de
mudança da pirâmide demográfica do
concelho, contribuindo para a sustentabilidade do nosso Estado Social Local.
Em terceiro lugar, sabemos que o ecossistema de conhecimento e empreendedorismo que ali nascerá, em parceria
com grandes empresas, estará ao serviço de uma nova economia que vai criar
empregos que antes não existiam, ou
mudar a natureza dos já existentes.
Em quarto lugar, sabemos que a fixação do talento será correspondida
pela fixação de empresas que ambicionam os melhores quadros para
vencer a concorrência através da inovação e da gestão.
Em quinto lugar, e para terminar, sabemos que a rede constituída por alunos e ex-alunos fará mais por Cascais e
pelo país do que todos os programas
turísticos promocionais que já tivemos.

MESTRADOS DA NOVA SBE E DA NOVA IMS
DISTINGUIDOS
O mestrado em Economia da Nova SBE subiu para o 4º lugar da Europa no
ranking da EDUNIVERSAL – agência internacional para o ensino superior, surgindo logo a seguir a escolas como a Copenhagen Business School, a London
School of Economics e a Oxford Said.
A seleção da agência classificou ainda a oferta de mestrados e especializações
da Nova SBE como a melhor a nível europeu e a nível mundial.
Por sua vez, o mestrado em Gestão de Informação, com especialização em
Gestão do Conhecimento e Business Intelligence da NOVA IMS lidera o
ranking da EDUNIVERSAL, sendo esta a melhor classificação de sempre de
um programa português.
Esta é a primeira vez que uma escola portuguesa tem um curso de mestrado
no topo do ranking dos melhores do mundo na sua categoria. Além deste,
quatro outros cursos de mestrados e pós-graduações da Nova IMS foram
distinguidos neste ranking.

Partindo de uma análise do local para
o global, a NOVA SBE será a face de
um Portugal moderno. De um país
que entrou na elite do conhecimento
e que faz do ensino superior um dos
principais produtos de exportação.
Já hoje, este setor vale 1.400 milhões
de euros, duas vezes o setor vitivinícola. Números que dizem bem do valor
que temos e do potencial que podemos ainda atingir enquanto país. O
ensino superior em Portugal tem, cada
vez mais, de ser visto como um setor
exportador. E, também aí, o país tem
de afinar o seu sentido estratégico, posicionando as suas universidades como
referenciais de qualidade académica e
de mundividência, porque são plataformas únicas para o mundo lusófono.
Cascais está bem ciente do impacto
internacional que projetos desta magnitude têm para o país e para o concelho. Também por isso temos como
objetivo estratégico consolidar a nossa oferta de ensino superior, captando
20 mil alunos até 2020. Com a NOVA
SBE, e também com a nova faculdade
de Medicina e o Hospital Universitário
da Universidade Católica/Grupo Luz
Saúde, estaremos dois passos mais
próximos desse objetivo.
Duas notas para terminar. Primeira
nota: é cada vez mais evidente que são
as cidades que vão constituir-se como
motor económico e social do país nos
próximos anos. Onde os Estados oferecem ideologia, as cidades oferecem
pragmatismo; onde os governos cristalizam na política, as cidades agilizam
soluções. Segunda nota: a NOVA SBE
está a tomar forma num concelho gerido pelo PSD-CDS, com o apoio de
um governo PS que manteve, bem, a
orientação política do governo anterior nesta matéria. Quando remamos
todos para o mesmo lado, conseguimos fazer coisas bem feitas.
www.cm-cascais.pt
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DANIEL TRAÇA
Diretor da Nova School of Business and Economics (Nova SBE)

“Temos de associar Portugal

ao conhecimento e à inovação,
atraindo talento
e empresas estrangeiros”

abril 2017
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A evolução do ensino superior em Portugal deverá caminhar
para a criação de uma marca para o nosso país “muito forte”
que associe internacionalmente Portugal ao conhecimento e à
inovação, captando e fixando talento de todo o mundo e atraindo
mais investimento estrangeiro nesta área. A afirmação é de Daniel
Traça, diretor da Nova School of Business and Economics (Nova
SBE), uma das escolas portuguesas com uma clara vocação para
a internacionalização e com presença regular nos rankings que
classificam as melhores escolas europeias e internacionais.
Daniel Traça defende o desenvolvimento de uma estratégia
coordenada entre as autoridades e as universidades que permita
afirmar Portugal no mundo como um país que acrescenta valor
à economia internacional. Essa estratégia passa por dar maior
autonomia às escolas, que deverão reorganizar-se internamente
para conseguirem dar uma oferta de qualidade aos alunos
estrangeiros e, assim, garantir receitas de exportação com impacto
na economia nacional.
Como analisa a evolução do ensino superior em Portugal, designadamente no que
respeita ao posicionamento de algumas
universidades, entre as quais a Universidade Nova, nos rankings internacionais?
Em termos de evolução do ensino superior há
dois pontos a considerar: um é relativamente
ao ensino superior em si, outro é a sua internacionalização. No ensino superior, considero que
tivemos uma evolução enorme em Portugal: o
número de alunos cresceu imenso, devendo crescer ainda mais a nível das licenciaturas, e a maior
parte das universidades deixa os alunos bem treinados, constituindo a qualidade do capital humano existente no país um dos principais fatores
de atração de investimento estrangeiro.
Muitas empresas internacionais investem em
Portugal porque sabem que encontram bons
técnicos e pessoas qualificadas, existindo igualmente o movimento inverso de recrutar esses
profissionais para o estrangeiro. Por outro
lado, o programa Erasmus ajudou muito a internacionalizar o nosso ensino superior, o que
é muito positivo.
O próximo passo será, não apenas formar alunos para atrair investimento, mas também dar
formação a alunos estrangeiros que queiram
tirar a licenciatura em Portugal. Esse é um ob-

jetivo estratégico para Portugal. O Ministério do
Ensino Superior tem apostado neste objetivo e
entidades como a AICEP e o Turismo de Portugal
têm uma visão clara do que Portugal poderá ganhar, utilizando as suas vantagens competitivas
(como por exemplo, no turismo ou no lifestyle
que Portugal oferece aos jovens e na experiência
que lhes poderá proporcionar) e, com isto, atrair
muitos alunos estrangeiros para Portugal, aliando a qualidade do nosso ensino à qualidade do

“Muitas empresas internacionais investem
em Portugal porque sabem que encontram
bons técnicos e pessoas qualificadas, existindo
igualmente o movimento inverso de recrutar
esses profissionais para o estrangeiro.”

nosso estilo de vida, fazendo uma proposta que
é muito atrativa internacionalmente.
Para tal é necessário passar o ensino superior em
Portugal para um nível mais elevado e que o inglês seja adotado como linguagem nas suas escolas, para conseguirmos atrair talento de todo
o mundo – da China, da Europa, dos Estados
Unidos ou da América Latina. A Nova SBE tem
sido uma das universidades a liderar este pro-

21

22

ENTREVISTA

Portugalglobal nº97

cesso, mas há espaço para que outras o façam e
há uma capacidade na maioria das escolas de ensino superior para assumirem um papel de relevo
a nível europeu e, quiçá, a nível mundial.
De que forma poderá ser feita essa evolução e em que áreas de formação?
Acho que podemos estar em todas as áreas, mas
se virmos quais são as escolas portuguesas com
maior reputação no estrangeiro, essas situam-se
na área das business schools e de economia, mas
também da engenharia, da arquitetura, etc.
Esta evolução exige um processo de adaptação,
exige uma passagem do ensino para inglês, exige uma vontade para contratar professores estrangeiros, exige uma capacidade de trabalhar o
seu staff para dar uma qualidade de serviço que
muitas escolas hoje ainda não dão, exige uma
adaptação dos sistemas, entre outros aspetos.
Se conseguirmos fazer isto, teremos capacidade
para atrair talentos jovens de todo o mundo que
queiram fazer de Portugal a sua casa, beneficiando do nosso lifestyle que hoje atrai os turistas e faz funcionar a economia nacional. Esta
mudança terá um impacto enorme na marca
Portugal e na nossa capacidade de fixar talento
– alunos, professores e investigadores – porque
o talento é o que hoje distingue as economias.
Por último, devemos ter a capacidade de gerar
uma receita de exportação que é importante
para o país. Ora isto exige que as escolas se
internacionalizem mais.
Na sua opinião, como podem ou devem
atuar as diferentes instituições de ensino
superior em Portugal, públicas e privadas,
para se internacionalizarem? É importante a
autonomia dessas instituições em termos de
gestão, concretamente as do setor público?
Em primeiro lugar, a escola deve fazer um esforço individual, olhando mais para os alunos
e para o mercado. O que implicará mudanças
na qualidade do serviço que prestam aos alunos e na capacidade dos professores de darem
aulas em inglês e de motivarem os seus alunos:
é preciso dar aos alunos uma experiência tecnicamente sólida mas que seja também uma
experiência agradável, que eles guardem para
a vida. Este é o desafio para muitas escolas.
Por outro lado, é desejável a criação de uma marca muito forte no setor de educação – tal como

hoje já existe uma marca muito forte no turismo
–, o que exige uma estratégia e alguma coordenação, sendo que a complexidade administrativa
e burocrática com que as universidades públicas
se defrontam, desencoraja imenso quem tem
vontade de fazer mais. É, por isso, necessária
maior autonomia nas escolas, mas numa lógica
virada para a obtenção de resultados. Ou seja, é
definir objetivos: quem cumprir esses objetivos
terá a liberdade que precisa para gerir a escola;
quem não conseguir, terá de prestar contas.
A Universidade Nova de Lisboa, sendo pública,
tem tido a mesma autonomia que as outras,
mas a sua passagem a fundação pública com
regime de direito privado irá dar-lhe mais liberdade de gestão. O que temos procurado fazer,
e a razão pela qual temos tido algum sucesso, é
não baixar os braços e tentar arranjar soluções
para os problemas que se apresentam. Temos
um corpo docente que, no seu conjunto, imprimiu na escola, desde o princípio, esta vontade
de querermos entrar no jogo da internacionalização (por exemplo, nós começámos a dar as
aulas em inglês muito antes das outras escolas)
e de uma globalização que tem custos e bene-
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fícios, mas que no fundo é a única forma de
se estar e de vencer no séc. XXI. Esta ambição
de querer ser relevante no mundo é algo que
herdámos (eu herdei como antigo aluno) desta
escola e das pessoas que nos formaram.

“É desejável a criação de
uma marca muito forte no
setor de educação – tal como
hoje já existe uma marca
muito forte no turismo –, o
que exige uma estratégia
e alguma coordenação,
sendo que a complexidade
administrativa e burocrática
com que as universidades
públicas se defrontam,
desencoraja imenso quem
tem vontade de fazer mais.”

O que podem fazer então as diversas universidades em conjunto para a sua internacionalização e reconhecimento no estrangeiro?
Será difícil que a criação de uma marca para o
ensino superior possa abranger todas as instituições de ensino. A seleção das universidades
que devem fazer parte dessa estrutura – na lógica de que temos de escolher toda a gente –
tem atrasado um processo que podia ser mais
rápido, e com mais benefícios para todos, se
houvesse um grupo mais preparado, e que trabalha estas matérias há mais tempo, a liderar o
processo. Seria mais construtivo e produtivo do
que tentar envolver toda a gente, sendo que as
escolas inicialmente não envolvidas beneficiariam mais tarde do efeito da marca.
As autoridades terão um papel a desempenhar
neste processo. Entidades como o Ministério do
Ensino Superior – que tem uma estratégia para
a internacionalização das escolas – e a AICEP,
o próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros,
deveriam avançar com este processo e criar uma
estrutura oficial que integrasse um conjunto de
escolas que trabalhariam em conjunto para
uma estratégia ambiciosa, que criaria a marca
e que depois iria beneficiar um grupo alargado
de escolas que, a meu ver, precisam ainda de
fazer um trabalho interno. A questão agora é
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saber o que as escolas devem fazer e aquilo que
pode ser feito pelas autoridades, congregando
esforços para haver cooperação neste processo.
Na captação de alunos estrangeiros, que fatores pesam mais na escolha de uma escola?
A primeira decisão é académica – e aí a presença nos rankings ajuda – e a segunda tem
a ver com o lifestyle, ou seja, os alunos precisam de estar numa escola onde sabem que vão
receber uma boa educação, que vão ter uma
boa experiência e que à saída essa escola terá
uma visibilidade e uma marca que lhes permitirá uma entrada num mercado de trabalho de
sucesso a nível internacional. A partir do momento em que afirmamos, de uma forma clara
e inequívoca, que temos capacidade para fazer isto, os alunos começam a pensar no fator
lifestyle. Portugal está muito bem posicionado
no que respeita a este segundo fator, mas temos de ter cada vez mais escolas que assegu-

“A razão pela qual o
processo de Bolonha é
interessante é porque veio
criar mais competição e
uma necessidade maior das
universidades em mostrar aos
alunos o valor do que lhes
estão a entregar.”

rem o primeiro nível que referi: que os professores deem boas aulas, que haja qualidade de serviço e que haja uma vontade grande da escola
em olhar para o futuro profissional dos alunos.
Na Nova SBE trabalhamos cada um destes aspetos com imenso rigor e com planos estratégicos muito claros, avançando em todas estas
direções, mas há escolas que ainda não estão
preparadas para dar este passo. Para dar um
exemplo, nós temos um processo de controlo
da qualidade de ensino, quer a nível dos professores quer em termos de satisfação dos alunos,
e quando algo não corre bem, tentamos resolver o problema apresentando soluções. Há uma
preocupação muito concreta sobre a experiência
académica dos alunos e que eles sintam que o
que estão a aprender lhes será útil.
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Do ponto de vista do placement internacional
temos equipas que trabalham com empresas
de todo o mundo para recrutarem os nossos
alunos. Por exemplo, trabalhamos com a consultora McKinsey&Company, na Alemanha, que
todos os anos vem aqui recrutar alunos alemães
para trabalharem lá. Só com esta lógica de qualidade académica e de aprendizagem reconhecidas pelos alunos, de prestação de um serviço funcional, da preparação dos alunos para o
mercado internacional e de um trabalho com as
empresas internacionais para virem aqui recrutar, é que eu consigo oferecer uma proposta de
valor interessante para os alunos internacionais.
São muitos anos de trabalho neste sentido.
Em termos económicos, qual o impacto do
crescente número de alunos e docentes estrangeiros que optam por estudar/lecionar
em Portugal?
Relativamente à exportação, temos uma estimativa das receitas que a Nova SBE obtém a
nível dos alunos estrangeiros. Entre receitas
diretas das propinas e gastos potenciais dos
alunos enquanto estão em Portugal, as receitas serão de aproximadamente 7,35 milhões
de euros por ano, sendo que as perspetivas já
com o campus de Carcavelos, e com a estimativa a subir, apontam para 16 milhões de euros/ano de receitas em 2020. Globalmente, no
conjunto das universidades, e de acordo com
um estudo da Mckinsey&Company, as exportações do ensino superior português deverão
ascender a 1.400 milhões de euros em 2020.
Mas eu considero que, sem prejuízo do valor
das exportações, o mais importante para o país
neste processo será ter uma marca país associada às universidades e ao conhecimento. Aí
teremos ainda mais empresas internacionais,
nomeadamente a nível da investigação e inovação, a instalarem-se no país, uma vez que
a marca irá reforçar a nossa competitividade
na atração de investimento. Significa fazermos
um upgrade do país da sua matriz produtiva
para indústrias de alto valor acrescentado. Este
processo faz-se com tempo, com planos pensados a médio e até a longo prazo, com uma
noção clara da realidade, percebendo que não
estará ao alcance de todas as escolas, mas com
uma estratégia alinhada e um consenso nacional que permita que o plano não seja alterado
em cada nova legislatura de governo.

Considera que o Processo de Bolonha foi (e
está a ser) positivo? Que mais-valias trouxe para alunos e docentes portugueses,
nomeadamente no que respeita ao acesso
ao mercado de trabalho quer em Portugal,
quer no exterior?
Sou um fã incondicional de Bolonha porque se
não fosse o processo de Bolonha a Nova SBE
não estaria no lugar onde está. A razão pela
qual Bolonha é interessante é porque veio criar
mais competição e uma necessidade maior das
universidades em mostrar aos alunos o valor
do que lhes estão a entregar. Os alunos quando acabam a licenciatura têm uma vasta oferta
de mestrados em várias escolas o que obriga a
universidade a adaptar-se e reorganizar-se para
ir ao encontro da procura e para ter uma oferta
mais competitiva. Os alunos da Nova SBE olham
literalmente para os mestrados disponíveis em
toda a Europa e em todo o mundo e pensam
para onde querem ir. E, ou eu faço uma oferta
que é competitiva, ou eles vão-se embora.

Uma segunda vantagem foi a possibilidade de
termos formatos muito mais flexíveis nos mestrados. Na Nova SBE os alunos de mestrado
vêm de economia e gestão, a maior parte deles, mas há outros que vêm de nutricionismo,
de arquitetura, de direito e dos mais variados
campos de ensino, o que nos dá uma riqueza
enorme e faz com que os alunos tenham hoje
uma maleabilidade cerebral maior pela presente diversidade de aprendizagens. A criatividade
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possam ajudá-las a resolver os seus problemas,
fazendo, no fundo, essa transição para o mercado de trabalho.
O novo campus em Carcavelos representa
um grande desafio para a Nova SBE que
para aí pretende atrair alunos e professores de todo o mundo, por forma a atingir o
objetivo de se tornar uma das 10 melhores
faculdades de economia e gestão da Europa. Pode falar-nos deste projeto, das metas
que se pretendem alcançar e de que forma?

“[Com o campus de Carcavelos], queremos
ser reconhecidos como uma escola que é
fundamentalmente internacional e que se
afirma entre as escolas internacionais. É um
desafio grande e uma aposta muito ambiciosa,
mas é preciso vontade e resiliência e não
desistir perante as dificuldades.”

O campus de Carcavelos representa mais uma
fase do desenvolvimento da Nova SBE. De início, a escola começou por enviar alunos para estudar no estrangeiro – foi internacionalizar para
aprender. Numa segunda fase, procurou-se
atrair alunos e professores estrangeiros, posicionando-se como uma escola portuguesa com
uma matriz internacional. Hoje, numa terceira
fase, queremos ser reconhecidos como uma escola que é fundamentalmente internacional e
que se afirma entre as escolas internacionais.
Com a reforma de Bolonha o mercado “abanou”, com alunos de vários países, nomeadamente na Europa, a procurarem escolas
para estudarem em toda a Europa, pelo que
este era o momento para nos posicionarmos
e avançarmos com este projeto. Começámos
pela dinamização interna da escola, para estarmos cada vez mais próximos das empresas
portuguesas e estrangeiras. A nossa missão foi
transformarmo-nos numa organização cada
vez mais eficiente, com processos mais bem
montados e com uma capacidade de responder aos nossos clientes com um controlo de
qualidade mais apertado, procurando crescer
com uma lógica que alavancasse e operacionalizasse esta ideia de Portugal como um país
com um lifestyle fantástico.

explode! E simultaneamente aprendem aquilo
que é importante hoje em dia, que é viver com
a diversidade e tirar partido dessa diversidade.
Mas para tal é preciso que os programas estejam pensados nesse sentido e que obrigue
estes alunos a trabalharem uns com os outros.
A Nova SBE tem também uma forte ligação às
empresas e ao mundo empresarial, que lançam desafios aos alunos e criam equipas que

Fizemos uma parceria com a Câmara de Cascais, que tem sido um enorme e maravilhoso
parceiro que partilha desta ambição, e decidimos ir falar às empresas portuguesas para nos
apoiarem neste projeto, num processo que nos
permitiu aprender imenso. Conseguimos motivar um número grande empresas a participar
no projeto – o custo do investimento é de 50
milhões de euros – e levámos muitos antigos
alunos a apoiarem-nos nesse esforço. Conseguimos, com o apoio do BEI, a verba que
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nos faltava (20 milhões de euros) e a expectativa é que a obra esteja concluída em março de
2018 para podermos começar o ano letivo de
2018/2019 já no novo campus.
É um desafio grande e uma aposta muito ambiciosa, mas é preciso vontade e resiliência e
não desistir perante as dificuldades.

DANIEL
TRAÇA
Daniel Traça, 49 anos, é diretor e professor catedrático de
Economia na Faculdade de Economia da Universidade Nova
de Lisboa (Nova School of Business and Economics). É também professor convidado no INSEAD, em França e Singapura. Do seu percurso faz parte ainda a experiência, também
como docente, na Solvay Brussels School (Bélgica), durante
um longo período de expatriação, entre 1991 e 2008.
O atual diretor da Nova SBE formou-se nesta escola em
1990 e obteve o seu Doutoramento na Columbia University, em Nova Iorque. Trabalhou como consultor do Banco
Mundial e da Comissão Europeia e publicou a sua investigação científica em várias das principais revistas académicas internacionais, no domínio da Globalização e Desenvolvimento Económico. Regressou à Nova SBE em 2009 como
professor e diretor-adjunto, sendo Dean desde 2015.
Daniel Traça desempenhou um papel ativo na restruturação da oferta académica da Nova SBE, antecipando as
exigências de um mercado único do ensino superior, na
sequência da Reforma de Bolonha.
Nos últimos 10 anos, assistiu-se à transformação da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa
na Nova School of Business and Economics, e abriram-se
as portas do campus de Campolide a estudantes e professores estrangeiros, bem como a uma nova forma de
pensar o ensino superior, mais próxima do mercado de
trabalho e do setor empresarial.
O mandato de três anos de Daniel Traça – até 2018 – vai
conduzir a Nova SBE rumo a uma nova dimensão, subjacente à mudança para um novo campus, em Carcavelos.
A Nova School of Business and Economics, considerada
pelos rankings internacionais, uma das melhores business schools da Europa, oferece licenciaturas em Economia e Gestão, mestrados e doutoramentos nas áreas
de Economia, Finanças e Gestão e deverá começar a lecionar no novo campus de Carcavelos no ano letivo de
2018/2019.

Qual será a diferença em relação à atual
escola, nomeadamente em termos do número de alunos e corpo docente, incluindo
os estrangeiros?
A Nova SBE tem atualmente 2.800 alunos, dos
quais 40 por cento são estrangeiros, nos mestrados, mas infelizmente não temos capacidade para receber todos os alunos que se candidatam. Com o campus esse problema ficará
resolvido uma vez que está projetado que esse
número irá rapidamente crescer para os 3.500
alunos. O campus terá uma capacidade para
receber 5.000 alunos, sem pressão.
O crescimento verifica-se sobretudo na área
dos mestrados, onde as candidaturas estão a
subir 30 por cento ao ano. Mas eu gostaria que
houvesse também um crescimento de alunos
internacionais nas licenciaturas, no seguimento do trabalho que temos vindo a desenvolver.
Em relação ao corpo docente, temos cerca de
130 professores de 26 nacionalidades. Pretendemos continuar a crescer neste domínio mas
há barreiras a nível de contratação que terão de
ser ultrapassadas. Neste processo irá facilitar a
passagem da Universidade Nova a Fundação.
Quais as suas expectativas em relação à
evolução do ensino superior, designadamente em termos de potencial exportador
e consequente internacionalização?
Penso que é fundamental aumentar a autonomia das universidades, exigindo resultados na
sua gestão e atuando numa lógica de responsabilização. O futuro de Portugal passa por se
afirmar no mundo como um país que acrescenta valor a uma série de atores relevantes na
economia mundial. É uma consciência que o
país tem e que hoje é partilhada largamente
pelo espectro político, o que é muito importante. Mas para isso temos de ter mais capacidade para operacionalizar o processo e trabalhar
para obter resultados.
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REINO UNIDO
O Reino Unido é dos principais parceiros económicos de Portugal e um dos países
com o qual o nosso país mantém um longo e histórico relacionamento.
Desconhecendo-se ainda o impacto que a saída do Reino Unido da União Europeia
terá no relacionamento económico bilateral, são vastas as oportunidades de
comércio e de investimento que se apresentam a ambos os países.
Neste dossier apresentamos as análises do embaixador de Portugal no Reino
Unido, Manuel Lobo Antunes, do delegado da AICEP em Londres, Rui Boavista
Marques, e do presidente da Câmara de Comércio Portuguesa naquele país,
Bernardo Ivo-Cruz.

abril 2017

MERCADOS

29

PORTUGAL – REINO UNIDO
“CONSOLIDAR E DESENVOLVER
O MUITO QUE NOS UNE”

É uma honra mas também um desafio desempenhar as funções de Embaixador de
Portugal no Reino Unido neste preciso momento histórico. Como é sabido, em 23
de junho de 2016, em referendo, o povo britânico decidiu por maioria que o Reino
Unido deveria retirar-se da UE e seguir o seu próprio caminho fora da União.
Independentemente das opções ou
preferências de cada um, o nosso dever
enquanto Estado-membro da União Europeia é o de aceitar democraticamente
esta decisão soberana do povo britânico e aproveitar dela o melhor que possa
oferecer, quer no quadro europeu, quer
ao nível das relações bilaterais.
A amizade luso-britânica, como é sabido, é antiquíssima e não nasceu e
se perpetuou do nada. Tem os seus
pilares na identificação de interesses
e objectivos comuns, sejam eles geostratégicos, comerciais, económicos
ou outros. Portugal e o Reino Unido
são peças de um mesmo “puzzle”
que sempre quiseram ir além da sua
realidade geográfica europeia, estendendo o seu olhar e a sua marca pelo
Atlântico e mais longe, até às distantes paragens asiáticas.

portante é o de conquistar outros nas
novas áreas dos serviços e da manufactura, muitos deles ligados à tecnologia e inovação. A nova economia do
futuro. A AICEP, é justo reconhecer-se,
tem feito um óptimo trabalho nesta
perspectiva e estou convencido que
veremos os seus frutos num razoável
espaço de tempo.

>POR MANUEL LOBO
ANTUNES*, EMBAIXADOR DE
PORTUGAL NO REINO UNIDO
Hoje trata-se, com realismo, de continuar a consolidar e desenvolver o que
nos une. O Reino Unido permanece
um muito importante parceiro comercial e económico de Portugal como as
páginas seguintes o ilustram. Se é fundamental consolidar os mercados que
já dominamos no país, não menos im-

A comunidade portuguesa no Reino Unido é também sem dúvida um
“bem” a preservar e apoiar. Admirar e
reconhecer o muito esforço que as gerações mais antigas tiveram no desenvolvimento das relações entre os dois
países, mas também aproveitar o potencial que representa para Portugal, e
para o Reino Unido, a presença de muitos milhares de jovens portugueses que
têm um papel já relevante na economia
e nas finanças destas ilhas, muitos
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com perspectivas de excelentes carreiras, prestigiados e de méritos reconhecidos no seu campo de actividade.
Mas há mais: os artistas, músicos, actores, pintores, realizadores, e igualmente no campo da investigação e
do ensino, sem esquecer os serviços.
O reforço da presença cultural portuguesa no RU, incluindo a divulgação da
nossa língua, é absolutamente estratégico e contam-se entre as prioridades
do governo português. Orgulho-me
do trabalho de todos os portugueses
no Reino Unido. Eles, no seu conjunto,
formam a “marca Portugal”.
Aos britânicos, por sua vez, apelamos a que continuem a visitar-nos,
a desfrutar do que temos para oferecer como terra e como gente, mas
igualmente para se aventurarem mais
longe do que o habitual cliché. Que
venham conhecer melhor o que somos como nação, a nossa indústria
e os nossos serviços, a qualidade da
nossa mão-de-obra e tudo o que colocamos à disposição, e é muito, dos
que que queiram investir em Portugal. Tem sido esta uma preocupação
constante da AICEP e do Turismo de
Portugal em Londres.

O governo do Reino Unido, tem-no
dito reiteradamente, pretende manter
uma relação estreita e mutuamente
benéfica com a UE, profunda e vantajosa para as duas partes, assente

“O governo do Reino
Unido, tem-no dito
reiteradamente,
pretende manter uma
relação estreita e
mutuamente benéfica
com a UE, profunda e
vantajosa para as duas
partes, assente em
relações económicas
e comerciais
globais e livres de
constrangimentos.”

em relações económicas e comerciais
globais e livres de constrangimentos.
Este é um bom ponto de partida para
um diálogo que todos racionalmente
desejamos termine com sucesso, mesmo que as negociações sejam tecnica-

mente complexas e possam ser aqui e
ali politicamente sensíveis.
Portugal parte para o processo do
Brexit com um espírito construtivo e
aberto próprio de um Estado antigo,
sábio e, que neste caso particular, tem
uma experiência e uma responsabilidade histórica muito própria. Vamos
por isso contribuir para um entendimento que represente o máximo
denominador comum e não simplesmente o mínimo aceitável.
A Embaixada de Portugal continuará
de portas abertas a todos os portugueses, venham de onde vierem, que partilhem a ambição que procurei descrever
atrás: tornar os interesses portugueses
maiores e mais fortes no Reino Unido e
simultaneamente dar a conhecer melhor ao “nosso mais velho aliado” o
Portugal do século XXI que estamos a
construir, um país mais próspero, porque economicamente e socialmente
mais desenvolvido.
londres@mne.pt
* O autor escreve de acordo com a antiga
ortografia.
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DESAFIOS PARA O FUTURO
NUM CENÁRIO PÓS-BREXIT
Quarto maior cliente de Portugal, o mercado do Reino Unido voltou, em 2016,
a apresentar o maior saldo superavitário da balança comercial global de bens
e serviços de Portugal, no valor de 4,2 mil milhões de euros, depois de uma
década a ser ultrapassado por Angola e posteriormente pela França. O futuro do
relacionamento bilateral passa pelo desafio em entender como tirar partido do
Brexit e as oportunidades que um forte crescimento económico pode trazer às
empresas portuguesas.
O Banco de Inglaterra (BoE) reviu em
alta, em março, a estimativa de crescimento económico do Reino Unido,
pela segunda vez no espaço de seis
meses e depois das previsões iniciais
pós-Brexit se terem mostrado excessivamente pessimistas, para 2 por cento
contra os 1,4 por cento previstos em
novembro passado, que por sua vez
substituía a estimativa de 0,8 por cento anunciada logo após o referendo
de junho de 2016.
Não deixa de ser paradoxal que, mesmo com a incerteza trazida pelo resultado do referendo do Brexit, o Reino
Unido tenha sido o país do G7 com
maior crescimento económico em
2016. No entanto, outras fontes económicas têm vindo a relembrar que na

ao impacto do Brexit, prevendo que
em 2018 e 2019 seja de 1,6 por cento
e 1,7 por cento, respetivamente. Entretanto, nos últimos três meses até janeiro de 2017, a taxa de desemprego
no Reino Unido desceu para 4,7 por
cento, constituindo este o valor mais
baixo em mais de quatro décadas.

>POR RUI BOAVISTA MARQUES,
DELEGADO DA AICEP
NO REINO UNIDO
previsão pré-referendo, anunciada em
maio do ano passado, o BoE estimava
o crescimento em 2,3 por cento para
2017. O BoE mantém, contudo, a opinião de que a taxa de crescimento irá
abrandar nos próximos dois anos face

Novos projetos
e investimentos
No seguimento do referendo de junho
de 2016, em que o Reino Unido votou
para sair da União Europeia, o novo
governo britânico, liderado por Theresa May, decidiu rever a sua estratégia
de investimento industrial, introduzindo uma nova política à qual chamou
de “Estratégia Industrial Moderna”.
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Numa visão a longo prazo e com o
objetivo de desenvolver os setores-chave da indústria, de modo a reativar a produção industrial e a estimular o desenvolvimento tecnológico e
científico, o governo marca, com as
estratégias apresentadas, uma mudança significativa relativamente à
abordagem adotada pelos governos
anteriores nos últimos 40 anos.
O governo considera que o Reino
Unido, apesar de ser a quinta maior
economia do mundo, carece de um
investimento estrutural em I&D que
permita colocar o país na linha da
frente em que se encontra noutras
áreas, devendo assim repensar o seu
posicionamento para fazer face à
competição internacional.
No Green Paper divulgado em fevereiro o governo apresenta três objetivos
essenciais: aproveitar os pontos fortes da economia e projetar o futuro,
preencher as lacunas existentes entre
as áreas mais desenvolvidas da economia do país e as restantes áreas e, ainda, estabelecer o Reino Unido como
um dos países mais competitivos para
se iniciar e desenvolver um negócio.
Robótica, inteligência artificial, smart
energy e tecnologia de rede móvel 5G
são algumas das áreas que vão receber apoio através de um novo Fundo
de Desafio de Estratégia Industrial, no
âmbito de um pacote de 4,7 mil milhões de libras de financiamento adicional para I&D.
Neste Green Paper o governo definiu
os pilares fundamentais para alcançar
estes objetivos, designadamente: reforçar o investimento na criação de
instalações de I&D (100 milhões de
libras para tecnologias biomédicas e
100 milhões de libras para incentivar
parcerias entre universidades e o setor
empresarial) até 2020/2021; promover o ensino profissional vocacionado
para a indústria; modernizar as infraestruturas; apoiar o estabelecimento e crescimento de empresas; incentivar o comércio e o investimento inter-

no; promover energia mais acessível e
o crescimento sustentável das empresas; criar instituições estratégicas que
liguem indústrias e localidades.

“No seguimento do
referendo de junho de
2016, em que o Reino
Unido votou para sair
da União Europeia, o
novo governo britânico,
liderado por Theresa
May, decidiu rever
a sua estratégia de
investimento industrial,
introduzindo uma nova
política à qual chamou
de Estratégia Industrial
Moderna.”

No início do ano o governo disponibilizou novos fundos para apoiar o
crescimento local. Um novo pacote financeiro para infraestruturas e habitação irá permitir a construção de casas

e infraestruturas em áreas de extrema
necessidade e em locais com viabilidade marginal. Deste fundo faz parte
um programa de construção acelerada de 1,7 mil milhões de libras que
apoiará construtores, parceiros inovadores do setor privado e fabricantes
externos de forma a garantir que as
casas sejam construídas com o dobro
da velocidade da construção das casas
tradicionais. Para o financiamento de
estradas locais e redes de transporte
público está definido um total de 1,1
mil milhões de libras.
Refira-se que o mercado imobiliário
britânico está deficitário pois durante
décadas não foram construídas casas
suficientes para satisfazer a procura
imobiliária no Reino Unido. “O nosso
mercado imobiliário é uma das maiores barreiras para o progresso do Reino
Unido nos dias de hoje. Quer seja para
comprar ou alugar, o facto é que a habitação é cada vez mais inacessível”,
confirma Theresa May no White Papper
lançado em fevereiro, que estabelece
como o governo pretende aumentar a
oferta de habitação e, a longo prazo,
criar um mercado de habitação mais efi-
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ciente, cujos resultados correspondam
às necessidades e aspirações de todos
os agregados familiares. São quatro as
grandes linhas definidas no documento
visando a correção do mercado imobiliário: planear as casas certas nos lugares certos; construir rapidamente; diver-

“Dados do INE e do
Banco de Portugal
relativos ao comércio
externo em 2016
permitem concluir que
existe uma tendência
de consolidação, ao
longo dos últimos anos,
no relacionamento
entre Portugal e o
Reino Unido.”
sificar o mercado; e ajudar a população
com necessidades nesta área.
Foi também anunciado um plano de
construção de novas cidades, as denominadas “Garden towns”, em toda
a Inglaterra numa tentativa de aliviar
a crise da habitação. O plano passa
por construir 14 novas cidades e entre
1.500 a 10.000 casas por cidade.

O governo apresentou também uma
“Estratégia Digital” para manter o
crescimento do setor que, em 2015,
contribuiu com 118 mil milhões de libras para a economia, mais de 7 por
cento do valor agregado bruto (VAB)
do Reino Unido, tendo as exportações
de bens e serviços digitais somado
mais de 50 mil milhões de libras. Espera-se que em 2025 o seu contributo para a economia ascenda a 200 mil
milhões de libras.
Neste sentido foi publicado em março
um Policy Paper que define as habilitações, as infraestruturas e a inovação
como pontos-chave da nova estratégia
do governo para apoiar a Economia
Digital no Reino Unido. O mesmo relatório visa impulsionar importantes setores tecnológicos como a Inteligência
Artificial, através de 17,3 milhões de libras em financiamento para a robótica,
procurando que as empresas britânicas
se mantenham competitivas.
A estratégia digital aposta na construção de infraestruturas digitais à
escala mundial e na formação de todos aqueles que necessitam, visando
tornar o Reino Unido no melhor lugar
para começar e construir um negócio digital. Pretende também ajudar
a converter cada empresa britânica
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numa empresa digital; transformar o
Reino Unido no lugar mais seguro do
mundo para viver e trabalhar online;
manter o governo do Reino Unido
como líder mundial no atendimento
online; utilizar o potencial dos dados
da economia e aumentar a confiança
do público na sua recolha e utilização.
O atual governo comunicou também
o estabelecimento de várias parcerias com instituições de renome para
oferecer especialização na área digital em todo o Reino Unido, como por
exemplo o banco Lloyds, que prometeu formar 2,5 milhões de pessoas,
instituições de caridade e pequenas
empresas até 2020; e o Barclays, que
ajudará 45 mil crianças a aprender a
codificar, alargando gratuitamente a
literacia e segurança digital a mais de
um milhão de novos utilizadores.

Importante
relacionamento
bilateral
Dados do INE e do Banco de Portugal
relativos ao comércio externo em 2016
permitem concluir que existe uma tendência de consolidação, ao longo dos
últimos anos, no relacionamento entre
Portugal e o Reino Unido. As exportações de bens e serviços portugueses
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para este mercado cresceram substancialmente nos últimos anos e o Reino
Unido é hoje o nosso 4º maior cliente,
tendo o saldo da balança comercial
atingido os 4.193,1 milhões de euros
no ano passado, a favor do nosso país.
No que respeita aos fluxos de investimento, nestes últimos anos e, em particular, em 2015 e 2016, parece-nos

“O Reino Unido
continua a ser uma das
melhores plataformas
financeiras mundiais
para o financiamento
a atividades
inovadoras de startups
e de scaleups em
crescimento acelerado.”
relevante realçar que o grupo Petrotec,
um dos principais players internacionais
em tecnologia e serviços para o downstream da indústria petrolífera, adquiriu
a Wayne Fueling Systems UK, uma empresa de serviços da Dover Corporation.
A aquisição da Wayne UK veio reforçar
a presença da Petrotec no Reino Unido
pela combinação das suas atividades
com a operação direta da empresa no
país, onde se encontra desde 2013.
Além disso, a Petrotec ganha com o reconhecimento no setor dos 90 anos de
história da Wayne UK que, com 75 colaboradores, está sediada em Edimburgo.

temos a registar alguma atividade de
M&A (Fusões e Aquisições), nomeadamente através da aquisição, concluída
em julho de 2016, de perto de 60 por
cento da EID, por parte da COHORT
plc., por 10,7 milhões de euros, num
reforço da aposta do Reino Unido nas
competências técnicas da engenharia portuguesa. Nesta operação foram
adquiridas as partes da Efacec Capital
SGPS e da Rohde & Schwartz GmbH,
ficando em aberto a possibilidade de
nova tomada de posição até aos 80 por
cento do capital da empresa.
De igual modo, num desenvolvimento muito positivo mas mais focado no
reconhecimento do talento da engenharia de sistemas de informação portuguesa, é de destacar a abertura do
terceiro hub da Vodafone em Portugal,
em outubro passado, desta feita um
centro de competências global de I&D
sobre a televisão do futuro. Este centro
vem juntar-se a outros dois já instalados em Portugal: o centro de I&D sobre
IoT (Internet of Things), e o designado
Atlantic NOC (Network Operations
Centre) que dá apoio a diversos países
da Europa, nomeadamente ao Reino
Unido. Estes três centros empregam
mais de 450 especialistas informáticos
e de telecomunicações.

De particular interesse é igualmente
a abertura da filial inglesa da Bial, em
Windsor, no centro do importante cluster farmacêutico ao longo da M4. O escritório de representação e vendas, que
já conta com mais de 15 colaboradores,
foi inaugurado em maio de 2016 na histórica Admiral House, e tem perspetivas
de crescimento sustentáveis.

Num caso de certa maneira semelhante,
porque valida a notoriedade e competência a nível mundial do talento português na área tecnológica, gostaríamos
de realçar a inauguração da nova sede
da BLIP, o principal hub tecnológico da
empresa britânica de jogo online Paddy
Power Betfair, em novembro passado,
no Porto. Esta empresa inglesa decidiu
deslocalizar operações, relativas a soluções de software para web e mobile,
de Manchester e também da Roménia
para as concentrar no Porto, num investimento que já ultrapassa os 30 milhões
de euros e que tem ótimas perspetivas
de expansão.

Relativamente ao IDE do Reino Unido
em Portugal, o crescimento também
tem sido acentuado. Na área industrial

Para além dos casos mais reconhecidos em Portugal, como o virtuoso
nearshoring tecnológico de platafor-

mas online com operações duais no
Reino Unido e em Portugal – como a
Farfetch, cujo crescimento já a catapultou para a classificação de unicórnio
(empresa de crescimento acelerado
com valorização acima dos mil milhões
de euros), que apesar de ter a sede social em Londres, emprega mais de 700
dos seus colaboradores em Portugal
(Porto, Braga e Lisboa), de um total de
mais de 1.300 no total; e a Seedrs e a
Syndicate Room, duas plataformas de
cofinanciamento e crowdfunding que
contam com um cofundador português e com as operações de desenvolvimento de software da plataforma no
nosso país –, são várias as chegadas de
novos projetos britânicos em Portugal.
Tem justamente sido na área das novas
soluções de tecnologia, das startups e
da inovação que se tem sentido um
enorme acréscimo de interesse de empreendedores ingleses por Portugal. O
caso mais emblemático é, porventura,
a abertura da primeira filial no estrangeiro da Second Home (em parceria
com a portuguesa Faber Ventures),
um conhecido acelerador de inovação
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em Shoreditch, no leste londrino, que
opera um conceito muito peculiar que
consiste em juntar no mesmo espaço startups e equipas de inovação de
grandes empresas e stakeholders da
inovação, de que são bons exemplos
as equipas de inovação do Santander
e do Cushman & Wakefield.
Num outro registo, mas de interesse
mencionar, uma vez que tem tido muita
repercussão no Reino Unido: o sucesso
e o caso da expansão para Portugal do
grupo Time Out. Mais conhecido pelas
revistas citadinas e pela organização de
eventos, foi em Portugal que o grupo
lançou o conceito de “Time Out Market”, registando um forte crescimento
neste domínio (63 por cento de crescimento anual, registando o Mercado
da Ribeira 3,1 milhões de visitantes em
2016), e promovendo a internacionalização deste negócio para Londres e
Miami em 2017, a partir de Lisboa.
Foi igualmente em 2016, em julho, que
a Autoridade da Concorrência portuguesa deu autorização à multinacional
DS Smith, com sede em Londres, para

adquirir a portuguesa Copaca, de Paços de Brandão, da área do fabrico de
embalagens, nomeadamente em cartão
canelado, que teve no ano passado uma
faturação de perto de 25 milhões de
euros e que assim fica a fazer parte da
rede internacional do líder europeu no
mercado de embalagens de cartão canelado e líder mundial no mercado de
embalagens de plástico especializadas.
Na área do processamento e embalamento de produtos alimentares foi
anunciada, em janeiro de 2017, uma
joint-venture entre o grupo Hilton
Food e a Sonae MC, denominada SOHI
Meat Solutions, visando o desenvolvimento de um novo Centro de Processamento de Carnes em Santarém, num
projeto superior a 22 milhões de euros.
O grupo Hilton Food está sediado em
Huntingdon, em Inglaterra, nasceu de
uma oportunidade de fornecimento
privilegiado para a Tesco, tendo posteriormente diversificado a sua atividade
através de um processo de expansão
rápido. Atualmente tem seis fábricas
na Europa e na Austrália.
O mais recente caso de investimento
britânico em Portugal foi anunciado em

finais de março como sendo a maior
investimento europeu privado em
energia solar, no âmbito de uma parceria entre a WElink Energy, sediada em
Mayfair, Londres, e a China Triumph International Engineering (CTIEC). O projeto, num investimento de 200 milhões
de euros, terá 220MW de capacidade,
o equivalente à geração de energia
renovável para 200.000 habitações,
e permitirá uma redução de emissões
poluentes de 218.310 toneladas de
dióxido de carbono. Denominado Solara 4 Solar Project e a instalar na região
de Vaqueiros, no Algarve, tem o início
de construção previsto para o primeiro
trimestre de 2018, e criará 200 postos
de trabalho que poderão aumentar até
600 numa segunda fase.
Toda esta dinâmica de inúmeros casos
de investimento britânico em Portugal,
devem ter pesado na decisão de uma
consultora especializada em recrutamento profissional, a Robert Walters,
de abrir, em 2016, um escritório de
headhunting em Lisboa. A empresa,
sediada no centro de Londres, é reputada por se focar em talento relacionado com a engenharia, tecnologias
de informação e operações.
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Também em termos de investimento
em Obrigações do Tesouro e da Dívida Pública portuguesa, o chamado
investimento em “fixed income”, na
primeira emissão em 2017, correspondente a cerca de 20 por cento do
total das necessidades para o corrente ano, de 3 mil milhões de euros, os
fundos do Reino Unido constituíram o
principal país subscritor (26 por cento), enquanto Espanha, França e Itália
subscreveram 34,7 por cento no total.
Em termos de mercados financeiros,
Londres continua a ser o centro mais
relevante para a economia portuguesa, como comprova o resultado da
recente colocação de dívida subordinada da Caixa Geral de Depósitos, no
valor de 500 milhões de euros, junto
de mais de 160 investidores, e em que
59 por cento dos títulos foram adquiridos por investidores do Reino Unido.
Enquanto os grandes e mais reputados
fundos de investimento ingleses têm
vindo a manter posições qualificadas
em empresas portuguesas cotadas no
PSI20, como são exemplo a Henderson e a Standard em empresas como
a GALP e os CTT, entre outras, novos
fundos têm manifestado interesse nas
empresas portuguesas como é o caso
da Genesis Assets Managment que assumiu recentemente uma posição superior a 2 por cento na Jerónimo Martins.

No que diz respeito ao mercado imobiliário em Portugal, que no ano de
2016 atingiu 1.254 milhões de euros,
sendo o segundo ano desde 2007
que superou a barreira dos 1.000 milhões de euros, os fundos de investimento (53 por cento) constituem o
tipo de investidores mais ativos num
mercado em que há uma predominância de capitais estrangeiros (85
por cento do total transacionado),
com destaque para o Reino Unido
(35 por cento do total), seguido da
França (23 por cento), Espanha (10
por cento) e EUA (5 por cento).

Desafios, incertezas
e aposta no futuro
A negociação da saída do Reino Unido da União Europeia irá demorar,
pelo menos, dois anos, sendo provável que para alguns setores selecionados venham a existir períodos derrogatórios e de transição. É, portanto, ainda cedo para tomar posições
definitivas, sendo agora tempo para
melhorar as competências de observatório e de intelligence no sentido
de nos prepararmos o melhor possível para os cenários mais prováveis
de conclusão das negociações. O
cenário menos favorável seria voltar
a ter comércio bilateral em termos
definidos pela Organização Mundial
do Comércio e não por acordos espe-

cíficos, mas veremos como evoluem
as posições negociais.
Entretanto, o Reino Unido continua a
ser uma das melhores plataformas financeiras mundiais para o financiamento a atividades inovadoras de startups e
de scaleups em crescimento acelerado.
Existem igualmente oportunidades de
investimento direto em Portugal a serem detetadas nas áreas de nearshoring
tecnológico e de serviços, mas também
de operações financeiras de middle office, incluindo HR (recursos humanos), IT
(tecnologias), compliance, risk analysis
e assuntos legais. Várias pequenas operações de apoio a family offices já se
instalaram em Lisboa, sendo provável
que outras se venham a deslocalizar do
Reino Unido para Portugal.
A participação da AICEP na 17th Annual Shared Services and Outsourcing
Week, que este ano decorre em Manchester, corresponde a uma excelente
oportunidade para consolidar o posicionamento de Portugal como destino de
investimento nearshore tecnológico.
De referenciar um outro setor em que
o Centro de Negócios da AICEP em
Londres está empenhadamente atento, o do design, promovendo a participação, com um pavilhão nacional,
no London Design Festival, no âmbito
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da TENT London, que terá lugar em
setembro. Estarão presentes cerca de
20 empresas, com produtos inovadores e demonstrativos das tendências do
design de produto no setor da home
fashion, o que permitirá aumentar a
notoriedade de Portugal como gerador de tendências e que se insere no
circuito global do lifestyle contemporâneo. A AICEP, no âmbito do apoio às
empresas portuguesas, celebrou uma
parceria com o British Design Council,
para a realização, durante este ano, de
workshops designados “Design for Export”, visando capacitar um conjunto
de empresas portuguesas de modo a
que integrem melhor os valores do design nos seus produtos, potenciando,
assim, a sua capacidade exportadora.
De igual modo, refira-se o recente suplemento de 64 páginas sobre Portugal publicado na revista Monocle, num
exercício inédito naquela publicação,
que consagra Portugal como o campeão
mundial do soft power, um conjunto de
atributos valorizados exponencialmente
de modernidade e adequação aos desafios contemporâneos.
Por fim, a atribuição a Lisboa do Prémio de Melhor Cidade do Design Mundial 2017 pela revista Wallpaper, é o
reconhecimento de que Portugal está
mais presente no mindset dos decisores mundiais de tendências, mas que
temos de continuar a dar consistência
a esta novidade que ainda é recente,
procurando potenciar a extraordinária
boa confluência de fatores positivos.
Refira-se que o país que teve maior representação na primeira edição do Web
Summit em Portugal foi o Reino Unido,
com mais de 8.000 participantes.
Em conclusão: existem desafios e incertezas associadas ao Brexit e a outros fatores internacionais, mas nada
nos deve fazer demover de apostar no
Reino Unido, um mercado exigente
mas de referência global.
aicep.london@portugalglobal.pt
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SWOT BREXIT
Com a entrega à União Europeia, pelo governo britânico, da carta que desencadeou o artigo 50 que permite ao Reino Unido iniciar as negociações do
Brexit, permitimo-nos avançar com o que poderia ser uma primeira análise
SWOT BREXIT, mesmo sem termos ainda dados concretos sobre as perspetivas setoriais e os impactos do Brexit nas outras economias da UE e extra-UE.

Brexit : Análise SWOT - Implicações para Portugal
Forças:

Fraquezas:

•
Fortes e antigas relações com o
Reino Unido;

• A incerteza e os aspetos concretos do processo de saída União
Europeia;

• Relações comerciais entre os dois
países têm-se intensificado;
• Bom posicionamento e reconhecimento no mercado;
• Aumento do poder de compra dos
visitantes/turistas;
• O Reino Unido é o principal emissor de turistas para Portugal.

• Os cidadãos da UE poderão vir a
estar sujeitos a regras adicionais
de imigração;
•
Desvalorização da libra face ao
euro e aumento da competitividade produtos britânicos;
•M
 enor poder de compra dos
britânicos;

Oportunidades:

• Subida da inflação nos preços ao
consumidor;

•
Aumento do Investimento Direto
Estrangeiro oriundo do Reino Unido;

• Perda de fidelidade e confiança do
consumidor.

•
Produtos diferenciadores e com
design e marca própria;

Ameaças:

• Apostar em produtos e serviços de
qualidade;

• Portugal pode sofrer os efeitos de
uma crise económica na Europa e
no Reino Unido;

• Relação qualidade-preço competitiva e reconhecida;
•
Empresas portuguesas com subsidiárias no Reino Unido poderão fazer negócio nos países da
Commonwealth;
• Empresas norte-americanas, asiáticas e do Médio Oriente com sedes europeias em Londres, têm de
reorganizar a presença na União
Europeia;
• Aumento de investimento na área
do neashoring tecnológico;
• Portugal é plataforma de desenvolvimento software e mobile
para start-ups.

• As empresas exportadoras poderão estar entre os agentes económicos mais afetados;
• O regresso de taxas alfandegárias
sobre os produtos destinados ao
mercado do Reino Unido;
•
Centros de serviços partilhados
e centros logísticos podem ficar
comprometidos;
• Empresas portuguesa que utilizaram
o Reino Unido como plataforma poderão ter de rever a estratégia;
• Negociações das questões aduaneiras com outras geografias (EUA
e países da Commonwealth) mais
favoráveis.
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – REINO UNIDO
O Reino Unido é um importante parceiro económico de Portugal, sendo a balança
comercial de bens e serviços favorável ao nosso país. Além de investidor de relevo,
o Reino Unido é o principal emissor de turistas para Portugal.
Em 2016 foi o 4º cliente de bens e serviços de Portugal, representando 9,9
por cento das exportações, e o 6º fornecedor, com uma quota de 4,6 por
cento das importações. No período
de 2012-2016, o crescimento médio
anual das exportações e importações
de bens e serviços foi de 9 por cento e
de 3,6 por cento, respetivamente.
No que se refere ao comércio de bens,
em 2016, o Reino Unido ocupa o 4º
lugar enquanto cliente de Portugal (7
por cento do total exportado), mantendo o 6º lugar como fornecedor
(3,1 por cento do total importado).
Os dados do INE relativos ao comércio
externo em 2016 permitem concluir
que existe uma tendência de consolidação ao longo dos últimos anos. O
substancial crescimento das exportações portuguesas, quando comparado com o crescimento das exportações do Reino Unido para Portugal,
originou um progressivo aumento do
coeficiente de cobertura, de 188 por
cento em 2016, apresentando o va-

lor mais alto da última década e, por
consequência, uma redução do défice comercial bilateral.
A balança comercial de bens de Portugal com o Reino Unido aponta
para uma taxa de variação homóloga
2015-2016 de mais 5,4 por cento nas
exportações. O número de empresas
exportadoras registou um aumento significativo ao longo dos últimos
anos: 2.680 em 2015, que compara
com 2.302 em 2011.
Relativamente às exportações por grupos de produtos, considerando uma
taxa de variação homóloga 20152016, os grupos que registaram maior
crescimento no ano passado foram:
• Máquinas e aparelhos: 31,1 por cento (839,8 milhões de euros);
• Instrumentos de ótica e visão: 15,9
por cento (102,5 milhões de euros);
•
Combustíveis minerais: 15,6 por
cento (10,9 milhões de euros);
• Minerais e minérios: 11,1 por cento
(98,4 milhões de euros);

•
Metais comuns: 8,7 por cento
(254,5 milhões de euros);
•
Químicos: 8,5 por cento (206 milhões de euros);
• Veículos e outro material de transporte: 6,1 por cento (558,6 milhões
de euros);
• Vestuário: 0,8 por cento (284,6 milhões de euros).
Os principais produtos exportados para
o Reino Unido foram: partes e acessórios
dos veículos automóveis, automóveis de
passageiros, calçado, medicamentos em
doses para venda a retalho, aparelhos
recetores para radiotelefonia, radiotelegrafia, radiodifusão, e papel e cartão
usados para escrita e/ou fins gráficos.
No que diz respeito a Serviços, a Balança Comercial de Portugal com o Reino
Unido, registou, em 2016, um saldo
postivo de 2.534,5 milhões de euros,
aumentando face a 2015. Por tipo de
serviço, o maior valor e a maior taxa
de crescimento respeitam às viagens e
turismo (mais 12,9 por cento em 2016

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O REINO UNIDO
2012

2013

2014

2015

2016

Var % 16/12a

2016 jan/fev

2017 jan/fev

Var % 17/16b

Exportações

5.341,8

5.614,7

6.293,0

7.175,0

7.510,1

9,0

1.013,1

1.095,4

8,1

Importações

2.865,1

2.962,2

3.208,4

3.439,8

3.317,0

3,8

533,0

555,9

4,3

Saldo

2.476,7

2.652,5

3.084,6

3.735,1

4.193,1

--

480,0

539,6

--

186,4

189,5

196,1

208,6

226,4

--

190,1

197,1

--

Coef. Cob.

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012-2016; (b) Taxa de variação homóloga 2016-2017
Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a “Bens e Serviços” não corresponde à soma [“Bens” (INE) + “Serviços” (Banco de Portugal)].
Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.
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face ao ano anterior) e aos transportes
(mais 0,2 por cento).

Investimento e turismo
A posição (stock) de investimento direto entre Portugal e o Reino Unido, em
termos de princípio ativo, tem vindo a
aumentar, registando uma subida média

O fluxo de investimento direto entre
Portugal e o Reino Unido, segundo
o princípio direcional, tem registado
um aumento substancial, registando um crescimento médio de 325
por cento no período de 2012 a
2016, tendo tido um pico positivo
recorde em 2015, no valor de 362
milhões de euros.

de 9,4 por cento entre 2012 e 2016, e
um valor acumulado de 2,2 mil milhões
de euros em 2016, apesar de este valor
ter decrescido substancialmente face a

2015. Já o passivo tem igualmente vindo
a aumentar, tendo registado uma subida
de 6,6 por cento no mesmo período de
2012 a 2016, correspondendo neste último ano a um valor acumulado de 9,5
mil milhões de euros, portando um saldo negativo.

Em termos de IDE do Reino Unido em
Portugal, este tem aumentado, tendo-se registado um crescimento médio

de 99 por cento no período entre
2012 e 2016, e um valor recorde de
831 milhões de euros em 2015.
Quanto ao turismo, é de salientar que
o Reino Unido é o principal mercado
para Portugal em termos de receitas
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geradas pelo setor do turismo – mais
de 2.266,8 milhões de euros em
2016 –, aumentando 12 por cento
no período entre 2012 e 2016 (média anual), e representando 17,9 por
cento das receitas geradas pelo total
de visitantes estrangeiros no país no
ano passado.
No que se refere às dormidas e aos
hóspedes (assinalados apenas na
hotelaria global), o Reino Unido
representou, respetivamente, 23,9

por cento do total de visitantes estrangeiros. O número de dormidas
registadas no período de 20122016 cresceu 9,3 por cento (média
anual), totalizando cerca de 9.155
milhões em 2016.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O REINO UNIDO
2012

2013

2014

2015

2016

Var % 16/12a

2016 jan/fev

2017 jan/fev

Var % 17/16b

Exportações

2.386,0

2.612,6

2.943,9

3.358,9

3.540,0

10,4

560,9

614,5

9,5

Importações

1.674,2

1.675,7

1.817,9

1.899,5

1.886,4

3,1

303,4

309,5

2,0

Saldo

711,8

936,9

1.126,0

1.459,4

1.653,6

--

257,5

305,0

--

Coef. Cob.

142,5

155,9

161,9

176,8

187,7

--

184,9

198,5

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012-2016
(b) Taxa de variação homóloga 2016-2017
(2012 a 2014: resultados definitivos; 2015: resultados provisórios; 2016 e 2017: resultados preliminares)
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BREXIT:

O QUE SABEMOS E O QUE ESPERAMOS
Criada em 1979 e representado hoje em dia mais de 130 empresas portuguesas
e britânicas, a Câmara de Comércio Portuguesa no Reino Unido tem vindo
a acompanhar e a trabalhar de forma muito consistente e coerente nas
consequências do Brexit para as nossas empresas neste mercado e para as empresas
britânicas em Portugal.
bém oportunidades, principalmente
quando falamos da mais antiga aliança do mundo. Duas grandes nações
atlânticas, Portugal e o Reino Unido
devem redescobrir-se e forjar novos
laços de amizade e colaboração.

Para tanto, temos mantido canais de
contacto e de relacionamento com as
principais organizações dos dois países, incluindo as Embaixadas e agências de desenvolvimento de negócios
em Lisboa e em Londres, mas também
os parlamentos e governos dos dois
países e com as instituições europeias
em Bruxelas.
Olhando para o futuro, muitas são as
incertezas que nascem com a decisão do povo britânico de abandonar
a União Europeia e do discurso da
primeira-ministra Theresa May sobre o
novo relacionamento que o Reino Unido pretende estabelecer com a União
Europeia. Embora saibamos que haverá um “hard Brexit”, não sabemos ainda o que isso significa para as nossas
empresas. Que novos impostos? Que
novas burocracias? Que novo modelo
de circulação de pessoas?
Antes do referendo, a Câmara de Comércio declarou que existe para servir
as empresas portuguesas que trabalham no Reino Unido e as empresas
britânicas que trabalham em Portugal
e que não nos cabia comentar os assuntos internos do Reino Unido nem
tomar uma posição pública sobre as
escolhas do povo britânico. Mas deixámos claro que o nosso papel é contribuir para que Portugal e o Reino
Unido continuem a gozar das melhores condições de negócio possíveis.
Coloca-se, assim, a questão de saber
qual será o impacto do Brexit em Por-

>POR BERNARDO IVO-CRUZ,
CHAIRMAN DA CÂMARA
DE COMÉRCIO PORTUGUESA
NO REINO UNIDO

tugal. Segundo o Global Council e a
Open Society, Portugal, um país aberto, de matriz atlântica e marítima, sofrerá um forte impacto com a saída do
Reino Unido seguida de um realinhamento a leste do centro político e das
políticas da União Europeia. Ficaremos
mais periféricos.
Assim, é do nosso interesse nacional
que as negociações do Brexit sejam
tão adultas, civilizadas e amistosas
quanto possível. Portugal deveria,
juntamente com outros países com
interesses semelhantes como a Irlanda, procurar ser a voz do bom senso
na mesa das negociações e trabalhar
para que o resultado final seja aceitável para todos.
Sem prejuízo para estas preocupações
graves e sérias, não nos devemos esquecer que todos os desafios são tam-

Após as negociações do Brexit, Portugal
e o Reino Unido devem trabalhar juntos no desenvolvimento de uma nova
relação bilateral que permita a Londres
ter uma alternativa à União Europeia e
a Lisboa ter uma política complementar à nossa opção europeísta.
Em particular, Portugal e o Reino Unido
deveriam olhar para o Atlântico, tão
cheio de oportunidades e com tanto
para descobrir. Nós deveríamos estabelecer uma nova parceria – aberta a outros países das duas margens do Atlântico e aos Estados-membros da CLPL
e da Commonwealth – com base na
ciência e na inovação, mas também na
economia, no comércio e no turismo.
Uma nova parceria que altere a nossa
relação com o Atlântico, procurando
encontrar o equilíbrio entre o Crescimento Económico, a Sustentabilidade
Ambiental e o Desenvolvimento Social.
As empresas e as instituições portuguesas no Reino Unido e britânicas
em Portugal podem contar com a Câmara para os tempos complexos que
se aproximam.
www.portuguese-chamber.org.uk
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VICAIMA

Sucesso e reconhecimento no mercado britânico
Fundada em 1959, a Vicaima é um dos maiores players europeus no design e
produção de soluções de portas de interior, portas técnicas, aros e peças para
mobiliário, exportando 92 por cento da sua produção para cerca de 30 países em
todo o mundo, tendo ainda presença direta no Reino Unido, Espanha e Marrocos.
No mercado britânico, a Vicaima Limited é reconhecida como uma marca de
confiança e de qualidade pelos profissionais do setor.
Liderada por Arlindo Costa Leite, a
Vicaima assume um posicionamento
assente na capacidade de desenvolver
soluções integradas e customizadas,
orientadas para diversos setores, nomeadamente habitacional, hoteleiro,
saúde, educação e comercial.
A internacionalização da empresa
portuguesa arrancou em 1977, com
o início do processo de exportação
dos produtos da marca para mercados
como Bélgica, Reino Unido e Espanha.

Seguiu-se a aposta em mercados que
se revelaram estratégicos, com uma
presença e participação diretas, como
foi o caso do Reino Unido e Espanha,
que resultou na criação, em 1988 e
1991, respetivamente, de duas subsidiárias, a Vicaima Limited e a Vicaima
Puertas, às quais se juntou posteriormente a Vicaima África, em Marrocos.

nhecidos internacionalmente pelas soluções que apresentamos no mercado.
São inovadoras, têm elevada qualidade,
podem ser exclusivas e ajustam-se às
especificidades de cada projeto, seja na
dimensão ou no ‘design’. Estamos por
isso preparados para responder a qualquer desafio”, afirma Arlindo Costa Leite, presidente da Vicaima.

“Levar a qualidade e ‘know-how’ portugueses além-fronteiras sempre foi uma
das missões da Vicaima. Somos reco-

No Reino Unido, onde está presente
há cerca de 30 anos com a Vicaima
Limited, a aposta da empresa é im-
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pulsionada pelo facto de este ser um
mercado com um crescimento sustentado no setor da construção. Sedeada
em Swindon, no sudoeste de Inglaterra, a filial da Vicaima, que ocupa uma
área de aproximadamente 70.000
metros quadrados e que integra uma
operação de transformação industrial,
comercializa produtos e soluções técnicas e distribui para qualquer região
do Reino Unido e Irlanda.
Com uma atividade de negócio consolidada, a Vicaima Limited é reconhecida no mercado como uma marca de
confiança e de qualidade pelos profissionais do setor e um dos maiores
players nos segmentos alto e médio-alto do setor habitacional, mas a sua
gama de produtos é também prescrita
para outros setores como o hoteleiro,
serviços ou outros onde se incluem,
como exemplo, edifícios militares,
adianta um responsável da empresa.
Segundo a mesma fonte, a capacidade de customização e o desenvolvimento de soluções que vão ao encontro das necessidades dos clientes são
os fatores diferenciadores da oferta da
Vicaima no Reino Unido que, aliados
à qualidade e acabamento dos produ-

tos, levaram ao crescente sucesso da
marca naquele mercado.
A fonte salienta que se trata de um
mercado com especificações bastante
rigorosas no que respeita à legislação
da construção residencial, fator que
veio impulsionar positivamente o desenvolvimento de produtos técnicos,
como é o caso das portas corta-fogo,
acústicas ou de segurança e maximizar
a expertise da marca nestas soluções,
que representam hoje cerca de 70 por
cento das vendas da Vicaima Limited.
A dinâmica do setor da construção
britânico tem motivado a Vicaima a reforçar a sua presença neste mercado,
tendo recentemente aí realizado um
investimento de 7,5 milhões de libras.
A Vicaima reforçou também o seu portefólio de soluções neste mercado com
o lançamento do Vicaima Match, uma
proposta inovadora que veio romper
com os padrões da decoração de interiores e que permite, a partir da tecnologia H2P de alta precisão e de processos produtivos e inovadores, criar
soluções customizadas, em diferentes
superfícies e materiais com aplicações
diversas tais como, revestimentos de
parede, peças para mobiliário, divisó-

rias ou expositores. Esta nova gama de
produtos veio alargar a área de negócio
da Vicaima, dar resposta a outros setores de mercado e ainda complementar
a oferta para o setor da construção.
Os produtos técnicos Vicaima com
performances corta-fogo, acústicas e
de segurança (SBD) estão certificados
segundo as normas British standard
e/ou normas europeias, assegurando
o cumprimento das normas legislativas. Por outro lado, e em linha com
o Code for Sustainable Houses implementado pelo governo britânico, a
Vicaima Limited está certificada pelo
FSC®, entidade que assegura uma
gestão responsável das florestas. Detém igualmente a certificação de qualidade BS EN ISO9001:2008.
O desenvolvimento de propostas exclusivas está hoje associado à marca Vicaima em projetos do setor habitacional,
de serviços ou hoteleiro. Fonte da empresa destaca a participação da Vicaima
no projeto World Wildlife Fund Living
Planet Centre da WWF em Woking, um
dos edifícios mais “verdes” no Reino
Unido e para o qual a Vicaima desenvolveu diversas soluções Portaro®. A
Vicaima foi também selecionada pela
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PORTA 6
DA VIDIGAL WINES

Um caso sério de sucesso
no Reino Unido

empresa Crest Nicholson para equipar
o seu mais recente empreendimento de
apartamentos de luxo, o projeto “Electricity House”, localizado em Bristol, Inglaterra, que resulta da transformação
do histórico edifício de escritórios e lojas
numa unidade luxuosa de habitações
privadas. Recentemente a marca equipou também o “Fulham Riverside” no
Reino Unido, um ambicioso condomínio de luxo em Fulham Wharf, para o
qual a Vicaima forneceu, entre outros
produtos, o Portaro® SBD para as entradas dos apartamentos.
Em resultado desta aposta, a marca
portuguesa foi galardoada, em janeiro passado, com o prestigiado prémio
na categoria de “Investor Recognition
Award” que Arlindo Costa Leite, presidente da Vicaima, recebeu durante a
9ª edição dos DIT Business Awards, na
residência oficial da embaixadora do
Reino Unido em Portugal.
Em termos de resultados, a Vicaima Limited faturou, em 2016, cerca de 31
milhões de euros.
info@vicaima.com
www.vicaima.com

Primeiro foi fruto do
“acaso e da sorte; depois
da qualidade”. É desta
forma que António
Mendes Lopes, diretor
da Vidigal Wines, se
refere ao sucesso que um
dos seus vinhos tintos,
o Porta 6, alcançou
no mercado britânico
depois de ter sido alvo
de comentários muito
positivos num programa
de culinária na BBC.
As vendas do Porta 6
dispararam e a empresa
de vinhos de Leiria
prepara-se agora para
lançar naquele mercado
um vinho reserva
destinado ao segmento
médio/alto.
A Vidigal Wines é uma empresa produtora de vinhos tranquilos e licorosos, de média dimensão e cariz familiar, situando-se na região de Leiria, a
30 quilómetros do mar. A empresa é,
atualmente, detida em 40 por cento
por uma empresa norueguesa, estando a maioria do capital, 60 por cento,
nas mãos de António Mendes Lopes,
que tem uma experiência de mais de
30 anos no mundo do vinho.
A Vidigal Wines exporta cerca de 40
vinhos diferentes para mais de 30 países, representando o mercado externo
87 por cento das vendas da empre-
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sa. No total, produz cerca de quatro
milhões de litros de vinho por ano.
Presente no mercado britânico através
da Majestic Wines, com mais de 200
pontos de venda em todo o Reino
Unido, a empresa portuguesa viu as
vendas do seu vinho Porta 6 subirem
vertiginosamente quando, há cerca de
dois anos, foi recomendado por um
conceituado enólogo no programa de
culinária Saturday Kitchen, da BBC. O
próprio apresentador do programa disse, então, que o Porta 6 era dos melhores vinhos tintos que tinha provado nos
dez anos em que trabalhava naquele
programa de televisão e que ele próprio tinha comprado uma caixa. A corrida às lojas da Majestic foi imediata e
o Porta 6 foi e continua a ser um sucesso de vendas no Reino Unido, sendo
destacado pela sua relação qualidade/
preço (o preço ronda as 8 libras).
Desde então a empresa tem vindo a
gerir o sucesso alcançado por este vinho, cuja procura tem vindo sempre a
subir, mantendo a sua qualidade. De
referir que o rótulo do Porta 6 apresenta uma imagem de uma Lisboa
turística, onde se destaca um carro
elétrico da Carris, associando indiretamente este produto à marca Lisboa.
“No Reino Unido temos mais quatro
ou cinco vinhos à venda, mas o foco é
no Porta 6, cuja qualidade e estilo têm
de ser mantidos, independentemente
da quantidade. Uma boa relação qualidade/preço é muito importante para os
vinhos portugueses, que têm sempre
de provar que têm qualidade”, afirma
António Mendes Lopes, acrescentando
que a Vidigal Wines acaba de lançar
um Porta 6 reserva no mercado britâ-

nico, que, com um preço bastante superior, é dirigido ao consumidor com
um poder de compra mais elevado. O
diretor da Vidigal Wines espera vender
cerca de 100 mil garrafas deste vinho
o que, na sua opinião, será “muito positivo”. Quanto ao Porta 6, a empresa
exporta para o Reino Unido cerca de
um milhão de garrafas por ano.

ção em Portugal. O sucesso começa
assim no exterior e é posteriormente importado para Portugal”, reforça
Mendes Lopes.

O sucesso do Porta 6 no mercado britânico foi projetado para outros mercados,
com vendas na Austrália, Nova Zelândia,
Japão, EUA. China, Rússia e Brasil. Nos
EUA, a empresa também apostou numa
extensão com um vinho espumante
para o segmento médio-alto, cujas vendas “têm estado a correr muito bem”.

A Vidigal Wines teve, durante cinco
anos consecutivos, o vinho mais vendido na Noruega. “Tivemos um sucesso espetacular. Depois fomos ultrapassados por vinhos italianos mais adocicados e por colegas portugueses, mas
ainda assim temos conseguido manter
este ‘veterano de vendas’ em quantidades significativas na Noruega”,
afirma o responsável sublinhando o
contributo da Vidigal para o aumento da presença de vinhos portugueses
naquele mercado.

Mas como “nem todos os anos conseguiremos necessariamente quantidades de vinho adequado em qualidade e estilo para sustentar o crescimento espontâneo do Porta 6, vamos
tentando dimensionar a procura e
conter a expansão de modo a poder
continuar a dar uma resposta qualitativa ao aumento da procura”, aponta
António Mendes Lopes.

Os principais mercados de exportação
da Vidigal Wines são a Irlanda, Alemanha, EUA, Canadá, Escandinávia e
Brasil, mas os vinhos da empresa de
Leiria chegam a muitos mais países
como China, Japão, Israel, Roménia,
Austrália, Macau, Hong Kong, Islândia, Cabo Verde, Moçambique, Angola, Áustria, Colômbia, Ucrânia, Rússia,
Taiwan, Estónia e Coreia, entre outros.

Em termos futuros, e porque no ano
passado a empresa teve alguma dificuldade em gerir o fluxo de encomendas para os mercados externos, este
ano a aposta será também no mercado interno, através do lançamento de
campanhas de promoção, estabilizando a produção para que num futuro
próximo se possa pensar em diversificar mercados, adianta o responsável.

A nível de produção, a Vidigal Wines
participa como acionista maioritário na
Encostas do Atlântico / Atlantic Wine
Growers, situada entre o cadaval e as
Caldas da Rainha, que se dedica à produção de vinhos das regiões de Lisboa
e Tejo, num “mix” de vinhas dos acionistas que perfazem 270 toneladas de
uvas compradas ou contratadas. Nas
regiões do Douro, Dão, Alentejo e Verdes a empresa mantém “parcerias sólidas” com produtores locais.

“O Porta 6 já é muito procurado por
ingleses e irlandeses no Algarve e na
região de Lisboa, o que constitui uma
montra e uma alavanca de introdu-

info@vidigalwines.com
www.vidigalwines.com
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Reino Unido em ficha
se possa fazer referência, o país rege-se por um conjunto de princípios,
tradições e usos.
Principais partidos políticos: Grã-Bretanha - Conservative Party;
Labour Party; Liberal Democrats; UK Independence Party (UKIP); Green
Party; Scottisth National Party (SNP); Plaid Cymru (Welsh National
Party). Irlanda do Norte -Ulster Unionist Party (UUP); Democratic
Unionist Party (DUP); Social Democratic Party e Labour Party (SDLP);
Sinn Fein. (As próximas eleições estão previstas para maio de 2020).
Capital: Londres; 8,1 milhões habitantes.
Outras

cidades

importantes:

Birmingham,

Leeds,

Glasgow,

Sheffield, Bradford, Liverpool, Edimburgo, Manchester, Bristol, Cardiff,
Belfast e Leicester.

Reino Unido

Religião: A religião oficial é a Anglicana (a Rainha é a Chefe da Igreja),
mas são igualmente relevantes as religiões Católica, o Islamismo, o
Judaísmo e outras denominações cristãs protestantes.
Língua: Inglês; existem idiomas próprios no País de Gales (galês), na

Londres

Escócia (gaélico escocês) e na Irlanda do Norte (gaélico irlandês).
Unidade monetária: Libra Esterlina (GBP)
1 EUR = 0,8939 GBP (média outubro 2016 - Banco de Portugal)
Área: 242.509 km2 (Inglaterra 130.279 Km2; Escócia 77.933 km2; País
de Gales 20.735 km2; Irlanda do Norte 13.562 km2).
População: 65,1 milhões de habitantes (2015).

1 EUR = 0,72584 GBP (média anual 2015)

Risco País:

Densidade populacional: 268 hab./ Km2.
Designação oficial: Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte.

Risco país - BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU, setembro
2016

Chefe do Estado e do governo: Rainha Elizabeth II (desde fevereiro
de 1952).

Risco estrutura económica - BBB

Primeira-ministra: Theresa May (desde 13 de julho de 2016).

Risco político - A

Data da atual Constituição: O Reino Unido é uma monarquia
constitucional. Não existindo um documento único ou uma lei a que

Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco-país da
OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

Endereços úteis
Embaixada Britânica
em Portugal

Embaixada de Portugal
no Reino Unido

Rua de São Bernardo, 33
1249-082 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 213 924 000
Fax: +351 213 924 021
ppa.lisbon@fco.gov.uk
www.gov.uk/government/world/portugal

11 Belgrave Square
London SW1X 8PP – Reino Unido
Tel.: +44 207 2913770
Fax: +44 207 235 07 39
london@potembassy.co.uk
www.gov.uk/government/world/
organisations/british-embassy-lisbon.pt

Câmara de Comércio
Luso-Britânica
Rua da Estrela, 8
1200-669 Lisboa – Portugal
Tel.: +351 213 942 020
Fax: +351 213 942 029
info@bpcc.pt
www.bpcc.pt

Consulado Geral de Portugal
em Londres
3 Portland Place
London W1B 1HR – Reino Unido
Tel.: + 44 20 729 137 70
Fax: + 44 20 729 137 99
consulado.londres@mne.pt
www.cgportugalemlondres.com

AICEP Reino Unido
Portuguese Trade
and Investment Office
11 Belgrave Square
London SW1X 8PP – United Kingdom
Tel.: + 44 207 201 66 66
Fax: +44 207 201 66 33
aicep.london@portugalglobal.pt

Câmara Bilateral no Reino Unido
Portuguese Chamber - The Portuguese UK
Business Network
Fourth Floor 11 Belgrave Square, London S
W 1 X 8 P P,
Tel: +44 207 201 66 38
Fax: +44 207 201 66 37
info@portuguese-chamber.org.uk
www.portuguese-chamber.org.uk
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Fundada em 2012 no seio do grupo
Ghost, com mais de 20 anos de experiência no mercado da higiene pessoal,
em Viana do Castelo, a NUNEX produz fraldas descartáveis para crianças
e adultos 100 por cento fabricados em
Portugal e fornece produtos em “private label” para a grande distribuição
num número cada vez maior de mercados internacionais. O seu objetivo é
ser uma empresa “worldwide”, com
distribuição e reconhecimento mundial, produzindo atualmente 400 mil
milhões de fraldas por ano.
A estratégia da NUNEX assenta no aumento de competências e capacidades
organizacionais, para progredir na sua
cadeia de valor, dando uma melhor
resposta às solicitações de mercado.
Para um aproveitamento adequado
das oportunidades, a NUNEX procura
sempre introduzir novas funcionalidades e assegurar uma grande capacidade/flexibilidade para o desenvolvimento de novos produtos, pelo que a inovação de produtos e os seus processos
de suporte são um pilar fundamental
de competitividade da empresa.

NUNEX
Inovação garante sucesso
no mercado externo
A NUNEX produz anualmente 400 mil milhões
de fraldas descartáveis para crianças e adultos,
exportando grande parte da produção para mais
de duas dezenas de países. A inovação patente na
fralda “Active Dry” valeu-lhe um prémio na edição
de 2016 do salão Wabel, em Paris, na categoria “Baby
Care”. A empresa irá, este ano, investir na criação de
novas linhas de produção de fraldas e de toalhitas,
e alargar a sua carteira de produtos à produção de
pensos higiénicos e resguardos de camas. No mercado
da exportação, é seu objetivo a expansão para novos
mercados de diversificação.

Como afirma Marco Silva, diretor-geral, a NUNEX pretende “afirmar-se como empresa ‘worlwide’ dotada
de grande capacidade, flexibilidade,
qualidade e competitividade que nos
permita ser uma insígnia neste setor
de atividade. Portugal é o ‘habitat’ natural onde a NUNEX pretende ser uma
opção de grande qualidade à importação existente; contudo, o grande foco
é a exportação, porque só desta forma será permitido à empresa atingir a
dimensão pretendida”.
A NUNEX exporta, atualmente, cerca
de 85 por cento da produção para
um conjunto de cerca de duas dezenas de países, sendo Espanha, França
e Inglaterra os principais destinos dos
seus produtos.
Segundo o mesmo responsável, a
grande aposta de internacionalização
é na Europa Ocidental (Espanha, Fran-
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ça, Inglaterra) no segmento de private
label, e com marcas próprias nos Estados Unidos da América, na Colômbia
e na Rússia, mas a empresa quer internacionalizar-se “no máximo de países
possíveis para penetração e expansão
dos produtos”.
Além destes, a NUNEX já vende para
novos mercados como Chipre, Angola, Sérvia, Alemanha, São Tomé e
Príncipe, Camarões, Bulgária, Grécia,
Marrocos, China, Moçambique e Suíça, entre outros.
Durante este ano, a NUNEX vai investir
mais de 17 milhões de euros na aquisição de novas máquinas, o que permitirá a criação de novas linhas de produção de fraldas para criança e adulto e
de toalhitas, aumentando igualmente
o volume de produção. A empresa
vai continuar a apostar na inovação e
pretende também ser a primeira em
Portugal a produzir pensos higiénicos e
resguardos de camas e animais.
Os novos projetos, que contam com
o apoio do COMPETE 2020, irão permitir uma progressão da empresa em
novos clientes e mercados internacionais, dando sequência às solicitações
e contactos estabelecidos, para além
dos mercados tradicionais como Portugal, Espanha, França, Inglaterra. A
crescente aposta da empresa na internacionalização assume-se “como uma
das mais importantes estratégias para
o crescimento, tanto mais importante,
se atendermos a que a economia assume um papel cada vez mais global,
caracterizada pela interdependência
das economias, pela liberalização e
pela globalização dos mercados, traduzindo-se na mundialização da concorrência”, afirma Marco Silva, acrescentando que é vital para a NUNEX
o desenvolvimento de “estratégias
ativas de qualificação que assegurem
a sua competitividade num mercado
cada vez mais alargado”.
A clara aposta na inovação valeu à NUNEX o prémio Inovação atribuído na

edição de 2016 do salão Wabel, em
Paris, na categoria “Baby Care”, pela
conceção da fralda “Active Dry”, destacando-se a marca portuguesa entre
outras empresas de renome mundial.
Esta fralda é mais absorvente do que
a maioria existente no mercado, bastante mais suave e com uma camada
interior que melhora a velocidade de
absorção, o que permite à pele do
bebé manter-se seca por mais tempo.
“A inovação é o nosso objetivo diário,
queremos melhorar continuamente os
nossos produtos para satisfazer a exigência dos consumidores. Trabalhamos com a higiene pessoal, na qual
os consumidores se mostram cada
vez mais exigentes, e queremos ser a
sua escolha de excelência pela relação
preço/ qualidade”, reforça o diretor-geral da empresa.
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Em 2016 a empresa faturou 14 milhões
de euros, sendo seu objetivo aumentar
esse valor para 50 milhões de euros em
2020, fruto do investimento em curso
na fábrica de Viana do Castelo. A faturação da NUNEX corresponde a 30
por cento da faturação global do grupo
Ghost que, além da NUNEX, detém ainda a Suavecel e a Fortissue, ambas na
área dos produtos de higiene, registando um volume de negócios global anual
na ordem dos 75 milhões de euros. O
grupo exporta 60 por cento da produção global para mais de 30 mercados.
A NUNEX conta atualmente com uma
equipa de 50 pessoas, número que
deverá duplicar este ano na sequência
do investimento anunciado.
info@nunex.pt
www.nunex.pt
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RESIQUÍMICA APOSTA NA INOVAÇÃO
PARA LIDERAR MERCADO IBÉRICO

Fundada há 60 anos, a Resiquímica produz e comercializa polímeros destinados
às indústrias de tintas, vernizes, adesivos e materiais compósitos. Espanha é o
seu principal mercado externo, mas a empresa portuguesa exporta também para
outros mercados europeus, para África e até para a América Latina e a Ásia. Tem
como objetivo ser líder de mercado na Península Ibérica.
A Resiquímica é uma empresa portuguesa que produz e comercializa
polímeros destinados às indústrias de
tintas, vernizes, adesivos e materiais
compósitos, servindo os mercados nacional e internacional numa dinâmica
de inovação e crescimento constantes.
A empresa nasceu em 1957, então
como Resintela – Resinas Sintéticas,
Lda., sendo detida em 25 por cento
pelo grupo Socer, atualmente o único
sócio desta sociedade de cariz familiar.
Com sede em Mem Martins, a ativi-

dade da Resiquímica foi desde sempre impulsionada pelo grupo Socer,
que procurou promover maior valor
acrescentado ao produto de base da
sua atividade de extração da resina do
pinheiro, a colofónia, o que levou ao
estabelecimento de parcerias internacionais de topo, que se traduziram na
diversificação da gama de produtos.
Salienta-se, neste domínio, a ligação à
Hoechst AG, à data a maior empresa
química mundial, que durante mais de
30 anos deteve dois terços do capital
da Resiquímica.

A internacionalização da Resiquímica
arrancou em 2002, quando o sócio
fundador, a Socer, adquiriu a totalidade do capital da empresa. Até 2002
a Resiquímica vendia essencialmente em Portugal, tendo rapidamente
expandido a sua área geográfica de
atuação com um continuado crescimento nas exportações.
Neste contexto, a Resiquímica concretizou, em abril de 2009, um investimento significativo que, sob o ponto de
vista estratégico e operacional, “repre-
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de África existem diversos agentes divididos por país ou mesmo com clientes específicos. “Estes agentes são
locais, conhecedores da cultura e idiomas locais, o que nestes países é de
importância vital para o sucesso dos
negócios”, explica o CEO da empresa.
Para os restantes países da Europa
existem vendas diretas ou distribuidores, dependendo da área de negócio. Desta forma é possível o acesso a
clientes de menor dimensão, que de
outra forma não teriam um nível de
serviço e assistência personalizados.
Com a inovação sempre presente, a
estratégia de internacionalização da
Resiquímica tem ainda uma componente de prospeção de novos mercados e de novas aplicações para os
seus produtos. Como reforça Marcos
Lagoa, a indústria de tintas continua a
ser o principal destino dos seus produtos, mas a diversificação tem permitido à empresa estar presente em novos
mercados e acompanhar a realidade
da economia internacional.

senta uma nova etapa na sua história
e determinará o destino da sociedade
de forma considerável”, como relatava
Marcos Lagoa, CEO da empresa, explicando que foi, então, realizada uma
transação com o grupo francês Materis
Paints, o terceiro maior fabricante de
tintas da Europa, que envolveu a aquisição de uma carteira de clientes em Espanha, de uma marca e know-how técnico, bem como uma estreita cooperação com várias entidades desse Grupo.
Refira-se que o grupo Materis Paints é,
desde 2015, grupo Cromology.
No seguimento desta aquisição, as
vendas da empresa no mercado externo aumentaram – em 2010, pela primeira vez, as exportações ultrapassam
as vendas no mercado interno – e,
em 2016, Espanha tornou-se o maior
destino das exportações da Resiquímica. A empresa é líder no mercado na-

cional, tendo os clientes da Península
Ibérica um peso de cerca de 70 por
cento nas vendas. Exporta também
para outros países, sobretudo da Europa e de África, com presenças pontuais na América Latina e na Ásia.
Sendo líder de mercado em Portugal, o
volume de vendas em Espanha é semelhante ao de Portugal, correspondendo
já a uma quota de mercado significativa neste país. A estratégia da Resiquímica para Espanha passa pela presença
de agentes e distribuidores, com uma
coordenação central em Portugal, cobrindo todas as regiões espanholas.
No Reino Unido, as vendas são feitas
por uma empresa da qual a Resiquímica é sócia, a Xyntra Chemicals B.V.,
sendo os produtos fabricados em
Portugal mas vendidos com a marca
"Xynpol". Para os mercados do Norte

Em 2016 a Resiquímica exportou para
18 países (17 em 2015), o que correspondeu a 66 por cento da produção. O
volume de negócios ascendeu a 45,8
milhões de euros nesse ano, o equivalente a 39.500 toneladas de polímeros,
e os resultados operacionais cifraram-se em 2,8 milhões de euros. O decréscimo de faturação face a 2015 e a
2014 ficou a dever-se a uma descida
de preços no mercado internacional,
já que as quantidades vendidas vêm a
aumentar desde 2012. A distribuição
do volume de negócios pelos vários
mercados rondou os 36 por cento em
Portugal, 37 por cento em Espanha e
27 por cento pelos restantes países.
Para dinamizar a sua atividade nos mercados externos, a empresa está presente na plataforma UL Prospector, um
motor de busca da área de tintas e revestimentos, adesivos e selantes, onde
estão registadas milhares de empresas
do setor, quer sejam fornecedores
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ou clientes, reais ou potenciais, da Resiquímica. Os clientes podem consultar
documentação técnica sobre os produtos, assim como pedir amostras.
Procurando estar na vanguarda da inovação e das principais tendências da
área, a Resiquímica participa regularmente na principal feira da especialidade, o European Coatings Show, que se
realiza de forma bienal em Nuremberga,
apresentando comunicações no respetivo Congresso desde há sete edições.
Limitada pelos custos de transporte,
os projetos nos mercados externos
concentram-se na procura de mercados nicho, refere Marcos Lagoa, acrescentando que a Resiquímica, com um
forte know-how nas mais diversas
tecnologias, procura adaptar o seu conhecimento a novas aplicações, abrindo assim a porta a novos mercados.

Inovação e
responsabilidade social
Com perto de 130 colaboradores, a
empresa tem apostado fortemente na
inovação e nas gerações mais jovens
com formação superior, oferecendo
oportunidades de formação contínua
especializada.

A adequação dos produtos e serviços às
necessidades de mercado encontra-se
consolidada de forma visível desde o início da década de 90 através da certificação do Sistema de Gestão da Qualidade
da empresa de acordo com a ISO 9001.
Além disso, a Resiquímica tem desde
há muito uma cultura de responsabilidade para com o meio envolvente, investindo na prevenção e controlo dos
impactes ambientais. Esta cultura está
patente em três aspetos: a Resiquímica foi um dos primeiros subscritores
da Atuação Responsável em Portugal;
o seu Sistema de Gestão Ambiental
está certificado de acordo com a ISO
14001 desde 2007; e detém, desde o
início de 2008, a Licença Ambiental.
A Resiquímica dispõe atualmente de
três modernos laboratórios, dotados
dos recursos mais avançados para as
suas áreas de atuação: controlo de
qualidade, assistência técnica e investigação e desenvolvimento. Os laboratórios interagem de forma muito
dinâmica entre si e com os restantes
setores da empresa, tendo como objetivo principal o fornecimento de um
serviço concertado aos diversos mercados e ao cliente.

Devido ao seu compromisso com o
ambiente e o desenvolvimento sustentável, nasceram dois projetos que estão já enraizados no ADN da empresa:
o ERIS e o RQ-Sol. Lançado em 2012,
o conceito ERIS by Resiquímica (Eco
and Renewable Integrated Solutions)
abrange todas as atividades e produtos da Resiquímica desenvolvidos com
o objetivo de proteger e conservar o
ambiente. Existem já produtos ERIS
desenvolvidos com aplicações como
as tintas aquosas com matéria-prima
renovável, tintas isentas de formaldeído e poliésteres com matéria-prima
renovável. Por seu lado, o projeto
RQ-Sol é um programa de responsabilidade social empresarial que nasceu
em 2010 e que conta já com um grupo extenso de voluntários na empresa, a quem são dadas 40 horas anuais
para exercerem práticas voluntárias,
corporativas ou individuais.
A Resiquímica tem como principais
clientes os produtores de tintas e
vernizes, destinatários dos produtos
Polidisp e Polikyd, ou seja, as emulsões de base aquosa e as resinas alquídicas. A gama Resicryl, de resinas
acrílicas em base solvente tem na
marcação de estradas a sua principal aplicação, enquanto a gama Resipur, resinas de poliéster insaturado, serve os clientes na indústria dos
estratificados, mármores sintéticos,
botões, entre outros. Sendo líder
no mercado nacional, o seu maior
cliente é o grupo CIN, mas serve
também grandes grupos como as
tintas Robbialac (Cromology), PPG-Dyrup, a Sika ou a Hempel, e clientes exclusivamente nacionais como
os grupos Barbot, Tintas 2000 e, de
uma forma transversal, os restantes clientes. No plano internacional
destacam-se os restantes membros
do grupo Cromology, bem como os
principais clientes espanhóis.
info@resiquimica.pt
www.resiquimica.pt
www.eris.com.pt
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“The Global Risks
Report 2017”
Relatório publicado anualmente pelo
World Economic Forum, que identifica
a desigualdade económica, a polarização social e a intensificação dos perigos
ambientais como as três principais tendências globais que irão condicionar o
desenvolvimento nos próximos 10 anos.
CONSULTAR

“The World`s 10 biggest
economies in 2017”
De acordo com os dados mais recentes
do Banco Mundial, os Estados Unidos
da América continuarão a ser a principal
economia, representando 24,3 por cento do PIB mundial, seguidos da China,
com 14,8 por cento. No entanto, devido
ao diferencial do ritmo de crescimento
entre os dois países, é expectável que as
posições se possam inverter num futuro
relativamente próximo.
CONSULTAR

“World Economic
Outlook”, April 2017
Segundo o relatório do Fundo Monetário Internacional, os países emergentes
e em desenvolvimento geram mais de
75 por cento do crescimento económico mundial e quase 85 por cento do
crescimento do consumo, ou seja, cerca do dobro de há duas décadas atrás.
CONSULTAR

“Digital Transformation
Scoreboard 2017”
O Digital Transformation Scoreboard é
parte do Digital Transformation Monitor
(DTM) e tem como objetivo conhecer a
situação atual e a evolução da transformação digital na Europa e em cada um
dos países da União Europeia.
CONSULTAR

“An International
Vision for Ocean
Energy 2017”
O mais recente relatório da Ocean
Energy Systems apresenta o estado da
arte do setor e prevê que este vai criar
680 mil empregos diretos até 2050 e
evitar 500 milhões de toneladas de
emissões de CO2.

lações dos direitos humanos. Assim,
ficou definida a proibição de viajar e o
congelamento de bens de 82 pessoas
e uma entidade. Também estão proibidas as exportações do território comunitário para o Irão de equipamento
suscetível de ser utilizado para fins de
repressão interna e de equipamento
de controlo das telecomunicações.
CONSULTAR

CONSULTAR

Exportações
portuguesas de bens
cresceram 13,8 por cento
Dados do INE indicam que em 2017
(janeiro a fevereiro) o valor global das
exportações de bens (8,8 mil milhões
de euros) aumentou 13,8 por cento
em termos homólogos (19,1 por cento
em janeiro). Excluindo a componente
dos combustíveis, as exportações aumentaram 10,5 por cento (16,5 por
cento em janeiro).
CONSULTAR

“Portugal – 2015”
Publicação do INE que sintetiza os traços relevantes sobre as estruturas que
compõem o sistema demográfico, social
e económico de Portugal. A publicação
está dividida em Enquadramento populacional, Enquadramento socioeconómico e Atividade económica. No documento é analisada a evolução de indicadores em Portugal desde 1990 a 2015
comparada com a da União Europeia.
CONSULTAR

Irão – Prorrogação,
até abril de 2018, das
Sanções Estabelecidas
pela UE
A União Europeia prolongou por um
ano (até 13 de abril de 2018) as sanções contra o Irão devido a graves vio-

França – Protocolo que
altera a Convenção
para Evitar a Dupla
Tributação com
Portugal
A Resolução da Assembleia da República n.º 58/2017, de 3 de abril, aprova o
Protocolo que altera a Convenção entre
Portugal e a França para evitar a dupla
tributação e estabelece regras de assistência administrativa recíproca em matéria de impostos sobre o rendimento
(assinada em 14 de janeiro de 1971).
Aguarda publicação do Aviso de entrada em vigor.
CONSULTAR

Angola – Previsão
de Lançamento de
Plataforma Eletrónica
de Contratação Pública
Segundo a MacauHub, o Ministério
das Finanças de Angola prevê lançar
em junho, através do Serviço Nacional
de Contratação Pública, uma plataforma eletrónica de contratação pública,
instrumento que visa promover boas
práticas relativas às despesas públicas,
na sequência das reformas que têm
vindo a ser estudadas para agilizar e
facilitar os procedimentos nesta área.
CONSULTAR

Direção de Informação
manuel.gaeiras@portugalglobal.pt
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notícias
AICEP

para o próximo triénio será apresentado em breve, após uma análise aprofundada e “construindo sobre o que
já foi alcançado”.
“Só com mais exportações e mais investimento poderemos assegurar um
crescimento sustentável e a longo
prazo para Portugal”, reforçou o presidente da AICEP.
O CA presidido por Luís Filipe de Castro
Henriques tem como vogais executivos
António Silva, João Dias, Madalena Oliveira e Silva e Maria Manuel Serrano.
Leia aqui o discurso do presidente
da AICEP.

AICEP Reino Unido Lisboa ganha
Wallpaper Design
Awards
A cidade de Lisboa foi a grande
vencedora da edição deste ano dos
Wallpaper Design Awards, que elege
anualmente as pessoas, locais e produtos que consideram ter sido os melhores. A capital portuguesa venceu
a categoria de “Melhor Cidade”. O
júri colocou Lisboa à frente de cidades como São Francisco (EUA) e Viena
(Áustria), destacando a construção do
Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, e a edição

O novo CA: Madalena Oliveira e Silva, João Dias, Maria Manuel Serrano, António Silva e Luis
Castro Henriques.

AICEP com nova
administração
A AICEP tem um novo Conselho de
Administração, presidido por Luís Castro Henriques, que assumiu funções
no dia 17 de abril, em cerimónia no
Ministério dos Negócios Estrangeiros.
“Exportar e investir são os nossos ver-

bos de ação”, resumiu o novo presidente da AICEP, afirmando que os objetivos do novo Conselho são claros:
“captar mais e melhor investimento e
continuar a potenciar as exportações,
apostando na sua diversificação e
acrescentando valor”.
Castro Henriques anunciou também
que o Plano Estratégico da agência

Na cerimónia da entrega dos prémios, no
Hotel Berkeley em Londres: Tony Chambers,
editor-in-chief da Wallpaper, a arquiteta
Amanda Levete (MAAT Museum), Manuel
Lobo Antunes, embaixador de Portugal
no Reino Unido, e Rui Boavista Marques,
delegado da AICEP em Londres.
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inaugural da feira de arte ARCOLisboa
e ainda a Trienal de Arquitetura.
O novo terminal de cruzeiros, assinado
pelo arquiteto João Luís Carrilho da Graça, fez também parte das escolhas do
júri, que deu a vitória à cidade lisboeta.
A Wallpaper é uma das publicações
mais conceituadas e influentes da
área do design e já tinha distinguido,
em 2015, a marca portuguesa Vista
Alegre como a vencedora da categoria “Best Coffee and Cake”.

Pequeno-almoço
empresarial
Chile-Portugal
Por ocasião da visita de Estado da presidente do Chile a Portugal, a Embaixada do Chile, em colaboração com
a AICEP e a Fundação AIP, organizou
um encontro empresarial Chile-Portugal no dia 31 de março, em Lisboa. O
seminário contou com a participação
da presidente chilena, Michelle Bachelet, do presidente da AICEP e do vice-presidente da Fundação AIP.
Na ocasião, o ministro da Economia
chileno, Luís Felipe Céspedes, apresentou as oportunidades de negócio e
investimento no Chile, e o ministro da
Energia, Andrés Rebolledo, falou do
Plano de Energia chileno.

ABC Hungria
A AICEP organizou, nos dias 22 e 23
de março, em Lisboa e no Porto respetivamente, o ABC Mercado Hungria

com a presença do diretor da AICEP
em Budapeste, Joaquim Pimpão.
Nas duas sessões estiveram presentes
cerca de 70 empresas portuguesas dos
mais variados setores da ativa económica, e foram abordadas, sempre numa
perspetiva multissetorial, questões de
interesse crucial para as empresas portuguesas que pretendam iniciar, desenvolver ou potenciar negócios com
a Hungria, ou ainda, com algum dos
mercados que com este faz fronteira.
Responsáveis das empresas Minigarden, Neológica, Amorim & Irmãos
e Alpac Capital foram os oradores
convidados, dando o seu testemunho
de bons negócios com a Hungria. As
empresas participantes ficaram a conhecer as formas mais adequadas
para desenvolver os seus negócios
com sucesso na Hungria, bem como
as oportunidades que este mercado
apresenta às empresas portuguesas.
Esta ação teve o patrocínio do banco
Millennium bcp.

Ferramentas da Google
para apoiar
a internacionalização
Atualmente, 34 por cento das pessoas
pesquisam na internet antes de comprar um produto, por isso o online é
um “fator crítico para os negócios”.
Efetivamente, o online veio revolucionar a facilidade de acesso à informação e comunicação entre pessoas
e organizações, e também ajudar na
mitigação de algumas das barreiras
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mais comuns à exportação, como o
custo, o tempo e a incerteza.
Foi neste contexto que a AICEP organizou mais uma ação dedicada ao tema
“Ferramentas da Google de Apoio à
Internacionalização”, a 5 de abril, em
Leiria (NERLEI), e que contou com mais
de 150 participantes. Na sessão, Mário
Camões, business development manager da Google Portugal, apresentou as
ferramentas informativas e de marketing digital que a Google disponibiliza
para apoiar as empresas em processo de
internacionalização, quer na tomada de
decisão dos mercados de aposta, quer
na conquista de clientes internacionais.
As empresas convidadas partilharam
as suas experiências de internacionalização, testemunhando os benefícios
da utilização de canais/ferramentas
online na tomada de decisões e no
crescimento dos seus negócios.

Protocolo com
a Agencia Argentina
de Inversiones
y Comercio Exterior
No âmbito da visita à Argentina de
Jorge Costa Oliveira, secretário de Estado da Internacionalização, Luís Castro Henriques, presidente da AICEP,
assinou um protocolo de cooperação
com a congénere da AICEP no país,
a Agencia Argentina de Inversiones
y Comercio Exterior. O protocolo visa
promover a aproximação entre as duas
agências, bem como facilitar o trabalho de ambas na aproximação das empresas aos mercados envolvidos.
Do programa da missão constaram várias ações, nomeadamente a apresentação do “Programa Portugal 2020”
perante empresários argentinos, um
pequeno-almoço de trabalho na Câmara de Comércio de Pilar, uma visita
ao Parque Industrial La Cantábrica, um
encontro com empresários na residência do embaixador de Portugal, Henrique Silveira Borges, e reuniões na Bolsa
de Comércio de Buenos Aires e com a
subsecretária argentina de Promoción
Comercial y Desarrollo de Inversiones.
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COSEC

Políticas de cobertura para mercados
de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices individuais
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).
Caso a caso.

M/L

Argélia
C Sector público: aberta sem restrições. Sector privado: eventual
exigência de carta de crédito
irrevogável.
Em princípio. exigência de garantia bancária ou garantia soberana.

M/L

Argentina
T Caso a caso.
Barein
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.
Benim
C Caso a caso, numa base muito
restritiva.
 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, e com exigência de
garantia soberana ou bancária.

M/L

Brasil*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

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

Cabo Verde
C Aberta sem condições restritivas.
M/L

 ventual exigência de garantia
E
bancária ou de garantia soberana
(decisão casuística).

Camarões
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Cazaquistão
Temporariamente fora de cobertura.
Chile
C
M/L

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

M/L

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
C Limite total por operação (1M€)
enquadrável na Linha de Seguro
de Créditos de Curto Prazo. Limite
total de responsabilidades (10M€).
M/L Fora de cobertura.
Egipto
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Caso a caso.

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

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


Clientes
públicos e soberanos:
caso a caso, mediante análise das
garantias oferecidas, designadamente contrapartidas do
petróleo. Clientes privados: caso
a caso, numa base muito restritiva, condicionada a eventuais
contrapartidas (garantia de banco
comercial aceite pela COSEC ou
contrapartidas do petróleo).

C

Macau
C
M/L

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

Malásia
C
M/L

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

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

C

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária.

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

C

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

C
M/L

M/L

M/L

 lientes públicos: fora de coberC
tura. Clientes privados: caso a
caso numa base muito restritiva.

Líbia
T

Fora de cobertura.

Aberta sem restrições.
E m princípio aberta sem restrições.
A eventual exigência de garantia
bancária, para clientes privados,
será decidida casuisticamente.

Moçambique
C

C
 aso a caso, numa base restritiva
(eventualmente com a exigência de
carta de crédito irrevogável, garantia bancária emitida por um banco
aceite pela COSEC e aumento do
prazo constitutivo de sinistro).

M/L

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.

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.

Aberta sem condições restritivas.
Não definida.

México*

Iraque
T Fora de cobertura.
Jordânia
C Caso a caso.
M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Aberta sem condições restritivas.
Garantia bancária ou garantia
soberana.

Martinica

C

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

Caso a caso, numa base restritiva.
Clientes públicos: fora de cobertura, excepto para operações
de interesse nacional. Clientes
privados: análise casuística, numa
base muito restritiva.

Marrocos*
M/L

Índia
M/L

C
M/L

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

Guiné-Bissau
T Fora de cobertura.

Carta de crédito irrevogável.
Garantia bancária.

Malawi
Hong-Kong
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Não definida.

M/L

Emirados Árabes Unidos
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão
casuística).

Lituânia
M/L

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

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

Guiné Equatorial
C Caso a caso, numa base restritiva.

Caso a caso, com exigência de garantia soberana ou bancária, para
operações de pequeno montante.
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No âmbito de apólices globais
Nigéria
C Caso a caso, numa base restritiva
(designadamente em termos de
alargamento do prazo constitutivo de sinistro e exigência de
garantia bancária).
M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva, condicionado a eventuais
garantias (bancárias ou contrapartidas do petróleo) e ao alargamento
do prazo contitutivo de sinistro.

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

Oman
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária (decisão ca-suística).

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

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

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

Paquistão
Temporariamente fora de cobertura.

Suazilândia
C Carta de crédito irrevogável.
M/L Garantia bancária ou garantia
soberana.

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

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

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 irrevogável ou garantia bancária emitida
por um banco aceite pela COSEC.
M/L

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

Rússia
Sanções em vigor.
Para mais informações, contactar a
COSEC.
S. Tomé e Príncipe
C

 nálise caso a caso, numa base
A
muito restritiva.

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

Não definida.

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

Na apólice individual está em causa a cobertura de uma
única transação para um determinado mercado, enquanto
a apólice global cobre todas as transações em todos os
países para onde o empresário exporta os seus produtos
ou serviços.
As apólices globais são aplicáveis às empresas que vendem
bens de consumo e intermédio, cujas transações envolvem
créditos de curto prazo (média 60-90 dias), não excedendo
um ano, e que se repetem com alguma frequência.
Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de apólices.
a política de cobertura é casuística e, em geral, mais
flexível do que a indicada para as transações no âmbito
das apólices individuais. Encontram-se também fora de
cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque e S. Tomé e Príncipe.

Uruguai
C

M/L

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

 lientes públicos: eventual
C
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.

Não definida.

Venezuela
C

Tanzânia
T Caso a caso, numa base muito
restritiva.
Tunísia*
C Aberta sem condições restritivas.
M/L Garantia bancária.

 arta de crédito irrevogável
C
(decisão casuística).

M/L

 lientes públicos: aberta caso
C
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.
 berta caso a caso com exigência
A
de garantia soberana.

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
M/L
T

Curto Prazo
Médio / Longo Prazo
Todos os Prazos

Zâmbia
C

M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva.

* Mercado prioritário.

Fora de cobertura.

Zimbabwe
C

M/L

 aso a caso, numa base muito
C
restritiva.
Fora de cobertura.

COSEC

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

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

Grupo 2
Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia

Grupo 3
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

Grupo 4
África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia
Guatemala
Hungria
Namíbia
Rússia
Turquia

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de
prémio aplicáveis.
Grupo 5
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

Grupo 6
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

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
Bielorussia
Bósnia e Herzegovina
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

NOTAS
a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma
b) Ilhas Norfolk
				
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha					
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico			

f) G
 uiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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INVESTIMENTO
e COMÉRCIO EXTERNO
>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE). EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES.

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR
2017
jan/fev

vh meur
17/16 jan/fev

vh meur 17/16 vc meur 17/17
fev/fev
fev/jan

2016
jan/dez

vh meur 16/15
jan/dez

Ativo

3.583

2.677

348

333

-16

-166

-70

Passivo

7.634

5.604

1.323

2.439

1.116

545

577

Saldo

-4.052

-2.927

-974

-2.106

-1.132

-711

-647

POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO

2016 jan/fev

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS

2016 jan/fev

2017 jan/fev

vh meur 17/16

Títulos de participação no capital

55

188

133

De investidores diretos em empresas de investimento direto

55

188

133

De empresas de investimento directo em investidores diretos

-1

0

1

Entre empresas irmãs

0

0

0

294

145

-149

Instrumentos de dívida
De investidores diretos em empresas de investimento direto

167

262

95

De empresas de investimento direto em investidores diretos

-113

-163

-50

Entre empresas irmãs

239

45

-194

2016 jan/fev

2017 jan/fev

vh meur 17/16

468

2.044

1.576

De investidores diretos em empresas de investimento direto

470

2.043

1.573

De empresas de investimento direto em investidores diretos

-1

0

1

Entre empresas irmãs

-1

1

2

855

395

-460

PASSIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS
Títulos de participação no capital

Instrumentos de dívida
De investidores diretos em empresas de investimento direto

1.150

207

-943

De empresas de investimento direto em investidores diretos

-222

120

342

Entre empresas irmãs

-73

68

141

2017 jan/fev

vh meur 17/16
jan/fev

2017 jan/fev

vh meur 17/16
jan/fev

Países Baixos

151

247

Luxemburgo

1.024

464

Alemanha

124

89

Espanha

430

336

Espanha

98

-13

Angola

207

205

Reino Unido

27

31

Alemanha

124

97

Luxemburgo

13

-83

Bélgica

118

47

União Europeia 28

296

147

União Europeia 28

1.885

965

Extra UE28

36

-163

Extra UE28

554

152

ATIVO

PASSIVO

2016 jan/dez

vh meur 16/15
jan/dez

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

1.431

-3.695

616

298

-318

12

-5

ID do Exterior em Portugal (IDE)

5.483

-768

1.590

2.404

814

723

642

Saldo

-4.052

-2.927

-974

-2.106

-1.132

-711

-647

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL

2016 jan/fev

2017 jan/fev

vh meur 17/16 vh meur 17/16 vc meur 17/17
fev/fev
fev/jan
jan/fev

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

INVESTIMENTO DIRETO - STOCK (posição em fim de período)

2012 dez

2013 dez

2014 dez

2015 dez

2016 dez

tvh 16/15

Stock Ativo

68.644

71.735

73.988

76.511

80.378

5,1%

Stock Passivo

112.278

118.238

127.851

131.786

139.543

5,9%

Stock IDPE

43.184

44.044

45.125

52.110

52.981

1,7%

Stock IDE

86.818

90.547

98.988

107.384

112.146

4,4%

Unidade: Posição em fim de período em Milhões de Euros

Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL
BENS (Exportação)

2016

tvh 2016/15

2016
jan/fev

2017
jan/fev

tvh 17/16
jan/fev

tvh 17/16
fev/fev

tvc 17/17
fev/jan

Exportações bens

50.312

1,0%

7.702

8.768

13,8%

9,0%

0,2%

Exportações bens UE

37.854

4,4%

6.058

6.609

9,1%

3,4%

-1,4%

Exportações bens Extra UE

12.458

-8,2%

1.644

2.159

31,3%

29,9%

5,2%

Exportações bens UE

75,2%

--

78,7%

75,4%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

24,8%

--

21,3%

24,6%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2017 (jan/fev)

% Total

tvh 17/16

Espanha

26,5%

14,3%

França

12,6%

Alemanha

11,5%

Reino Unido
EUA

Exp. Bens - Var. Valor (17/16)

Meur

Cont. p. p.

Espanha

291

14,3

5,9%

EUA

133

43,1

6,0%

Angola

91

47,8

7,0%

9,5%

China

64

98,0

5,0%

43,1%

França

62

5,9

Países Baixos

3,9%

1,1%

Alemanha

57

6,0

Itália

3,4%

10,3%

Reino Unido

54

9,5

Meur

Cont. p. p.

Exp. Bens - Produtos 2017 (jan/fev)

% Total

tvh 16/15

Exp. Bens - Var. Valor (17/16)

Máquinas, Aparelhos

15,4%

15,8%

Combustíveis Minerais

303

3,9

Veículos e Outro Material de Transporte

11,2%

8,8%

Máquinas, Aparelhos

184

2,4

Combustíveis Minerais

8,2%

72,2%

Metais Comuns

124

1,6

Metais Comuns

7,7%

22,4%

Agrícolas

104

1,4

Plásticos, Borracha

7,6%

9,5%

Veículos, Out. Mat. Transporte

79

1,0

2016

tvh 2016/15

2016
jan/fev

2017
jan/fev

tvh 17/16
jan/fev

tvh 17/16
fev/fev

tvc 17/17
fev/jan

Exportações totais de serviços

26.281

4,4%

3.173

3.616

14,0%

12,8%

0,5%

Exportações serviços UE

18.770

8,0%

2.246

2.490

10,9%

11,6%

4,7%

Exportações serviços extra UE

7.511

-3,6%

928

1.126

21,4%

15,9%

-8,1%

Exportações serviços UE

71,4%

--

70,8%

68,9%

--

--

--

Exportações serviços extra UE

28,6%

--

29,2%

31,1%

--

--

--

SERVIÇOS (Exportação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total
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2016

tvh 2016/15

2016
jan/fev

2017
jan/fev

tvh 17/16
jan/fev

tvh 17/16
fev/fev

tvc 17/17
fev/jan

Importações bens

61.117

1,3%

9.079

10.476

15,4%

8,9%

-3,9%

Importações bens UE

47.510

2,9%

7.140

7.895

10,6%

4,9%

-0,3%

Importações bens Extra UE

13.607

-3,9%

1.939

2.581

33,1%

24,7%

-14,0%

Importações bens UE

77,7%

--

78,6%

75,4%

--

--

--

Importações bens Extra UE

22,3%

--

21,4%

24,6%

--

--

--

BENS (Importação)

59

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

Imp. Bens - Fornecedores 2017 (jan/fev)

% Total

tvh 17/16

Espanha

31,2%

9,6%

Alemanha

13,8%

França

Imp. Bens - Var. Valor (17/16)

Meur

Cont. p. p.

Rússia

354

3,9

15,8%

Espanha

287

3,2

7,8%

8,4%

Alemanha

198

2,2

Países Baixos

5,3%

23,4%

Países Baixos

105

1,2

Itália

5,0%

5,6%

França

63

0,7

Rússia

3,5%

2279,4%

Camarões

52

0,6

Reino Unido

3,0%

2,0%

Guiné Equatorial

50

0,6

Meur

Cont. p. p.

Imp. Bens - Produtos 2017 (jan/fev)

% Total

tvh 17/16

Imp. Bens - Var. Valor (17/16)

Máquinas, Aparelhos

16,3%

16,5%

Combustíveis Minerais

626

6,9

Veículos e Outro Material de Transporte

13,8%

16,5%

Máquinas, Aparelhos

242

2,7

Combustíveis Minerais

13,2%

82,3%

Veículos, Out. Mat. Transporte

204

2,3

Químicos

10,4%

7,7%

Metais Comuns

122

1,3

Agrícolas

9,9%

6,8%

Agrícolas

78

0,9

2016

tvh 2016/15

2016
jan/fev

2017
jan/fev

tvh 17/16
jan/fev

tvh 17/16
fev/fev

tvc 17/17
fev/jan

Importações totais de serviços

13.140

3,1%

1.956

2.267

15,9%

14,5%

-9,3%

Importações serviços UE

8.877

4,5%

1.343

1.514

12,7%

12,1%

-8,0%

Importações serviços extra UE

4.263

0,3%

613

753

22,8%

20,0%

-11,9%

Importações bens UE

67,6%

--

68,7%

66,8%

--

--

--

Importações bens Extra UE

32,4%

--

31,3%

33,2%

--

--

--

2015

2016

FMI

CE

OCDE

BP

Min. Finanças

SERVIÇOS (Importação)

Unidade: Milhões de euros

Unidade: % do total

PREVISÕES 2016 : 2017 (tvh real %)

INE

INE

abril 17

fevereiro 17

novembro 16

março 17

abril 17

PIB

1,6

1,4

1,7 : 1,5

1,6 : 1,5

1,2 : 1,3

1,8 : 1,7

1,8 : 1,9

Exportações Bens e Serviços

6,1

4,4

5,0 : 4,0

4,1 : 4,2

3,7 : 4,0

6,0 : 4,8

4,5 : 4,5

Unidade: Milhões de euros
Fontes: INE/Banco de Portugal
Notas e siglas: Meur - Milhões de euros
tvc - Taxa de variação em cadeia

Cont. - Contributo para o crescimento das exportações

p.p. - Pontos percentuais

tvh - Taxa de variação homóloga
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Prática de Contabilidade Analítica
e de Gestão

Autor: C
 arlos Nabais
e Francisco Nabais
Editora: Lidel
Ano: 2016
Nº de páginas: 360 pp.
Preço: 29,95€

Considerada a ciência que põe em
prática as funções de orientação,
controlo e registo financeiro, a contabilidade financeira representa,
além de um suporte de informação, um sistema natural que permite apurar os resultados da atividade
externa de cada empresa.
Com o objetivo de permitir que
cada empresa tenha o conhecimento necessário do registo da
atividade interna, desenvolveu-se
um ramo do sistema contabilístico designado de contabilidade de
custos ou contabilidade analítica
e de gestão.
Esta obra visa, de forma clara e
prática, através de mais de 100
exemplos, dar resposta à necessidade enfrentada por diversos
gestores no que diz respeito à obtenção atempada de informações

relevantes e oportunas, importantes para a tomada de decisões e
aumento dos resultados.
Desta forma, o principal objetivo
da obra “Prática de Contabilidade
Analítica e de Gestão” é proporcionar informação mais pormenorizada e orientada para o conhecimento da realidade económica e financeira de cada uma das atividades
desenvolvidas internamente.
Este livro, que engloba no seu
conteúdo exercícios práticos resolvidos que permitem complementar a informação já existente
sobre contabilidade financeira,
é dirigido a pequenos e médios
empresários, contabilistas certificados, revisores oficiais de contas
e estudantes, sendo uma ferramenta fundamental no controlo
de gestão.

“Cerâmica Portuguesa – Tradição e Inovação”

Autor: APICER
Editora: APICER
Ano: 2016
Nº de páginas: 172

O projeto editorial “Cerâmica Portuguesa - Tradição e Inovação”,
lançado pela APICER – Associação
Portuguesa das Indústrias de Cerâmica e Cristalaria, assume-se como
uma montra do melhor que Portugal tem para oferecer no contexto
do mercado internacional.
Os desafios atuais colocados à
indústria da cerâmica europeia,
face a constante ameaça de países terceiros, fazem com que o
setor da cerâmica, em particular
a portuguesa, se reinvente e opte
pela necessária diferenciação. A
cerâmica é um dos setores de sucesso da economia nacional, tendo os seus subsetores presença
em mais de 150 países.
Ao longo de seis vetores nucleares
(tradição e modernidade; excelência; inovação e design; imagem
global; responsabilidade social; e

ceramics lifestyle), o livro mostra
exemplos de excelência da indústria cerâmica nacional e um espólio fotográfico que testemunha
o incrível manancial de obras e
peças que traduzem a identidade
cultural e identitária de Portugal.
A obra assenta assim num conceito metodológico “uniqueness” e
adota uma abordagem que preserva a singularidade da cerâmica
portuguesa em diversos domínios.
O projeto “Cerâmica Portuguesa Tradição e Inovação” é o resultado
de uma pesquisa exaustiva de recolha de entrevistas e testemunhos.
Sendo uma prova de que a indústria cerâmica nacional é diferenciadora e exporta para todo o mundo, esta obra é uma publicação
bilingue (em português e inglês).
Consulte a versão digital do
livro aqui.
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