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O dinamismo do setor dos vinhos
Os vinhos portugueses
cresceram em qualidade (indiscutível!) e
em vendas no mercado da exportação nos
últimos anos, revelando a evolução muito
positiva de um setor tradicional – e desde
sempre um importante ativo para a economia
nacional –, mas que tem vindo a ganhar progressivo reconhecimento internacional. A diversidade de castas autóctones tem permitido
produzir vinhos únicos e distintos e hoje os vinhos portugueses rivalizam com os melhores
do mundo em termos de qualidade.
A promoção externa do setor é assegurada,
há mais de 20 anos, pela ViniPortugal, responsável também pela gestão da marca “Wines
of Portugal”, motivo que nos levou a convidar
o seu presidente, Jorge Monteiro, a conceder-nos uma entrevista em que são abordados
não só o trabalho que essa organização tem
desenvolvido para o reconhecimento internacional dos vinhos portugueses, mas também
as características que os distinguem e que

promovem o seu potencial no exterior. É de
sublinhar que Portugal é hoje o 11º produtor
mundial de vinho e o 8º maior exportador!
Na área dos mercados de aposta para a exportação de bens e serviços portugueses, a Hungria é, nesta edição da Portugalglobal, o país
em foco. Ainda que o relacionamento económico entre Portugal e a Hungria esteja aquém
das suas potencialidades, estamos a falar de
um mercado com uma economia aberta, plenamente integrado na Europa e que oferece
às empresas portuguesas oportunidades de
negócio em vários setores, designadamente
no agroalimentar – com destaque para os vinhos –, nas TIC e na moda. É também um
mercado apelativo ao investimento e ao estabelecimento de parcerias que beneficiem os
agentes económicos de ambos os países.
Boa leitura!
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A aposta dos produtores portugueses na inovação, a par da modernização
dos métodos de produção, tem proporcionado a criação de vinhos de elevada
qualidade que vão conquistando cada vez mais apreciadores em todo o mundo.
O aumento regular, em cada ano, das vendas de vinho para o mercado
internacional – que em 2017 ultrapassaram os 778,7 milhões de euros – assim o
prova, e se o vinho do Porto é ainda o grande responsável por esse valor, é certo
que têm sido os chamados “vinhos tranquilos” a sustentar o crescimento global do
setor e, consequentemente, o incremento das exportações.
A grande variedade de castas (cerca de 250) permite produzir uma diversidade de
vinhos, marcados por características únicas, o que potencia a sua competitividade
em nichos de mercado, apreciadores de vinhos de excelência.
Sendo um pequeno país com explorações de pequenas dimensões, Portugal é já o
11º produtor mundial e o 8º maior exportador, afirmando-se, cada vez mais, como
um produtor de “vinhos diferentes” mas de grande qualidade.
Reconhecida a qualidade, o futuro dos vinhos portugueses passa agora pelo
aumento do preço de venda médio e pelo seu crescimento em mercados de
referência como os Estados Unidos, o Canadá, a China e o Japão, entre outros,
sendo que os mercados europeus como a França e o Reino Unido continuam a ser
os principais clientes dos nossos vinhos.

PATRIMÓNIO ÚNICO QUE SE DISTINGUE
E VALORIZA PELA DIVERSIDADE DE CASTAS
Fruto de condições climáticas adversas, 2017 foi um ano de baixa produção de
vinho na Europa Ocidental, tendo Portugal, com uma produção de 6,6 milhões de
hectolitros, sido um dos poucos países europeus a registar um aumento face a 2016.
Recorrendo às mais recentes estatís-

cento do que na campanha de 2016,

ticas da Organização Internacional

sendo que esta última fora já inferior em

da Vinha e do Vinho, a OIV, e a al-

cerca de 5 por cento face a 2015.

guns dados do Instituto da Vinha e

>POR IARA MARTINS,
ESPECIALISTA DA FILEIRA
AGROALIMENTAR E BEBIDAS,
AICEP

do Vinho, 2017 foi um ano de pro-

No Velho Mundo, países como Fran-

dução historicamente baixa na Eu-

ça (36,7 milhões de hectolitros), Itália

ropa Ocidental fruto das condições

(33,5) e Espanha (33,5) apresenta-

climáticas adversas.

ram valores muito baixos, enquanto
a Alemanha (8,1) registou uma ligeira

Estima-se que a produção mundial de vi-

queda. Portugal, com uma produção

nho, em 2017, tenha sido de 246,7 mi-

de 6,6 milhões de hectolitros, Romé-

lhões de hectolitros (hl), menos 8,2 por

nia (5,3), Hungria (2,9) e Áustria (2,4)
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dial com maior variedade de castas
(250), possuindo 31 Denominações
de Origem Protegida (DOP) e 14 de
Indicação Geográfica (IG), que representam 89 por cento da produção e
que são encaradas como uma potencialidade. A nossa grande diversidade de castas assegura-nos não só
um património inquestionavelmente
rico, como uma diversidade que mais
nenhum outro país possui.

EXPORTAÇÕES POR TIPO DE PRODUTO
Estrutura (%)
jan-dez

Intra + Extra UE

Preço médio (€/l)
jan-dez

2016

2017

2016

2017

Vinho com DO

22,9

23,7

3,01

3,07

Vinho com IG

14,6

16,3

2,46

2,51

Vinho (ex-mesa)

15,2

15,4

1,03

1,04

Vinho

14,2

14,7

0,99

1,02

Vinho com indicação de casta

1,0

0,7

1,93

1,60

Vinho licoroso com DOP / IGP

45,3

42,8

4,83

4,87

Porto

43,0

40,1

4,78

4,84

Madeira

2,0

2,3

6,58

6,09

Outros

0,3

0,4

3,39

3,24

Vinho licoroso sem DOP / IGP

0,4

0,1

2,73

2,79

Vinhos espumantes e espumosos

1,1

1,1

4,50

5,91

Outros vinhos e mostos

0,6

0,6

1,94

1,98

100,0%

100,0%

2,61

2,61

Total

Portugal é também o oitavo maior
exportador mundial de vinho, num
ranking liderado pela França, detendo
um por cento das exportações mundiais de vinho, com 747 milhões de
dólares faturados a um preço médio
por garrafa de 3,51 dólares. O país
sobe, assim, para sétimo no ranking
do preço médio por garrafa, mas o
vinho português continua, em muitos
dos casos, a estar posicionado num
segmento com preço baixo e sem espaço de prateleira.

Fonte: IVV

foram os únicos países a conhecerem
um aumento face a 2016.

“Portugal é o terceiro
país a nível mundial
com maior variedade de
castas (250), possuindo
31 Denominações de
Origem Protegida
(DOP) e 14 de Indicação
Geográfica (IG), que
representam 89 por
cento da produção e
que são encaradas como
uma potencialidade.”

Nos países do Novo Mundo os comportamentos foram diversos: enquanto a Austrália, com 13,9 milhões de
hectolitros, a Argentina (11,8) e o
Brasil (3,4) apresentam ligeiros acréscimos, os Estados Unidos da América
(23,3) e a África do Sul (10,8) deram
sinais de estabilidade, e o Chile (9,5)
e a Nova Zelândia (2,9) registaram ligeiras quedas.
Em resumo, Itália, França, Espanha
e EUA são os quatro países que produziram cerca de metade de todo o
vinho do mundo no ano passado.
Portugal, apesar de ter explorações
de pequena dimensão e uma área de
vinha pequena por comparação a outros países, é o 11.º produtor mundial

A imagem do país e dos vinhos portugueses melhorou, com reflexo nas
exportações, mas o principal desafio
do vinho português é conseguir uma
perceção de valor que permita o aumento do preço médio.

Mercados nacional
e internacional

de vinho, detendo dois por cento da
produção mundial.
Sublinhe-se que, no entanto, Portugal é o terceiro país a nível mun-

Em 2017, o mercado nacional representou cerca de 2,48 milhões de hectolitros de consumo, correspondente a cerca de 746 milhões de euros.
Em comparação com o ano anterior,
2017 apresentou um crescimento de
3,2 por cento em volume e de 5,2 por
cento em valor.

BALANÇA COMERCIAL PORTUGUESA DE VINHO (MILHARES DE EUROS)
2013

2014

2015

2016

2017

Var %a
17/13

Var %b
17/16

2017 janeiro

2018 janeiro

Var %b
18/17

Exportações

720.794

726.285

735.534

723.671

778.766

2,0

7,6

48.592

54.444

12,0

Importações

122.399

125.154

116.755

109.964

134.831

3,1

22,6

9.339

8.813

-5,6

Saldo

598.395

601.131

618.779

613.707

643.934

--

--

39.253

45.631

--

588,9

580,3

630,0

658,1

577,6

--

--

520,3

617,8

--

Coef. Cob.

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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Os números divulgados pela OIV referem que os portugueses consomem
51,4 litros de vinho por pessoa ao
ano. Portugal é, assim, líder destacado
neste segmento do consumo.

A nível mundial, o consumo em 2017
situou-se nos 243 milhões de hectolitros, mais um milhão do que no ano
anterior. Os Estados Unidos lideram
no consumo total de vinho, com 32,6
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milhões de hectolitros. Seguem-se
França (27 milhões), Itália (22,6 milhões) e Alemanha (20,2 milhões).
Um país ser grande produtor vitícola

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO (IVV)
Região Vitivinícola

2013/14

%

2014/15

%

2015/16

%

2016/17

%

2017/18 (*)

%

Minho

793,417

13

693,026

11

874,491

12

736,430

12

974,285

15

T. Montes

96,615

2

107,886

2

112,407

2

76,549

1

84,705

1

Douro

1,516,925

24

1,407,006

23

1,612,670

23

1,337,201

22

1,401,234

21

Beiras

840,671

13

735,196

12

908,250

13

758,097

13

816,629

12

Beira Atlântico

255,333

4

225,076

4

272,680

4

195,534

3

259,184

4

Terras do Dão

304,824

5

240,516

4

342,316

5

237,186

4

312,496

5

Terras da Beira

215,783

3

216,531

3

226,203

3

255,818

4

190,902

3

Terras de Cister

64,731

1

53,074

1

67,052

1

69,560

1

54,047

1

Tejo

500,807

8

577,889

9

611,183

9

551,300

9

645,104

10

Lisboa

885,742

14

894,780

14

1,202,711

17

998,804

17

1,244,386

19

P. Setúbal

407,853

7

502,824

8

504,129

7

463,035

8

522,582

8

Alentejo

1,127,910

18

1,222,733

20

1,152,184

16

1,050,439

17

956,714

14

Algarve

11,676

0.2

10,665

0.2

13,630

0.2

10,419

0.2

15,607

0.2

6,181,615

99

6,152,005

99

6,991,655

99

5,982,274

99

6,661,245

99

Madeira

43,136

1

40,825

1

45,747

1

33,849

1

37,911

1

Açores

6,595

0.1

12,926

0.2

10,404

0.1

5,845

0.1

4,997

0.1

Sub-total ilhas

49,731

1

53,751

1

56,150

1

39,694

1

42,908

1

6,231,347

100

6,205,756

100

7,047,805

100

6,021,968

100

6,704,153

100

Sub-total continente

Total Geral
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não implica necessariamente ter de
ser um grande consumidor. De facto,
Portugal tem uma longa história de
vinha e de vinho, tem apostado ao
longo dos anos numa cultura da vinha

“A imagem do país e
dos vinhos portugueses
melhorou, com reflexo
nas exportações, mas
o principal desafio
do vinho português é
conseguir uma perceção
de valor que permita
o aumento do preço
médio.”
e do vinho e há uma enorme preferência dos portugueses pelo vinho.
As exportações de vinho português,
em 2017, atingiram os 778,7 milhões de euros, traduzindo-se num

aumento de 7,6 por cento, valor correspondente a cerca de 55 milhões
de euros acima dos valores de 2016.
De acordo com dados do INE, a balança comercial externa portuguesa
do setor do vinho é historicamente
positiva, tendo alcançado, em 2017, o
maior excedente desde, pelo menos,
2001, com um valor de 643,9 milhões
de euros, em resultado de exportações e importações nos montantes de
778,8 milhões de euros e 134,8 milhões de euros, respetivamente.
Este crescimento é, sem dúvida, surpreendente uma vez que se ultrapassou os 737 milhões de euros de 2015,
recuperando-se assim das dificuldades
sentidas em 2015 e 2016 com as crises de Angola e Brasil.
Em 2017, as exportações portuguesas
de vinho destinaram-se a 145 países,
dos quais França foi o principal cliente, com uma quota de 14,1 por cento
nas nossas exportações totais deste

produto, seguindo-se o Reino Unido
(10,2 por cento) e os EUA (10,1 por
cento). De salientar os aumentos das

“Por categorias de
produto constata-se que
é fundamentalmente
o Vinho de Mesa
(vinho tranquilo) que
sustenta o crescimento
global do setor,
apresentando uma
taxa de crescimento
(DO-Denominação de
Origem + IG-Indicação
Geográfica + Vinho) de
13,1 por cento.”

vendas para Angola (tvh 39,9 por
cento), Brasil (53,0 por cento), China
(24,1 por cento) e Espanha (tvh 15,8
por cento). No primeiro mês de 2018,

maio 2018
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as exportações de vinho aumentaram
12,0 por cento.
Por categorias de produto constata-se que é fundamentalmente o Vinho
de Mesa (vinho tranquilo) que sustenta o crescimento global do setor,
apresentando uma taxa de crescimento (DO-Denominação de Origem
+ IG-Indicação Geográfica + Vinho)
de 13,1 por cento. Dos 55 milhões
de euros de acréscimo das exportações totais, 50 milhões devem-se aos
vinhos ditos tranquilos.
O Vinho do Porto constituiu, porém,
a principal exportação do setor, com
40,1 por cento do total, no ano passado. Em termos de preço médio, o vinho
Madeira foi o que apresentou o valor
mais elevado, de 6,1 euro/litro, seguindo-se o do Porto com 4,8 euro/litro.
Segundo informação referente a
2016, Portugal registou 1.296 empresas exportadoras de vinho naquele
período, das quais as cinco principais
representaram 36,7 por cento das exportações totais.
Em 2016, o setor do vinho respondia por
1,4 por cento do emprego em Portugal,
por 1,9 por cento do número de empresas e do VAB e por 2,0 por cento do
volume de negócios e do investimento
produtivo na indústria transformadora.
Os vinhos portugueses têm uma grande potencialidade para crescerem no
mercado da exportação, se tirarem
partido das diferentes Denominações
de Origem Protegida (DOP) e Indicações Geográficas (IG) e da oferta diversificada com vinhos brancos, tintos, rosés, espumantes e vinhos leves.
O futuro dos vinhos portugueses passa pelo crescimento do preço de venda e por mercados que valorizem os
vinhos, tais como os Estados Unidos
da América, Canadá, Suíça, China, Japão e África do Sul.
iara.martins@portugalglobal.pt

PRINCIPAIS INDICADORES DO SETOR
Área de vinha plantada
em Portugal Continental,
em 2016:
190.467 hectares (menos
47.606 hectares do que em 2000).
Destacam-se as Beiras com 25,2 por
cento da área, o Douro e Porto com
22,5 por cento e o Alentejo com
12,3 por cento (a região onde a área
de vinha mais cresceu, com mais
7.252 hectares do que em 2000).

Previsões:
Dados provisórios de 2017/2018
apontam para uma produção de vinho em Portugal de 6,7 milhões de
hectolitros (um volume muito próximo do verificado em 2000 mas superior em 682 mil hl ao de 2016/2017).

As regiões com produção
mais significativa
(2017/2018):
Douro: 21 por cento do total (1,4
milhões de hl); Lisboa: 19 por cento
(1,2 milhões de hl); Minho: 15 por
cento (974 mil hl); e Alentejo: 14
por cento (957 mil hl).

2012 (850 empresas) e 2016 (11,5
por cento em média ao ano).

Número de empregados
(em 2016): 9.538
O número de trabalhadores aumentou sistematicamente entre 2012
(8.573 empregados) e 2016 (2,7
por cento em média ao ano). Os
maiores crescimentos anuais ocorreram em 2013 e em 2014.

Dimensão das empresas:
Em 2016, 82,6 por cento das empresas tinham menos de 10 trabalhadores, 15,4 por cento contavam
com 10 a 49 colaboradores, 1,9
por cento tinham entre 50 e 249 e
apenas 0,2 por cento (2) empresas
tinham 250 ou mais trabalhadores.

Faturação (em 2016): 6 mil
milhões de euros
O volume de negócios aumentou
em todos os anos do período 20122016 (4% em média ao ano).

Aumento de qualidade
dos vinhos ao longo
do período:

Valor Acrescentado Bruto
(em 2016): 378 milhões
de euros (+62 milhões do que

Dos 6,7 milhões de hectolitros produzidos em 2016/2017, 3,586 milhões são DOP - Denominação de
Origem Protegida (53,5 por cento) e
1,901 são IGP – Indicação Geográfica Protegida (28,4 por cento).

em 2012). O VAB cresceu em todos
os anos do período 2012-2016 (4,7
por cento em média ao ano).

Em 2000/2001, dos 6,7 milhões de
hectolitros produzidos, 3,260 milhões
foram DOP (48,6 por cento) e 1,342
milhões foram IGP (20 por cento).

Formação Bruta
de Capital Fixo:
o investimento produtivo acumulado entre 2012 e 2016 soma 409
milhões de euros.

Número de empresas
(em 2016): 1.296 (INE)
O número de empresas tem vindo a
aumentar, sistematicamente, entre

Fontes: INE, IVV
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A IMPORTÂNCIA
DOS VINHOS DO PORTO E DOURO
Portugal é o 9º país no mundo com maior área de vinha e o 11º em produção de
vinho. A Região Demarcada do Douro (RDD) é a principal região vitivinícola do
país com 39 por cento da produção com DOP e 22 por cento da produção total de
vinho, representando 75 por cento das exportações de vinho com DOP e 50 por
cento das exportações portuguesas de vinho.
em relação a 2016, 3,6 por cento em
valor e 2,2 por cento em quantidade.

>POR MANUEL DE NOVAES
CABRAL, PRESIDENTE DO
INSTITUTO DOS VINHOS DO
DOURO E DO PORTO, I.P.
A importância da RDD na vitivinicultura nacional e o peso que a vitivinicultura tem no desenvolvimento reforçam o papel do Instituto dos Vinhos
do Douro e do Porto, I.P. (IVDP) como
centro aglutinador e de conhecimento
do território e da respetiva atividade
económica. A prioridade é a notoriedade da Região através da certificação, controlo, fiscalização, promoção
e proteção das denominações de
origem. O objetivo é reforçar a visibilidade e internacionalização dos
agentes económicos numa estreita ligação com o território e as atividades
que nele se enraízam e se consolidam
como alavanca de desenvolvimento.
Nos últimos anos, a comercialização
dos vinhos da RDD tem vindo a traçar
uma linha de ascensão e 2017 foi ano
de bater recordes. As vendas atingiram
556 milhões de euros, no total, com
13,7 milhões de caixas, tendo subido,

O Vinho do Porto manteve a tendência, dos últimos três anos, para um
crescimento em valor, sem correspondente aumento em quantidade. Em
2017 venderam-se 380,3 milhões de
euros (mais 0,9 por cento), relativos a
8,4 milhões de caixas (menos 1,7 por
cento). As categorias especiais registaram quotas nunca antes atingidas,
com 42,7 por cento do valor total de
Vinho do Porto transacionado e 22,4
por cento da quantidade, contribuindo
para o aumento do preço médio. No
mercado nacional, as subidas são de 6
por cento em valor e 0,2 por cento em
quantidade. No ranking mantiveram-se os dez primeiros em valor: Portugal,
França, Reino Unido, Holanda, E.U.A.,
Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Canadá e Espanha, com duas trocas de posição entre França e Portugal e entre Canadá e Alemanha. 2017 marca a chegada de Portugal ao 1º lugar de vendas
de Vinho do Porto em valor, depois de
muitos anos com França a liderar.
As vendas de Vinhos DOP Douro têm
vindo a crescer nacional e internacionalmente. Entre 2006 e 2016 as exportações triplicaram e as vendas em
Portugal mais do que duplicaram. O
Vinho do Douro bateu novo recorde
com 157,3 milhões de euros (mais
10,7 por cento), correspondente a 4,4
milhões de caixas (mais 11,8 por cen-

to). Nos primeiros dez mercados para
o Vinho do Douro, que representaram
90 por cento do valor das vendas em
2017, mantêm-se os de 2016: Portugal, depois Canadá, com subidas do
Brasil e Reino Unido, descidas da Suíça
e E.U.A. e manutenção de lugar pela
Alemanha, Angola, Bélgica e França.

Portugal continua a ser o primeiro
mercado com 61 por cento de quota.
As vendas de Moscatel representam
10,8 milhões de euros (381 mil caixas), mais 3,6 por cento do que em
2016, representando Portugal 93
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por cento. O IG Duriense atinge, em
2017, 6,5 milhões de euros (393 mil
caixas), mais 2,7 por cento do que no
ano anterior, sendo 81,3 por cento
das vendas em Portugal.
Os dados de 2017 revelam um aumento generalizado das vendas dos
vinhos da RDD. Destaca-se o Vinho do
Porto, em que as categorias superiores sobressaem e o preço médio sobe,
e o Vinho do Douro cujas vendas crescem contínua e sustentadamente.
Os resultados do primeiro trimestre de
2018 apresentam subidas no Vinho do
Porto de 1,6 por cento em valor e 3,8
por cento em quantidade, em relação
ao período homólogo de 2016; o Vinho do Douro cresce 8,9 por cento em
valor e 7,3 por cento em número de
caixas; o Moscatel tem mais 18,3 por
cento e 17,5 por cento, respetivamente; e o Duriense marca subida de 10

por cento em valor e redução de 0,4
por cento em quantidade. Nos mercados, há um movimento ascendente da
Ásia, passando a integrar, na lista dos
primeiros 25, a China e os Emirados
Árabes Unidos, este último com o mais
alto preço médio, a grande distância de
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todos. França volta, no início de 2018,
ao 1º lugar, mas Portugal mantém um
preço médio mais elevado.

a formação sobre vinhos está a surtir
efeito, refletindo-se numa perceção
de valor cada vez mais favorável.

Desde 2010 que a tendência é de
aumento do volume de negócios,
em parte graças ao Porto Premium,
com um preço médio sempre perto
do dobro do preço médio geral e
com uma representatividade crescente nas vendas. De 2000 a 2017,
a quota dos Porto Premium subiu de
16,2 por cento para 22,4 por cento
em quantidade e de 33,7 por cento
para 42,7 por cento em valor. Os Vinhos do Porto Tawny com Indicação
de Idade cujas vendas, em 17 anos,
cresceram uma vez e meia no caso
dos 10 e 20 anos; os 30 anos mais
que duplicaram e os vinhos com mais
de 40 anos chegaram a triplicar, em
valor. Os Porto com Indicação de Idade, que em 2000 geraram vendas de
352 mil caixas e 39 milhões de euros,

O Vinho do Porto é embaixador e anfitrião de Portugal, por excelência, desempenhando o seu papel nas duas
vertentes. O vinho está intrinsecamente
ligado ao turismo: no primeiro semestre
de 2017, as visitas à região do Porto e
Norte aumentaram 9 por cento em relação a 2016. Os viajantes vêm sobretudo de França, Reino Unido, Alemanha,
Espanha e Holanda, países que estão
entre os primeiros dez mercados do Vinho do Porto. A RDD tem seguido um
processo notável de capacitação técnica
e humana, de reestruturação das vinhas
e de modernização das adegas.

em 2017 atingiram 548 mil caixas no
valor de 67 milhões de euros.
Assistimos a um reposicionamento, o
consumidor estará a mudar, os apreciadores estarão a aprofundar conhecimento e experiências, a promoção e

Também nas caves do Vinho do Porto,
em Vila Nova de Gaia, se tem observado uma forte aposta em melhorias
que proporcionam renovadas experiências aos visitantes. Aproveitando
um património vitícola único, de elevada biodiversidade, e as tradições da
região, concordantes com o interesse
crescente do mercado mundial pelas
castas tradicionais e pelo blending, as
marcas têm investido cada vez mais em
promoção, reinventam-se, apresentam
novos tipos de vinhos e propõem diversificadas formas e momentos de
consumo. Os hotéis e os projetos de
enoturismo têm sabido tirar partido da
vinha e do vinho, vão explorando as
suas valências e confirmam-no como
fator decisivo na economia e desenvolvimento do território. O vinho constitui
e constituirá um forte e constante motor de investimento e de atração de um
público e de um consumidor cada vez
mais informado e interessado no que é
genuíno e de elevada qualidade.
O IVDP, I.P., integrado no Ministério da
Agricultura, tem a missão de certificar,
controlar, proteger e promover as Denominações de Origem Porto e Douro
e Indicação Geográfica Duriense em
Portugal e no mundo.
www.ivdp.pt
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VINHO DA MADEIRA

Compromisso com a qualidade
Com quase seis séculos de história, o Vinho da Madeira está profundamente
associado à história, cultura, paisagem e património da Madeira, contribuindo
decisivamente para a valorização, autenticidade e tipicidade do produto e da
região. A importância do Vinho da Madeira traduz-se igualmente no valor obtido
com as exportações, que ascendem a 15,5 milhões de euros, aproximadamente 80
por cento do valor global gerado anualmente com as vendas deste vinho.
tências destaca-se o facto de ser a
entidade emissora do certificado de
qualidade para o Vinho da Madeira e
de ser o organismo responsável pela
promoção e divulgação deste produto regional, quer no mercado interno,
quer no mercado externo.

O Instituto do Vinho, do Bordado e do
Artesanato da Madeira, IP - RAM nasce da fusão do Instituto do Vinho da
Madeira e o do Instituto do Bordado,
Tapeçarias e Artesanato da Madeira,
em julho de 2006.
Num mercado global onde a competitividade exige uma permanente aposta na qualidade e na promoção, sem
perder de vista a consolidação e o crescimento sustentado da produção dos
produtos tradicionais regionais, como
é o caso do Vinho da Madeira, importa, em prol da eficiência, concentrar as
ações de promoção e divulgação num
projeto coerente e exequível.

>POR PAULA LUÍSA JARDIM
DUARTE, PRESIDENTE DO
CONSELHO DIRETIVO DO IVBAM
Neste sentido o IVBAM, IP - RAM
procura dar continuidade à política
de apoio ao sector vitivinícola, sendo que, no âmbito das suas compe-

Com quase seis séculos de história, o Vinho da Madeira só pode ser produzido
na Região Demarcada da Madeira e está
profundamente associado à história,
cultura, paisagem e património regional, contribuindo decisivamente para a
valorização, autenticidade e tipicidade
do produto e da Região. As condições
particulares da ilha em termos da oro-
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grafia, solo, cima, assim como o seu
método único de produção, conferem
ao Vinho da Madeira características ímpares e singulares. Como tal, é um vinho
com elevada frescura, conferida pela
sua acidez típica, apresenta um bouquet
constituído por um conjunto de aromas
que se desenvolvem durante o processo de envelhecimento, que se destacam
em termos de intensidade com o passar
dos anos, originando vinhos complexos,
ricos, intensos e inesquecíveis, de entre
outros fatores que o tornam inigualável
e inconfundível, quando comparado
com outros vinhos. É um vinho quase “indestrutível”, pois a sua elevada
acidez natural permite-lhe uma maior
longevidade, assim como uma frescura
constante. É um vinho com uma capacidade evolutiva sem igual!
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de receitas na ordem dos 7,1 milhões
de euros, o que significa cerca de 49
por cento do valor global anual gerado pela comercialização de Vinho da
Madeira fora do território nacional.
Os Estados Unidos, com 220 mil litros
de vinho comercializado em 2017, e
o Japão, com uma comercialização de
270 mil litros, são responsáveis por
uma fatia, no cômputo dos mercados
internacionais, de 6 por cento e de 8,4
por cento, respetivamente.

iniciativas de promoção e divulgação,
como, entre outras, a presença nas
principais feiras mundiais do sector dos
vinhos, convite endereçado a jornalistas e outros especialistas de referência
no mundo dos vinhos para visitarem a
Região Demarcada da Madeira, realização de provas de Vinhos da Madeira
em diversos mercados-alvo, organização de eventos a nível regional, para
promover o produto e preparação de
sessões de food-matching, etc.

Segundo os dados estatísticos, podemos considerar a evolução da comercialização do Vinho Madeira, em
termos globais, muito positiva, sobretudo em termos de valor, sendo que
desde 2009, e num cenário de crise
mundial, o volume de vendas veio

O IVBAM, IP - RAM tem vindo a dar
apoio constante aos viticultores, no sentido de melhores práticas culturais relativas ao plantio das uvas para obtenção
da melhor matéria-prima possível para
a produção do Vinho da Madeira. Também a defesa no plano internacional da
denominação de origem Madeira ou Vinho da Madeira, uma das mais antigas
denominações de origem de Portugal, a
fim de prevenir quaisquer dúvidas junto
dos consumidores e de evitar aproveitamentos indevidos do valor acrescentado
do Vinho da Madeira, é também uma
importante tarefa que continuará a estar sempre presente na primeira linha
das preocupações dos que têm responsabilidades na condução dos destinos do
Vinho da Madeira.

A importância da exportação do Vinho
da Madeira está bem evidenciada nos
números acumulados da sua comercialização. Em termos de volume anual
de vinho comercializado em 2017, a
expedição e exportação rondaram os
2,7 milhões de litros, representando
cerca de 85 por cento do volume total
de Vinho da Madeira comercializado.
No que concerne ao seu valor, a importância do Vinho da Madeira expedido e
exportado para os mercados externos
é igualmente grande, pois traduz-se
em 15,5 milhões de euros, o que significa aproximadamente 80 por cento do
valor global gerado anualmente com
as vendas deste vinho.

sempre a aumentar anualmente e,
em 2017, atingiu o valor recorde de
19.117.400,68 euros.

Os principais mercados internacionais
do Vinho da Madeira são, no âmbito da União Europeia, o francês, o
do Reino Unido, o alemão e o belga
e, fora da União Europeia, o Japão,
Estados Unidos da América, Suíça e
Canadá. A França, o Reino Unido, a
Alemanha e a Bélgica detêm atualmente, com 1,6 milhões de litros de
Vinho para aí expedido, uma quota de
mercado que representa cerca de 59
por cento da quantidade total de Vinho da Madeira comercializado para
o estrangeiro, sendo que em valor
geram no seu conjunto um volume

A estratégia para o futuro do Vinho
da Madeira, em relação à sua comercialização no estrangeiro, passa por
executar uma política de consolidação
e incremento da sua atual posição nos
mercados onde este produto já tem
notoriedade e, simultaneamente, de
desenvolvimento e conquista de novos mercados e consumidores. Para
o efeito, e através de uma eficiente
concertação de meios e ações do setor público com os principais agentes
económicos do Vinho da Madeira que
operam nos mercados internacionais,
tem vindo a realizar-se um conjunto de

©Miguel Lira

O futuro do Vinho da Madeira passa
por uma aposta permanente na qualidade, mantendo um escrupuloso
cumprimento dos parâmetros estabelecidos na lei no que diz respeito à
sua produção. É necessário manter o
firme compromisso com a qualidade,
prosseguir com o apoio a todos os
intervenientes, desde os agricultores
aos agentes económicos do sector do
Vinho da Madeira, continuar com o
rigoroso trabalho de regulamentação,
controlo e fiscalização de todas as atividades ligadas à produção e comercialização deste Vinho e promover,
divulgar e dar a conhecer aquele que
é, há seis séculos, um dos melhores vinhos do mundo.
http://ivbam.gov-madeira.pt

16

DESTAQUE

Portugalglobal nº109

UMA FEIRA PROFISSIONAL
NÃO É UMA PROVA CEGA DE VINHOS!
As feiras, em geral, são uma das ferramentas de marketing disponíveis para
as empresas, sendo aquela, no entanto, a que providencia o maior número de
funcionalidades. As feiras servem para angariar negócios, mas também para
cuidar da imagem de marca, procurar novas parcerias ou canais de distribuição,
além de serem úteis para pesquisas e estudos de mercado. Por outro prisma, do
lado dos visitantes, estes conseguem nas feiras um panorama completo do setor
e do mercado e, entre tantos benefícios, podem, por exemplo, comparar preços
e condições, provar e comprovar produtos e eventualmente ajustá-los às próprias
necessidades, ou fechar novos contratos.
os expositores por origem, para que
possam, em conjunto, também, trabalhar em favor do valor comum percebido referente ao país ou mesmo a
região de origem dos seus vinhos.

>POR HANS WALTER, MESSE
DÜSSELDORF | TEAM PROWEIN
EM PORTUGAL
De facto, o vinho é um produto fascinante no âmbito da sua promoção,
também em feiras! Isto porque se aplica
de uma forma mais premente a lei da
perceção, ou seja, o marketing do vinho
não é de todo apenas uma batalha de
produto, mas sim em grande parte uma
batalha de perceções. As diferenças nos
preços que se podem cobrar em produtos de qualidades similares podem ser
grandes, fazendo-se depender de vários
fatores apenas sentidos. Um dos fatores, certamente mais importantes, é a
origem dos vinhos, desde logo em primeiro plano, o país de origem!
É nesse sentido que na Prowein em
Düsseldorf, e em geral nas nossas feiras internacionais da ProWine na Ásia,
ou seja, na China, em Hong Kong e em
Singapura, tentamos compartimentar

Com efeito, e de acordo com o ProWein
Business Report 2017, Portugal sai neste
momento como um vencedor do lado
da procura por parte dos comerciantes
profissionais. A intenção declarada dos
nossos visitantes foi que 21 por cento,
ou seja, mais de um em cada cinco comerciantes internacionais que vieram à
Prowein, tinham a intenção de adicionar
vinhos portugueses às suas gamas. Registámos, em particular, esse interesse
em 26 por cento dos visitantes, ou seja,
em mais de um em cada quatro comerciantes oriundos da Alemanha! Ou seja,
do lado dos especialistas profissionais o
país tem convencido pelos seus atributos! Importante, agora, é que os vinhos
entrem em cada vez mais armazéns, que
o vinho rode bem no mercado, que saia
das prateleiras, ao preço certo, e seja
consumido com prazer.
Se isto é a realidade na nossa feira central, a Prowein em Düsseldorf, temos
que relançar o nosso olhar para os nossos eventos na Ásia. Aí distinguirmos entre a nossa feira ProWine China, que se
realiza anualmente em Xangai, e a nos-

sa ProWine Asia, que também se realiza
anualmente, mas se divide, nos anos
ímpares, entre a plataforma de Hong
Kong, e, nos anos pares, na plataforma
de Singapura. Se uma parte do mundo
aprendeu e sabe apreciar vinho, existe
outra parte, como é o caso de grande
parte da Ásia, que deu os seus primeiros
passos muito recentemente. É provável
que aqui até começassem por beber
vinho pela sofisticação e pelo estatuto
que lhe associaram, ou se iniciassem no
vinho devido aos efeitos mais saudáveis,
aliados a uma cultura local que, em determinadas ocasiões, revela consumos
alcóolicos considerados excessivos. Ainda assim, mesmo nos tempos atuais,
estes são mercados onde o consumo de
vinho carece de algum aperfeiçoamento
e ensino. É, por isso, que numa região
onde o paladar ainda requer de alguma
educação, que os fatores percebidos são
ainda mais determinantes, e é aqui que
consideramos as participações em feiras
sob a força de uma bandeira de origem
ainda mais importantes.
Isto porque são estes, de facto, os
grandes mercados do futuro. Se já entendemos que a China, servida pela
ProWine em Xangai, e muito embora
com um consumo per capita de apenas
duas garrafas por ano, pela dimensão
da população de 1,4 mil milhões de
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habitantes, em breve será o maior consumidor de vinho do mundo, é crucial
não esquecermos o restante e gigante
continente asiático que, com a abertura
ao mundo possibilitada pela crescente
prosperidade das suas populações, anseia e procura cada vez mais o vinho,
com o qual igualmente querem celebrar
o seu sucesso económico.
Navegadores portugueses, que fazem
parte da história aprendida pelos asiáticos, as viagens à Índia, ao Reino do
Sião (Tailândia), Conchinchina (Vietname), Angkor (Camboja), Malásia,
Molucas (Indonésia), Cantão (China),
pelo Japão até ao Norte onde foram
os primeiros a ancorarem na Coreia,
nos tempos atuais facilitam a associação a Portugal nesta parte do mundo.
A troca de experiências e de construção de pontes para a confiança e
amizade foram, desde longíquos tempos, muito importantes. Os contactos
foram fomentados, tiveram que ser
cuidados e ser estimados. Na Europa,
como na Ásia, também já nos séculos
XV e XVI, era nas feiras que se fechavam negócios, se formavam alianças e
se iniciavam acordos comerciais.
No século XXI, nas feiras, continuamos a basear-nos nestes mesmos
princípios. Como organizadores compete-nos juntar os mundos nos nossos
eventos. Devemos considerar que, e
“Face á presença significativa de pavilhões nacionais e mesmo regionais de
países tais como Espanha, França, Itália, Áustria, bem como Grécia ou Croácia, Portugal não poderia de deixar de
estar representado na maior feira do
setor dos vinhos no sudeste da Ásia, a
ProWine Asia (Singapura) 2018. A AEP
dá nota, com satisfação, do apoio concedido ao setor no formato de pavilhão
nacional, e regista que os participantes
portugueses confirmam excelentes números e negócios realizados neste centro de decisões desta região próspera.”
Mónica Moreira
Diretora Área Internacional | AEP

focando no visitante alvo da ProWine
Asia, entre os países do Sudeste Asiático se somam cerca de 620 milhões
de habitantes. Se adicionarmos a estes os números relativos ao turismo,
tais como por exemplo os turistas que
visitaram a Tailândia (33 milhões), a
Malásia (27 milhões) ou a Indonésia
(12 milhões), adicionamos, só nestes,
já são mais de 70 milhões de turistas,
em boa parte ocidentais, que gostam
de encontrar os seus vinhos habituais
nos hóteis e restaurantes locais. Assim, citando o caso referente a esta
última ProWine Asia, a feira serviu de
ponto de reencontro desta primeira
nação verdadeiramente global, Portugal, com estes mercados!

Efetivamente, para o comércio captar
informações é igualmente importante
como a mercadoria em si. De facto,
um dos conceitos mais poderosos do
marketing é possuir uma palavra na
mente do cliente. No dia-a-dia é certo que é cada um por si, mas devido à
natureza aglomerativa das feiras, é por
ocasião destas, é esse o momento em
que comunidades se podem unir na
promoção tendo como base a sua origem, e associar esta a uma mensagem
a impregnar na mente dos clientes.
Isto porque é bom lembrar que uma
feira não é uma prova cega de vinhos,
o efeito sugestivo e o lado emocional,
em qualquer das nossas Prowein, são
armas comerciais a usar!

“É praticamente proibido ignorar os
mais de 600 milhões de consumidores do Sudeste Asiático que quisemos
abordar com os nossos vinhos na
ProWine em Singapura, sem contar
com o potencial das várias dezenas
de milhões de turistas que visitam a
região. Se a estes adicionarmos as
visitas que recebemos da Índia, os
números são avassaladores. Ai já falamos de um quarto da população
mundial! É claro que não podemos
deixar de estar presentes!”

“Como representantes do vinho português, e em particular carregando a
bandeira do Douro, fomos acolhidos
com entusiasmo na ProWine Asia em
Singapura, perante esta enorme região do mundo. Desde a Indonésia,
Malásia, Filipinas, Tailândia, Camboja,
Vietname e, claro de profissionias locais de Singapura, os contactos foram
muito produtivos e de qualidade. Uma
feira muito positiva!”

José Rodrigues
Export Manager | Quintas de Caíz

José Eduardo Conceição
Enólogo | Quinta Vale d’Aldeia
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AZORES WINE COMPANY

Vinhos únicos para dar a conhecer
os Açores ao mundo
A recuperação de vinhas no Pico, bem como de castas autóctones como a Terrantez
do Pico, uniu os três sócios fundadores da Azores Wine Company num projeto que,
em apenas quatro anos, provou ser um sucesso. Os vinhos aí produzidos são únicos
no mundo e podem encontrar-se nos restaurantes mais cosmopolitas de cidades
como Nova Iorque ou Paris, bem como nas melhores garrafeiras. É objetivo da
empresa continuar a recuperação das vinhas, aumentando a produção para, assim,
responder à elevada procura pelos seus vinhos.
nos vinhos, de mais de 500 anos, com
castas únicas e um ‘terroir’ único, o que
permitiu posicionar os vinhos da Azores
Wine Company num patamar elevado”,
defende Filipe Rocha, sublinhando que
se trata de vinhos que “não podem ser
replicados em lado nenhum do mundo,
o que os diferencia dos outros”.
Logo no primeiro ano de atividade, a
Azores Wine Company produziu cerca
de 10.000 garrafas, a maioria brancos
monocasta Arinto dos Açores e Verdelho
O Original da Rare Grapes Collection.
Atualmente com 100 hectares de vinha
plantada, a empresa produz cerca de 30
mil garrafas, exportando 60 por cento
da produção para vários países, ficando
20 por cento nos Açores e outros 20 por
cento em Portugal Continental.

Tudo começou com um projeto de
António Maçanita, enólogo com
provas dadas e com origem paterna
açoriana, que, em 2010, iniciou um
trabalho de vinificação da casta Terrantez do Pico, então quase extinta,
produzindo, nesse ano, o primeiro vinho que foi a base para outros projetos desenvolvidos nos anos seguintes
e que culminou com a fundação, em
2014, da Azores Wine Company.

São três os sócios fundadores da empresa: além de Maçanita, Paulo Machado da Insula Vinus e Filipe Rocha
uniram-se para produzir vinhos com
castas açorianas – Verdelho, Arinto
dos Açores, Terrantez do Pico e Saborinho – que rapidamente ultrapassaram
fronteiras e chegaram aos melhores
restaurantes e garrafeiras do mundo.
“Os Açores têm uma história riquíssima

Segundo Filipe Rocha, a empresa está
a recuperar cerca de 130 hectares de
vinha na ilha do Pico (faltam plantar
30), devendo tornar-se, em breve, o
maior produtor privado dos Açores.
Para o próximo ano, espera já chegar
aos 130 hectares plantados e atingir,
no prazo de cinco anos, uma produção de 250 mil garrafas por ano.
No mercado da exportação, a estratégia da empresa passa pela venda por
alocação e, refere Filipe Rocha, a pro-
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dução esgota em menos de 48 horas.
Com uma procura superior à oferta,
muitos clientes não conseguem obter
a quantidade desejada.

singularidade que levou a UNESCO,
em 2004, a classificar Paisagem da
Cultura da Vinha da ilha do Pico como
Património Mundial da Humanidade.

Com um preço médio quatro a cinco
vezes superior à média nacional, os
vinhos da Azores Wine Company são
vendidos à alta restauração em todo o
mundo e a garrafeiras de topo, podendo ser encontrados em restaurantes de
referência em Nova Iorque, Chicago,
Montreal, Paris, Londres, Bruxelas ou
Madrid, nos principais mercados europeus, como Alemanha, Luxemburgo,
Suécia, Noruega e Holanda, mas também na Tailândia e em Macau.

Entre os vários projetos aos quais estão
ligados os sócios fundadores da Azores
Wine Company, contam-se a produção
de vinhos no Pico, a recuperação de referida casta em extinção, a promoção
dos vinhos e da gastronomia dos Açores. Nesse contexto, revela Filipe Rocha

A estratégia de promoção da empresa
passa, segundo explica o responsável,
“pela grande proximidade ao cliente,
por visitar os restaurantes em todo o
mundo, pela realização de provas de
vinhos e por receber clientes e ‘opinion
makers’ localmente, entre outros”. A
empresa procura também vender através de distribuidores de vinhos de nicho, dada a dimensão da oferta.
De referir que a singularidade da vinicultura picoense impede a produção
de grandes quantidades de vinho, devido à estrutura em currais de pedra e
às condições climatéricas, mas foi esta

“Com um preço médio
quatro a cinco vezes
superior à média
nacional, os vinhos da
Azores Wine Company
são vendidos à alta
restauração em todo o
mundo e a garrafeiras
de topo.”

que tem havido um esforço conjunto
com outros produtores e viticultores
locais na recuperação de vinhas e, em
apenas quatro anos, conseguiram multiplicar a área plantada em quatro vezes, para mil hectares. “É uma área de
futuro”, reforça o responsável.
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Quanto a novos projetos, está em curso a construção da Nova Adega da empresa, para complementar o processo
de recuperação de vinhas, e cujo objetivo é estar concluída no final de 2019.
A Nova Adega, que ficará situada na
costa norte da ilha, em plena paisagem
da vinha, pretende ser muito mais do
que uma adega, num conceito que
“tem muito a ver com o Pico”.
“No Pico uma adega é também um
espaço onde as pessoas se reúnem,
provam vinho e convivem. Assim, a
nova adega terá associado o enoturismo onde, além da produção, do
espaço para provas e convívio, haverá
uma pequena unidade de alojamento,
sempre no respeito pela área de património mundial onde se encontra”,
adianta Filipe Rocha.
“O turismo é hoje uma forma de exportação” e a empresa procurará associar o enoturismo aos canais através
dos quais vendem o vinho. “Há poucos produtos que podem vender um
destino como é o caso do vinho, já
que a garrafa identifica a sua origem.
O vinho tem essa vantagem sobretudo quando se trabalha num segmento
alto como este”, acrescenta o sócio
da Azores Wine Company.
http://azoreswinecompany.com
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CASA
SANTOS
LIMA

Forte vocação
para exportar

CAMPOLARGO
“Vinho natural” da Bairrada
Empresa familiar, atualmente na
quarta geração, a Campolargo produz vinhos tintos, brancos, rosés e
espumantes na região da Bairrada.
A exportação é uma das prioridades
da empresa que tem como principais mercados a Europa, a América
do Norte (EUA e Canadá), o Brasil, a
China e o Japão. Além do mercado
externo, a Campolargo vende também os seus vinhos nas regiões do
país com maior procura turística.
As vinhas da Campolargo agrupam-se em duas propriedades: Quinta
de S. Mateus, com 110 hectares,
e Quinta de Vale de Azar, com 60
hectares, sendo que nesta última
os terrenos são predominantemente argiloarenosos, com pequenas
zonas de calcário. Nestas quintas
estão plantadas parcelas de Baga,
Touriga Nacional, Tinta Barroca,
Pinot Noir, Trincadeira da Bairrada
(Periquita) e Cabernet Sauvignon.

As castas brancas são: Bical, Arinto,
Cerceal e Verdelho.
Atualmente, a produção ocupa oito
pessoas numa adega de moderna
conceção e tecnologia, mas onde o
vinho corresponde ao mais clássico
dos conceitos de vinificação, que hoje
é designado por “vinho natural”.
“É esta a grande aposta da família:
não correr atrás do mercado e das
modas, antes apresentar um vinho
com carácter e distinto. Como tal,
não haja a esse respeito qualquer
dúvida, é forçoso comunicar com
este consumidor especial que, existindo, é todavia menos numeroso”,
afirma Joana Campolargo, responsável da produtora da Bairrada.
Em termos de resultados, as perspetivas da empresa para este ano são
de crescimento face a 2017.
www.campolargovinhos.com

A Casa Santos Lima (CSL)
é uma empresa familiar
que há quatro gerações
se dedica à produção,
engarrafamento e
comercialização de
vinhos portugueses.
Trabalha direta e
indiretamente nas
regiões de Lisboa,
Algarve, Alentejo, Douro
e Vinhos Verdes, com
mais de 500 hectares de
vinha, e exporta cerca
de 90 por cento da sua
produção para mais de
50 países.
Empresa familiar da região de Alenquer
(Lisboa), a Casa Santos Lima destaca-se
pela sua estratégia multimarca e pela
excelente relação qualidade/preço, que
é parte integrante da atitude e filosofia
da empresa. O seu variado leque de opções, com um vasto portefólio de vinhos
das cinco regiões do país e que abrange
mais de 50 castas só na região de Alenquer, onde teve início a sua atividade,
tem permitido um grande dinamismo
da empresa nos mercados nacional e internacional, assim como um crescimento constante, ano após ano.
A Casa Santos Lima é o maior produtor da Região de Lisboa e DOC Alenquer, sendo responsável pela produção de mais de 40 por cento de todo
o vinho certificado da região de Lisboa
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e é um dos principais exportadores de
vinho português. Atualmente e, em
franca expansão nas várias regiões, a
Casa Santos Lima conta com cerca de
150 colaboradores.
No que respeita ao mercado internacional, a Casa Santos Lima exporta atualmente cerca de 90 por cento da sua
produção total para mais de 50 países
nos cinco continentes. Os principais
mercados de exportação europeus são
a Suécia, Bélgica, Noruega, Alemanha,
Finlândia, Reino Unido e Holanda. Fora
do território europeu, os principais
clientes estão concentrados nos Estados Unidos da América, Canadá, Brasil,
Austrália e China. De salientar que a
Casa Santos Lima tem vindo a apostar
na expansão para novos mercados.
Entre os principais clientes da empresa
encontram-se os monopólios estatais
dos países nórdicos – Suécia (Systembolaget), Noruega (Vinmonopolet) e
Finlândia (Alko) –; o monopólio do

Canadá (LCBO e SAQ - Société des Alcools du Québec); e as grandes superfícies (Aldi, Auchan, Continente, El Corte Inglés, Intermarché e Pingo Doce).
A Casa Santos Lima tem em curso um
conjunto de projetos destinados ao aumento da capacidade de engarrafamen-

to e expansão da área de armazenagem;
ao aumento da área de vinha; e ao desenvolvimento de projetos de enoturismo em Alenquer; em Lisboa, junto ao
Aeroporto, mas também em Tavira e na
região dos Vinhos Verdes em Lousada.
Em termos de vendas globais, a Casa
Santos Lima em 2017 registou um
volume de vendas de cerca de 27 milhões de euros, tendo a exportação
representado cerca de 90 por cento
deste valor.
As perspetivas para este ano passarão,
segundo fonte da empresa, pela consolidação da presença nos seus mercados
atuais e pelo alargamento da sua atividade igualmente para outros países
onde ainda não se encontra presente
e que revelam tradição no consumo de
vinho. A empresa pretende igualmente
manter o crescimento que tem caracterizado o seu desempenho nos últimos
anos e promover o desenvolvimento
de novas marcas e produtos.

De referir que 2017 foi um ano de grandes conquistas para a Casa Santos Lima,
que obteve 163 medalhas de ouro nos
mais prestigiados concursos internacionais e o reconhecimento, pelo 5º ano
consecutivo, no “AWC Vienna International Wine Challenge 2017” como
“Best National Producer – Portugal”.
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A empresa ficou classificada em 2º
lugar no prestigiado ranking “Top
100 Wine Companies Most Awarded
of the World 2017” elaborado pelo
“World Ranking of Wines & Spirits”,
tendo ainda ficado representada no
top 100 de vinhos de 2017 pela Wine
Spectator com o “Colossal Reserva,
Tinto, 2015”.
O vinho regional alentejano Valcatrina, tinto, foi o vinho de lote português
mais medalhado no mundo em 2017,
de acordo com o “World Ranking of
Wines & Spirits”.
Por seu lado, o vinho tinto “Confidencial Reserva, 2013” foi nomeado
como uma das melhores escolhas do
ano pelo prestigiado jornal Washington Post em dezembro de 2017.
A Revista de Vinhos nos seus prémios
“Os Melhores do Ano 2017” distinguiu a Casa Santos Lima como “Empresa do Ano”.

Da mesma forma, na entrega de prémios “Grandes Escolhas”, organizada
pela Revista Vinho Grandes Escolhas,
a Casa Santos Lima recebeu o prémio
“Empresa do Ano”.

www.casasantoslima.com
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CASCA WINES

Vinhos de qualidade
com as melhores uvas do país
A Casca Wines é uma companhia de enólogos e especialistas em vinho que
decidiram criar uma marca de vinho português de alta qualidade. A empresa
trabalha com as melhores uvas e procura renovar a cultura única de Portugal
na criação de vinhos. Em 2017, cerca de dois terços das vendas da Casca Wines
destinaram-se a mercados internacionais, das quais mais de 80 por cento para
mercados extracomunitários.
A Casca Wines pauta-se pela procura das melhores uvas nas regiões vinícolas únicas de norte a sul do país
– Vinho Verde/Minho, Douro, Dão,
Bairrada, Távora-Varosa, Lisboa, Tejo,
Alentejo, Beira Interior e sub-regiões
de Colares e Bucelas – incorporando
o seu know-how, tecnologia e design

para apresentar ao mundo a excelência dos vinhos de Portugal.
Como estratégia de produto para os
mercados de aposta, a Casca Wines
(CW) desenvolveu uma oferta value
for money com vinhos fáceis de beber, onde tem o seu maior volume e

que abre porta a vinhos de maior valor através da rotação que têm. Nesta
gama, usa diferentes marcas para diferentes canais: a marca Cascas é um
exclusivo do canal HoReCa (Hotéis,
Restauração & Cafés); a marca Cabo
da Roca é uma marca das garrafeiras
especializadas; a marca Bote é a mar-
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ca da distribuição moderna; e a marca
1808 destina-se aos “Wine Clubs”.
Monte Cascas é a marca ex-libris da
empresa, que pretende traduzir “o
melhor de cada vitivinicultor”, e a
mais inovadora, de que são exemplo
os vinhos orgânicos da Beira Interior
na linha Colheita e os icónicos vinhos
de Colares, de vinha de areia.
A estratégia passa também, segundo
Hélder Cunha, sócio fundador e enólogo da CW, pela produção de “vinhos
de qualidade icónica e ímpar, como os
vinhos de Colares e de outras vinhas
centenárias e únicas espalhadas pelas
Denominações de Origem Controlada
mais singulares de Portugal”.
“Esta estratégia consolida a criação
da marca Casca Wines como um dos
expoentes da excelência da produção
de vinho em Portugal e, sobretudo,
permite, nesta senda, levar a categoria
dos vinhos de Portugal a destacar-se internacionalmente”, reforça o enólogo.
Na abordagem aos mercados externos,
a Casca Wines opera através da cele-

“Na abordagem aos
mercados externos,
a Casca Wines opera
através da celebração
de parcerias com
importadores e
distribuidores locais que
procurem desenvolver
a categoria dos vinhos
de Portugal através dos
seus produtos”.

bração de parcerias com importadores
e distribuidores locais que procurem
desenvolver a categoria dos vinhos de
Portugal através dos seus produtos,
de que é exemplo o importador para
a Coreia do Sul que trabalha em exclusivo com os vinhos da Casca Wines

– a Casca Wines Korea. Além disso, a
empresa trabalha o acompanhamento
e desenvolvimento dos mercados em
estreita ligação com os seus importadores e distribuidores locais.
No que respeita aos principais clientes
no mercado externo e aos projetos em
curso, é de referir que a Casca Wines
é um dos produtores de vinho português com maior distribuição nas lojas
da ALKO (monopólio para a vendas
de bebidas alcoólicas na Finlândia).
A estratégia da empresa no mercado
internacional passa igualmente pelo
desenvolvimento da sua operação em
mercados sem tradição no consumo
de vinho português, como Letónia,
Coreia do Sul, Malásia e Emirados
Árabes Unidos, mas nos quais a relação qualidade-preço dos vinhos portugueses é surpreendente. Além disso,
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assegura a presença dos seus vinhos
em restaurantes com estrelas Michelin
dos principais mercados como Nova
Iorque, São Paulo, Bruxelas e Macau.
Em 2017 a Casca Wines registou um
volume de negócios de 1,6 milhões
de euros, o que representa um crescimento de mais de 80 por cento face
ao ano anterior, com mais de 50.000
caixas (de 12 garrafas cada) vendidas.
Cerca de dois terços destas vendas destinaram-se a mercados internacionais,
das quais mais de 80 por cento para
mercados extracomunitários. Em 2018
a empresa prevê “continuar a crescer a
um ritmo considerável, com um plano
de produção superior a 100.000 caixas
(12 garrafas)”, acrescenta Alexandre
Tirano, sócio administrador da CW.
www.cascawines.pt
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ESPORÃO

Pioneiro no enoturismo
em Portugal
Fundado em 1973 por José Roquette e Joaquim
Bandeira, o Esporão é uma das mais importantes
empresas de vinhos em Portugal. Determinante na
afirmação nacional e internacional do Alentejo e do
Douro, o Esporão é também hoje um embaixador da
cultura portuguesa, desenvolvendo a sua atividade
dentro dos limites da sustentabilidade e construindo
relações próximas com clientes e consumidores em
todo o mundo.

sanais, marca pioneira no setor da
cerveja artesanal em Portugal.
Com 268 colaboradores, o Esporão
comercializa os seus produtos em
todo o tipo de lojas e restaurantes em
mais de 50 países em todo o mundo.

O enoturismo
e a economia local
Aberto desde 1997, o Enoturismo da
Herdade do Esporão foi pioneiro em
Portugal, sendo desde o início um foco
de interesse e de atração de turistas.
Hoje em dia, o enoturismo e turismo
em geral têm uma nova dinâmica no
concelho e, inclusivamente, Reguengos de Monsaraz foi capital Europeia
do Vinho no ano de 2015. Neste momento dos cerca de 100 mil visitantes
que a região (concelho de Reguengos
de Monsaraz) atrai anualmente, aproximadamente um quarto passam pelo
Enoturismo da Herdade do Esporão.
O Enoturismo do Esporão tem um centro de visitas, que além do tema vinho,
inclui o oleoturismo (azeite), o turismo
de natureza e o turismo histórico (centro arqueológico da Herdade dos Perdigões e centro histórico da Herdade do
Esporão),sendo um ponto privilegiado
de contacto com o consumidor final.

O Esporão está presente na região do
Alentejo desde 1973, onde produz
vinhos tão emblemáticos como o Esporão Reserva e o Monte Velho, assim como azeites virgens extra. Além
da atividade nos vinhos e azeites, o
Esporão tem aberto, desde 1997, o
Enoturismo da Herdade do Esporão,
pioneiro em Portugal, e que foi considerado pela Revista Wine – A Essência
do Vinho o ‘Melhor do Ano 2016’.

Na continuidade do projeto do Esporão está também a Quinta dos
Murças, propriedade na região do
Douro, onde são produzidos, desde
2008, vinhos de terroir com selo de
garantia Esporão.
Em 2018 o Esporão alargou o seu
portefólio com a aquisição da empresa Sovina que se dedica à produção
e comercialização das cervejas arte-

“Aqui partilhamos com quem nos visita,
a nossa história, cultura, e a da região,
o que somos, o que defendemos, o que
fazemos e como o fazemos. Reunindo
assim, num só local, todas as diferentes
partes da nossa orgânica, tornando-as
acessíveis aos visitantes”, afirma fonte
da empresa, acrescentando que "essa
perspetiva tem um papel fundamental
na nossa relação de proximidade com
os mercados e consumidores sendo
também terreno fértil para uma construção de marca sustentável”.
Recentemente, a empresa renovou a
oferta do Enoturismo da Herdade do
Esporão, introduzindo novos circuitos
de visitas, provas temáticas de vinhos
e azeites, uma nova oferta gastronómica e experiências alargadas ao território da herdade.
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No Douro, e uma vez finalizada a reconstrução da casa da Quinta dos
Murças, a empresa irá iniciar a operação de enoturismo naquela região.

O negócio
internacional
Em termos de internacionalização, o
negócio totalizou 27 milhões de euros
em 2017, representando cerca de 60
por cento das vendas consolidadas da
empresa, tendo mais do que duplicado na última década com a aposta de
reforço da distribuição própria e investimento de marketing nos mercados
estratégicos do Brasil, EUA e Angola.
A estratégia do Esporão tem passado
por “estar mais perto dos consumidores de cada mercado, com uma equipa própria e motivada, conhecedora e
especializada nas várias marcas e com
um nível de profissionalização alto”,
reforça a mesma fonte.
Dos 50 mercados onde vende os seus
produtos, também o Canadá, Suíça,
Alemanha, Benelux e China são mercados importantes, considerados de
investimento. Nestes mercados, o Esporão estabelece parcerias com importadores locais que depois distribuem as
suas marcas, em estreita coordenação
com a equipa interna da empresa que
é composta por quatro area managers.
Quanto aos principais projetos em
curso, o Esporão tem em construção
uma nova adega de vinhos tintos no
Alentejo. Este investimento permitirá
atingir novos patamares de qualidade,

reduzindo o período de colheita em
duas semanas, aumentando o período
de fermentação e a flexibilidade, assim
como aumentar em 50 por cento a capacidade de adega, dando resposta ao
crescimento presente e futuro. Além
desse investimento, a empresa plantou
10 hectares de vinha no norte do Alentejo, a 600m de altitude.
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Em termos de resultados, em 2017, as
vendas consolidadas do Esporão cresceram 10 por cento, para cerca de 47
milhões de euros, impulsionadas pelas
vendas da gama Esporão e pelo lançamento do novo Esporão Colheita,
o primeiro vinho biológico certificado
da empresa; e pelas vendas da Quinta
dos Murças e dos azeites, que já representam 15 por cento das suas vendas
totais. O crescimento geográfico veio
maioritariamente do Brasil, Angola e
Canadá, seguidos de França e China.
Para 2018, o Esporão ambiciona aumentar as vendas em 6 por cento.
De referir ainda que a abordagem holística na adaptação de uma alargada
gama de práticas sustentáveis inovadoras do Esporão tem conduzido a
vários reconhecimentos nacionais e
internacionais, de onde se destacam
o prestigiado prémio “Sustainability of
the year award” nos “The Drinks Business Green Awards 2013”. Em 2014,
o Esporão venceu os “European Business Awards for the Environment” na
categoria de “Produtos e Serviços”. Em
2017 a Revista de Vinhos distinguiu o
Esporão com o “Prémio Inovação/Investigação 2017”, pelo desempenho
na agricultura biológica, construção
sustentável e economia circular; e em
2018 a revista Vida Rural, no âmbito
da sua conferência anual ‘Agro In’, distinguiu o Esporão enquanto “Empresa
que Marca, com destaque para a filosofia de sustentabilidade”.
www.esporao.com
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nhecido pela sua elevada qualidade
em vários concursos internacionais,
o Moscatel de Setúbal passa a ser comercializado em mercados tão díspares como o Rio de Janeiro, São Francisco, São Petersburgo ou Singapura,
dando origem aos vinhos míticos de
Torna Viagem que envelheciam nas
viagens nos navios portugueses à volta do mundo.
Já no século XX, destaca-se o lançamento do primeiro rosé português,
denominado Faísca, e pouco depois
do Lancers, que se torna numa marca ícone a nível mundial e o principal
vinho importado pelo mercado dos
EUA. Entretanto a empresa cresce a
alarga-se a outras regiões, desde o
Alentejo, ao Dão, ao Vinho Verde e,
por fim, à região do Douro, já no início
do novo milénio.
Marcas como o José de Sousa, o Terras Altas, o BSE, o Pasmados e o Quinta de Camarate juntam-se ao Periquita, ao Alambre Moscatel de Setúbal e

JOSÉ MARIA DA FONSECA
Uma das maiores exportadoras
de vinhos portugueses

Com quase 200 anos de história e mais de 40 marcas
de vinhos, a José Maria da Fonseca exporta cerca
de 70 por cento da sua produção para mais de 70
países, dos quais se destacam os principais mercados
europeus, mas também o Brasil, o Canadá e os Estados
Unidos da América.
A José Maria da Fonseca é o mais antigo produtor de vinhos de mesa em
Portugal, tendo iniciado a sua atividade em 1834, na região de Azeitão.
Pouco após a sua fundação, surgem os
primeiros registos da comercialização
da marca Periquita, que foi o primeiro

vinho de mesa a ser engarrafado em
Portugal e que mantém a sua produção ininterrupta há mais de 165 anos.
No início do século XIX, a José Maria
da Fonseca deu início à produção do
famoso Moscatel de Setúbal. Reco-

“Com quase dois
séculos de história, a
José Maria da Fonseca
afirma estar preparada
para os desafios do
futuro e representa
um equilíbrio
entre a tradição
e a modernidade,
mantendo o seu espírito
familiar que é a chave
do sucesso da empresa
a longo prazo”.

ao Lancers e constituem o portefólio
que leva a José Maria da Fonseca a
conquistar mais de 70 mercados, tornando-a numa das maiores empresas
exportadoras de vinho em Portugal.
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Recentemente foram também criados
novos produtos à base de vinho sem
álcool, produzidos com base em tecnologia inovadora, que permitiram à
empresa entrar em novos segmentos
de mercado e até criar ocasiões de
consumo até agora inexistentes.
Atualmente a José Maria da Fonseca
conta com mais de 40 marcas e exporta cerca de 70 por cento da sua
produção, contando-se entre os seus
principais mercados a Suécia, o Brasil,
Canadá, Itália, EUA, Noruega, Holanda, Dinamarca, Bélgica, França, Reino
Unido, Espanha, Suíça, Alemanha,
complementados por alguns mercados emergentes como China, Leste da
Europa e América Latina.
A empresa possui dois modernos centros de vinificação, localizados em
Azeitão e Reguengos de Monsaraz,
no Alentejo, e vinhas que se estendem
por mais de 850 hectares que são a
base da matéria-prima para a produção dos seus vinhos e onde a filosofia
de sustentabilidade e preservação dos
recursos naturais é aplicada diariamente em todas as atividades produtivas, pelos seus mais de 100 dedicados
colaboradores. Em Azeitão e em Reguengos de Monsaraz, encontram-se
os dois centros de Enoturismo que
proporcionam aos mais de 35 mil visitantes uma passagem pela história e
tradição da José Maria da Fonseca por
entre as suas adegas seculares.
Recentemente, com a abertura de
um winebar em Lisboa – By The Wine
José Maria da Fonseca – a empresa
aproximou-se ainda mais dos seus
consumidores, proporcionando uma
experiência ainda mais completa de
degustação dos seus vinhos. Com
quase dois séculos de história, a José
Maria da Fonseca afirma estar preparada para os desafios do futuro e
representa um equilíbrio entre a tradição e a modernidade, mantendo o
seu espírito familiar que é a chave do
sucesso da empresa a longo prazo.
www.jmf.pt
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MONTE DA RAVASQUEIRA
Aposta na inovação
para crescer nos mercados
estratégicos

Ligado à família José de Mello desde 1943, o Monte
da Ravasqueira situa-se em Arraiolos, a uma hora
de distância de Lisboa, e integra 3.000 hectares de
paisagem tipicamente alentejana com condições
geológicas e climáticas únicas, dos quais 45 hectares
são de vinha. A empresa tem na Polónia, Rússia,
E.U.A., Brasil e China os seus principais mercados
de exportação.

Foi a singularidade da paisagem
alentejana que levou o empresário
José Manuel de Mello a acreditar
que o Monte da Ravasqueira teria
tudo para ser um produtor de vinhos
de referência. Como relata Pedro
Pereira Gonçalves, Board Member
& Chief Winemaker da empresa,
o sonho começou a ganhar forma
em 1998, após uma série de estudos geológicos para a escolha das
melhores castas e dos melhores
locais, fez-se uma plantação cirúrgica, aconselhada por consultores
das universidades de Évora, Trás-os-Montes e Bordéus. A primeira vindima, em 2001 pelas mãos da família,
deu origem a um vinho que se des-

maio 2018

porco preto alentejano e produção e
comercialização de mel e azeite.
O ano de 2018 arrancou com objetivos
ambiciosos para a empresa, depois de
2017 ter sido um ano de superação a
todos os níveis, apenas possível, frisa o
mesmo responsável, “através de uma
gestão de negócio pragmática, que se
materializa ao nível da produção na viticultura de precisão e cultura de zero
desperdício, aproveitando todas as uvas
produzidas; e a nível comercial no foco
no cliente, na organização do portefólio, na relação investimento/rentabilidade, no foco nos mercados em aposta.
Optando por consolidar a presença e o
volume de negócios em determinados
mercados, ao invés de dispersar por
múltiplos mercados com resultados e
potencial de negócio periférico”.
Na exportação destacam-se como
mercados estratégicos a Polónia, a
Rússia, os E.U.A., o Brasil e a China.
Cinco mercados com conjunturas
completamente diferentes, o que
numa fase de captação de clientes
obrigou a empresa a adaptar a estratégia de abordagem ao mercado e,
posteriormente, a planear o desenvolvimento de negócio à medida de cada
uma dessas realidades.

tinou apenas para consumo próprio,
mas que levou a crer que essa seria a
primeira de muitas outras.
Hoje, 20 anos depois da plantação das
primeiras vinhas, o Monte da Ravasqueira dedica 45 hectares dos 3.000
à vinha. São, no total, 15 castas distribuídas por 29 talhões, plantadas
em oito diferentes tipos de solo, que
permitem a produção de alguns dos
melhores vinhos da região. A gestão
e a exploração são asseguradas pela
Sociedade Agrícola D. Diniz, SA que,
com cerca de 50 colaboradores, desenvolve ainda atividades relacionadas
com a cortiça, criação e comercialização de gado bovino, engorda de
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Transversal, no panorama de exportação, é a perceção de uma excelente
relação preço/qualidade, uma mais-valia não só associada aos vinhos do
Monte da Ravasqueira, mas ao vinho
português no geral, aponta Pedro Pereira Gonçalves.
Mas como o vinho português ainda
não é um standard nas prateleiras em
termos internacionais, o Monte da Ravasqueira aposta na inovação a vários
níveis – incremental, com os melhoramentos nos processos do dia-a-dia;
exploratória, a idealizar produtos estratégicos para cada tipo de mercado;
e disruptiva, com criação de novas
categorias. Exemplo disso é o Ravasqueira Premium Rosé, o primeiro rosé
com estágio em madeira, posicionado
num patamar nunca antes ocupado
por esta categoria de vinhos.
“Estamos confiantes que, num futuro
próximo, o Monte da Ravasqueira e o
vinho português irão deixar de ser um
segredo (que é cada vez menos bem
guardado) para se tornarem presença
indispensável nas prateleiras dos mercados internacionais”, conclui o administrador da empresa.
www.ravasqueira.com
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REAL COMPANHIA VELHA

Wine Advocate (Robert Parker), Wine
Spectator e Wine Enthusiast. Os vinhos da Real Companhia Velha foram
selecionados nos três últimos anos
(2015, 2016, 2017) no top 100 dos
Melhores Vinhos do mundo pela revista Wine Spectator.

>POR PEDRO SILVA REIS, PRESIDENTE DA REAL COMPANHIA VELHA

Em 2017, a Real Companhia Velha recebeu o Prémio das Melhores Práticas
de Viticultura pelo trabalho e dedicação da empresa nas suas cinco quintas pela Revista Paixão pelo Vinho e o
nosso enólogo Jorge Moreira recebeu
o prémio do Melhor Enólogo do Ano
pela Revista Wine.

Mais de 260 anos
a produzir vinhos
de qualidade no Douro

A Real Companhia Velha é a mais antiga e
emblemática empresa de vinhos de Portugal, tendo
celebrado no ano passado 261 anos de existência e de
atividade ininterrupta ao serviço do Vinho do Porto.
A empresa foi estabelecida a 10 de setembro de
1756 por Alvará Régio de El-Rei D. José I. Atualmente
a Real Companhia Velha é uma empresa familiar,
pertencendo à família Silva Reis. A empresa dedica-se
à produção e comercialização dos vinhos do Douro
e Porto, sendo uma das maiores empresas do setor
nesta região. Temos atualmente 192 colaboradores.
Proprietária de algumas das melhores
quintas do Douro, a Real Companhia
Velha tem sabido preservar e honrar
a sua tradição, apostando no futuro,
através de um constante processo de
modernização e experimentação na
Região Demarcada do Douro. A empresa possui cinco propriedades na região de vinhos do Douro, totalizando
1.359 hectares, dos quais 550 hectares correspondem a vinha.
A empresa utiliza técnicas tradicionais
de viticultura e enologia como vinhas ao

alto, pisa a pé, mas também modernas
técnicas como agricultura de precisão
para selecionar a melhores uvas para a
produção de vinhos de qualidade.
A empresa produz sobretudo vinhos
do Porto e vinhos do Douro, entre
os quais Porca de Murça, a principal
marca de vinho DOC Douro (top 1 em
vendas) no mercado nacional e nos
mercados de exportação. As marcas
da empresa receberam vários prémios
nacionais e internacionais, incluindo
90 e mais pontos em revistas como

A Real Companhia Velha exporta 65
por cento dos seus vinhos para 47
mercados incluindo Estados Unidos,
Brasil, Alemanha, Bélgica, China e
Japão. Os vinhos da Real Companhia
Velha são distribuídos nos principais
canais: Horeca e off-trade.
Quanto aos principais projetos em
curso, a empresa tem prevista a abertura de um Museu da Primeira Demarcação de Vinhos do Mundo e de uma
Enoteca Gastronómica inserida no
Centro de Visitas, localizados à beira-rio de Vila Nova de Gaia.
Em 2017, faturámos 21,7 milhões de
euros dos quais 56 por cento se destinavam aos mercados de exportação.
www.realcompanhiavelha.pt
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JORGE MONTEIRO
Presidente da ViniPortugal

“20 anos a promover os vinhos
portugueses no exterior”
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Fundada em 1997, cabe à ViniPortugal – a Organização Interprofissional do Vinho
de Portugal – a responsabilidade de delinear e implementar a estratégia de
promoção dos vinhos portugueses, em especial no mercado externo.
Através da ViniPortugal, a marca “Wines of Portugal” está presente em quatro
continentes e 14 mercados prioritários, com uma estratégia que visa posicionar a
marca e o setor de vinho português com uma proposta de valor distintiva, dirigida
a segmentos específicos de consumidores de vinho, que valorizem o produto e
estejam dispostos a pagar um preço premium pela diferença, apresentando uma
comunicação mais direcionada e próxima do consumidor, e com uma oferta de
produto a preços competitivos.
A ViniPortugal dispõe, para este ano, de seis milhões de euros para investir na
promoção dos vinhos de Portugal no exterior, sendo que a grande fatia desse
investimento está alocado a ações a realizar nos Estados Unidos, Brasil,
Canadá e China.
Jorge Monteiro, Presidente da ViniPortugal desde abril de 2011, concedeu uma
entrevista à Portugalglobal em que apresenta as principais linhas dessa estratégia
e aponta as principais características que distinguem o vinho português e que
permitem potenciar o seu crescimento no mercado internacional.
Com mais de 20 anos de atividade
enquanto entidade promotora dos
vinhos de Portugal, como analisa a
evolução do setor neste período,
designadamente no que respeita
ao seu reconhecimento no mercado internacional?
São, de facto, 20 anos que mudaram
completamente a imagem internacional de Portugal e dos vinhos portugueses. Se, em 1997, o Porto e o Madeira representavam os únicos vinhos
com prestígio internacional, hoje, a
começar pelo Douro, logo seguido
dos Verdes, do Alentejo ou Dão, são
já várias as regiões produtores de vinhos de mesa ou secos com crescente
notoriedade internacional. Obviamente, mais evidente junto da imprensa e
dos profissionais, mas ainda com um
enorme esforço pela frente no que se
refere aos consumidores.

“O grande objectivo
estratégico é
transformar Portugal
no grande hot spot da
cena internacional de
vinhos, alcançando os
mil milhões de euros de
exportação até 2022.”

Quais as principais linhas de atuação da ViniPortugal na promoção
dos vinhos portugueses?
No exterior elegemos 14 mercados
prioritários: EUA, Canadá, Brasil, China
(incluindo Hong Kong e Macau), Japão,
Coreia, Angola, Suíça, Rússia, Suécia,
Noruega, Reino Unido, Alemanha e
Polónia. Neste conjunto, porém, só os

quatro primeiros representam mais de
60 por cento do investimento total.
Que ações destacaria no âmbito do
plano estratégico da ViniPortugal
para este ano?
Aquele investimento distribui-se, consoante os mercados, em feiras, provas
para profissionais, eventos para consumidores, visitas de compradores,
acções de formação no âmbito da
Academia Vinhos de Portugal e, finalmente, acções de relações públicas.
No total são mais de 100 acções por
ano e que envolveram, em 2017, 377
empresas. Pela sua dimensão destacaria a Prowein, mas pelo impacto que
tem junto dos profissionais as Grandes
Provas e pelo seu formato inovador, os
Find Importer Day, e, mais recentemente, os grandes eventos de consumidores como o Rio Vinhos de Portugal,
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Quais são os principais países produtores concorrentes de Portugal?
O que nos diferencia – aos vinhos
portugueses – destes concorrentes?
Em função das condições climatéricas,
Portugal ocupa um lugar que, variando
de ano para ano, se situa entre o 9º e
o 11º ao nível mundial. E, desta forma,
todos os produtores com dimensão
próxima ou superior à nossa são nossos
concorrentes. Tanto estamos a concorrer com a França como com os EUA,
com a Áustria ou a Nova Zelândia. No
entanto, na análise de curto prazo e
quando nos focamos num mercado
preciso olhamos para os concorrentes
que mais próximos se encontram de
nós, podendo ser a Argentina, nuns
casos, a Alemanha noutros, ou a África
do Sul. Mas em termos de referências
estratégicas gostamos muito de nos
compararmos com a Nova Zelândia.
Contudo, e olhando para o produto,
o que nos distingue são muitas coisas, coisas estas que rodam muito à
volta do termo “diversidade”. Diversidade edafo-climáticas, com influências atlânticas, continentais ou mes-

com mais de 4.500 consumidores, ou
os Vinhos de Portugal em São Paulo.

gitos. Mas Brasil e China são também
mercados de elevada expectativa.

Em termos de estratégia, quais os
objetivos que a ViniPortugal pretende atingir no curto e médio prazo?

Considera que a marca “Wines of
Portugal” já alcançou a notoriedade desejada, associando qualidade
aos vinhos portugueses?

O grande objectivo estratégico é
transformar Portugal no grande “hot
spot” da cena internacional de vinhos,
alcançando os mil milhões de euros de
exportação até 2022.
Em que mercados se encontram
melhor posicionados os vinhos
portugueses e quais aqueles que
revelam maior potencial para o
crescimento da sua presença?
Hoje, e considerando apenas os vinhos
de mesa ou tranquilos, o maior destino é já os EUA, mas com mercados
como o Canadá a crescerem a dois dí-

De facto, o reconhecimento cresceu
de forma assinalável mas seria irrealismo considerarmos que se alcançou
já a notoriedade desejada. Teremos
de continuar a trabalhar, apostando
cada vez mais na melhoria do posicionamento do produto e no desenvolvimento de competências no plano de negociação. Não basta termos
uma enorme vantagem competitiva,
como as castas autóctones, se não
soubermos usá-la de forma eficaz durante os processos negociais. Vender
é muito mais que colocar uma palete
no nosso importador.

“Não basta termos
uma enorme vantagem
competitiva, como as
castas autóctones, se
não soubermos usá-la
de forma eficaz durante
os processos negociais.”
mo mediterrânicas, com regiões de
planície, planalto ou montanha, com
solos de xisto, granitos, barros e argilas e até mesmo areias. Mas também
uma dupla diversidade de castas.
Dupla porque, por um lado, temos
castas autóctones muito diferentes
das dos nossos concorrentes, mas
também muito diferentes de umas
regiões para as outras. Se encontramos Loureiro nos Verdes, já no Dão
temos o Encruzado. Ou se encontra-
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mos a Baga na Bairrada, já o Alicante
centra-se no Alentejo.
Somos um país pequeno mas de enorme diversidade, e se produzimos hoje
com a mesma qualidade dos grandes
competidores internacionais, o que nos
distingue é esta apresentação de propostas diferentes, de vinhos diferentes.
De que forma podem os vinhos
portugueses beneficiar do crescimento do turismo em Portugal
e do crescente (re)conhecimento
do país no exterior? A ViniPortugal tem algumas ações previstas
neste domínio?
O foco da nossa intervenção está fundamentalmente nos mercados de exportação e nessa perspectiva interessa-nos muito os visitantes estrangeiros
junto de quem procuramos actuar a
partir das Salas de Prova Vinhos de
Portugal. A de Lisboa no Terreiro do

Paço que, em 2017, serviu mais de 25
mil provas para um público maioritariamente estrangeiro (cerca de 90 por
cento); e no Porto, onde brevemente
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Actuamos ainda num outro plano em
que, indiretamente, atingimos o turista que nos visita através da formação dos profissionais de restauração
e hotelaria. Desenvolvemos um pro-

“Somos um país
pequeno mas de
enorme diversidade, e
se produzimos hoje com
a mesma qualidade dos
grandes competidores
internacionais, o que
nos distingue é esta
apresentação de
propostas diferentes, de
vinhos diferentes.”

grama que inclui diversos níveis de
formação e que se estende também
à distribuição. No que se refere ao setor HORECA, temos actuado mais no
Norte de Portugal, graças à parceria
que estabelecemos com a APHORT,
mas gostaríamos de chegar a todo o
país. É muito importante que a qualidade do serviço do vinho acompanhe
a elevada qualidade dos nossos vinhos, mas aqui o trabalho será ainda
muito mais intenso.
www.viniportugal.pt

iremos mudar de localização e onde
esperamos alcançar idênticos números aos de Lisboa.

* Entrevista respondida por escrito de acordo com a antiga grafia.
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HUNGRIA
A Hungria é um dos países europeus mais integrado e aberto ao mercado
internacional, sendo uma porta de entrada para a região da Europa Central e de
Leste.
O facto de apresentar uma dimensão geográfica e populacional semelhante ao
nosso país e crescentes oportunidades de negócio para os diversos setores da
economia portuguesa, tornam a Hungria um mercado altamente desejável para as
empresas portuguesas.
Ainda assim, apesar de se ter verificado uma evolução globalmente positiva das
relações económicas entre Portugal e a Hungria nos últimos anos, as mesmas
continuam aquém das potencialidades e oportunidades existentes.
Maria José Morais Pires, embaixadora de Portugal na Hungria, e Joaquim Pimpão,
delegado da AICEP em Budapeste, apresentam uma análise detalhada deste
importante mercado europeu.
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RELAÇÕES ENTRE PORTUGAL E A HUNGRIA
Portugal e a Hungria, sendo duas nações muito antigas, não obstante a distância
geográfica e os percursos históricos bastante distintos, têm tido pontos de contacto
significativos ao longo dos tempos.
Devem recordar-se as estadias do Infante D. Pedro (o das Sete Partidas)
e do Infante D. Manuel Bartolomeu,
irmão do rei D. João V, em terras magiares nas respetivas peregrinações
pela Europa. Em meados do século
XIX, quando os patriotas húngaros
tentaram emancipar o seu país do
domínio dos Habsburgo, causou-lhes
imenso entusiasmo o conhecimento
que Camões pusera nos “Lusíadas”,
onde Vasco da Gama afirmou que o
pai de D. Afonso Henriques era “filho
segundo de um rei da Hungria experimentado”. O que permitiu que a obra
do nosso maior poeta fosse então traduzida para o idioma húngaro.
Tal torna-se ainda mais importante
tendo em conta o facto notável de
que, no final dos anos oitocentos,
cerca de 80 por cento da população
húngara já estava alfabetizada.
Não se deve ainda esquecer a repercussão mediática que a passagem de
Lajos Kossuth por Lisboa desencadeou
nos jornais da época. Por outro lado,
que o Rei-consorte de Portugal, D.
Fernando de Saxe-Coburgo Gotha,
era filho de uma aristocrata magiar,
Antónia de Kohary e, por isso, falava
fluentemente húngaro, recebendo vários ilustres magiares que o visitavam
na corte de Lisboa.
O primeiro cônsul de Portugal em Budapeste assumiu funções em abril de
1884. Após a Primeira Guerra Mun-

>POR MARIA JOSÉ MORAIS
PIRES, EMBAIXADORA DE
PORTUGAL EM BUDAPESTE

dial e o desmoronamento do império
Habsburgo, Portugal manteve contactos diplomáticos com o novo estado
húngaro e estabeleceu relações diplomáticas a partir de 1924 com Budapeste, acreditando um embaixador residente nesta capital a partir de 1937.
Contudo, o final da Segunda Guerra
Mundial veio novamente interromper
as relações oficiais bilaterais, as quais
só foram retomadas em julho de 1974.
Constitui também motivo de orgulho
para os portugueses e de gratidão
para os húngaros a corajosa atuação
humanitária do embaixador Sampaio
Garrido e do conselheiro Teixeira Branquinho que conseguiram, em 1944,
salvar as vidas de muitas centenas de
judeus perseguidos em Budapeste.
No domínio dos laços artísticos entre
Portugal e a Hungria, deve evocar-se,
por exemplo, a ligação entre o nosso
grande pianista José Viana da Mota e

Franz Liszt que foi um dos seus mestres e representa uma das maiores
glórias da nação húngara. O arquiteto
Carlos Mardel, tão brilhantemente associado à reconstrução de Lisboa após
o terramoto de 1755, era natural da
Hungria e, mais próximo dos nossos
tempos, encontramos o pintor Árpád
Szénes, marido de Maria Helena Vieira
da Silva e nascido em Budapeste.
O ensino da língua e cultura portuguesas é, presentemente, um fator de
aproximação bilateral extremamente
relevante, uma vez que é ministrado
em sete universidades e em algumas
escolas secundárias em várias cidades

“O ensino da língua
e cultura portuguesas
é, presentemente, um
fator de aproximação
bilateral extremamente
relevante, uma vez
que é ministrado em
universidades e escolas
secundárias em várias
cidades da Hungria.”
da Hungria a mais de 400 discentes,
sob a coordenação do Camões, Instituto para a Língua e Cooperação.
Muitos desses estudiosos da nossa
língua vão depois aperfeiçoar os seus
conhecimentos em universidades por-
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tuguesas. Afigura-se-me, pois, que
um empresário português que pretenda expandir a sua atividade na Hungria encontrará, potencialmente, um
número razoável de jovens locais que
dominam bem o português.
Por seu turno, ao abrigo do Programa Erasmus da União Europeia, todos os anos muitas dezenas de estudantes portugueses vêm estagiar na
Hungria e assim contribuem, eficazmente, para um mais amplo conhecimento mútuo.
A realidade musical húngara é excecionalmente rica e a oferta proporcionada, por exemplo, pela Academia
Músical Liszt, em Budapeste, ou a
Escola Zoltan Kodály, em Kecskemét,
atraem com frequência jovens estudantes do nosso país. O público magiar é muito aberto ao conhecimento
de criações artísticas de outras proveniências e, assim, têm tido aqui imenso sucesso artistas portugueses muito
variados, inclusive intérpretes do cante alentejano, executado em janeiro

passado no quadro da apresentação
em Budapeste do Festival Terras sem
Sombra, que será este ano dedicado
à Hungria.

“No plano do Turismo,
verifica-se que as
ligações aéreas entre
as duas capitais são
já diárias e conhecem
uma taxa de utilização
muito encorajadora,
o que permite
fáceis deslocações
de húngaros e
portugueses, tanto
para férias como para
negócios.”
No plano do Turismo, verifica-se que
as ligações aéreas entre as duas capitais são já diárias e conhecem uma
taxa de utilização muito encorajadora,
o que permite fáceis deslocações de

húngaros e portugueses, tanto para
férias como para negócios.
Tratando-se de dois países que se encontram hoje como parceiros dentro
da União Europeia e como aliados
na NATO, os contactos políticos são
regulares e cordiais, existindo várias
importantes áreas de coincidência de
interesses. Recorde-se no âmbito da
Missão KFOR, no Kosovo, a excelente
cooperação que as Forças Armadas de
Portugal e da Hungria estabeleceram
no decurso do cumprimento daquela
missão de Paz.
No tocante às relações económicas
bilaterais, como será melhor explicado em artigo separado, as potencialidades para um crescimento existem
e devem ser aproveitadas, tendo em
conta, nomeadamente, os indicadores económicos muito positivos que
a Hungria apresenta e a abertura de
muitos setores do seu mercado.
budapeste@mne.pt
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HUNGRIA: UM PAÍS POR DESCOBRIR
A Hungria apresenta excelentes oportunidades para as empresas portuguesas
reforçarem e diversificarem as suas exportações, nomeadamente nos setores
agroalimentar, vinícola, cortiça, moda, design e TIC.
Apesar da escassa notoriedade da oferta nacional, tem-se verificado um
crescente reconhecimento da qualidade dos produtos e das marcas portuguesas
no mercado húngaro.
O país oferece assim vastas oportunidades para as empresas portuguesas que
querem aí apostar.
Com uma área geográfica de 93 mil
quilómetros quadrados e cerca de
9,82 milhões de habitantes, a Hungria
é um dos países europeus com mais
similitudes com Portugal. Caracteriza-se ainda por ser um parceiro do nosso país na União Europeia e na NATO.
Apesar disso, as relações económicas

>POR JOAQUIM PIMPÃO,
DIRETOR DA AICEP
EM BUDAPESTE

e comercias entre Portugal e a Hungria, mesmo tendo em consideração
a evolução positiva dos últimos anos,

continua muito aquém das potencialidades e oportunidades existentes.
A nível político, é um país estável,
com uma maioria parlamentar de dois
terços na coligação governamental
Fidesz – KDNP, que foi recentemente confirmada com as eleições gerais
realizadas no dia 8 de abril de 2018.
A economia húngara caracteriza-se por
ser uma economia aberta, fortemente
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integrada no mercado internacional.
Atualmente, a Hungria faz parte da
região com o maior e mais sustentado
crescimento económico da União Europeia. Nos últimos anos, a economia
húngara tem assim conseguido obter
resultados globalmente muito positivos,
devido ao excelente comportamento do
setor exportador, à dinâmica positiva do
consumo interno e à absorção “overbooking” de elevados montantes conseguidos com as transferências líquidas
dos Fundos Europeus.
Em 2017, este mercado alcançou um
crescimento de 3,8 por cento do PIB
(Produto Interno Bruto). Este ano, prevê-se que o mesmo continue a crescer
a bom ritmo, com um aumento de 3,7
por cento. Contudo, devido aos possíveis constrangimentos da capacidade
produtiva instalada e das dificuldades
relacionadas com a força de trabalho,
o ritmo de crescimento deverá abrandar para 3,1 por cento em 2019. Ainda assim, importa salientar que as autoridades húngaras estão mais otimistas, apontando para um crescimento
do PIB de 4,3 por cento em 2018 e de
3,5 por cento em 2019.
Este desempenho bastante positivo está
naturalmente associado à manutenção

dos níveis elevados de investimento (15
por cento em 2017, 11 por cento em
2018 e 5,0 por cento em 2019), ao consumo privado (3,8 por cento em 2018 e
3,1 por cento em 2019) e ao estímulo
dos mercados externos, com as exportações a crescerem mais de sete por
cento no presente ano e cerca de seis
por cento no próximo.

Setores em destaque
A Hungria apresenta excelentes oportunidades de negócio para as empresas
portuguesas nos seguintes setores: agroalimentar, mais especificamente o setor vinícola; cortiça e os seus componentes; design; moda (calçado, vestuário
e artigos de alto valor acrescentado); e TIC (e-gov, soluções inteligentes e
serviços software).

A Hungria tem registado uma descida acentuada da taxa do desemprego
(atualmente de 3,7 por cento), vivenciando uma situação de quase pleno
emprego. Esta situação tem provocado
escassez de mão-de-obra em alguns
setores e o aumento dos salários, o
que se faz refletir na competitividade
da economia. Desta forma, nos últimos
três anos o salário líquido cresceu em
média cerca de oito por cento ao ano
e 13 por cento em 2017, sendo que
no ano de 2018, devido também ao
recente ato eleitoral, se deverá manter
acima dos 10 por cento.
Todas estas previsões revelam que os
indicadores fundamentais continuarão estáveis, com a provável repetição
dos excelentes resultados das contas
externas, um superavit acentuado
da balança corrente, o défice do orçamento devidamente controlado, a
respetiva sustentabilidade das finanças públicas (abaixo dos três por cento
dos critérios de Maastricht) e a diminuição da dívida pública nos próximos
dois anos (deve baixar de 72,6 por
cento do PIB em 2017, para 69,4 por
cento no final de 2019).
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Comércio externo
da Hungria
As exportações têm sido o grande
motor da economia húngara, com
performances bastante positivas que
se superam anualmente. Em 2016, as
exportações cresceram três por cento,
alcançando os 93 mil milhões de euros. Por sua vez, as importações aumentaram 1,5 por cento, atingindo os
83 mil milhões de euros.
O setor exportador húngaro é composto esmagadoramente por empresas
internacionais instaladas no mercado,
como por exemplo a Audi e a Mercedes, que, no seu conjunto, representaram mais de 85 por cento das vendas
húngaras ao exterior no ano de 2016.
Os cinco principais clientes da Hungria, que representaram quase 50
por cento do total das exportações
em 2016, são a Alemanha (27,5 por
cento), Roménia (5,0 por cento), Es-

“A Hungria é
considerada uma
porta de entrada e
um dos potenciais
centros logísticos de
difusão e distribuição
de bens, serviços
e conhecimentos
portugueses para
outros países da
Europa Central
e Oriental.”
lováquia (4,9 por cento), França (4,8
por cento) e Itália (4,8 por cento). Os
principais produtos exportados são as
máquinas e equipamentos elétricos,
as máquinas e equipamentos mecânicos, os veículos automóveis, os produtos farmaceutas e os plásticos.
Por outro lado, os cinco principais
fornecedores da Hungria são a Ale-
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Dicas para negociar
no mercado húngaro
•
Devido às características e concorrência do mercado, os empresários portugueses devem estar
bem preparados para as reuniões,
fazendo-se acompanhar de informação precisa e concreta, ou seja,
um dossier não muito extenso
com a apresentação da empresa,
catálogos, amostras e preçário;

•
Os húngaros não gostam de ser
considerados cidadãos de um país
do Leste, não só devido à carga
negativa da história, mas também
porque a Hungria se encontra geograficamente no centro da Europa;
• Após a primeira visita ao mercado,
deve-se tentar sempre personalizar os contactos;

•
Os empresários húngaros começam o dia bastante cedo, sendo
normal que as reuniões de trabalho comecem às oito horas. Nunca se deve insistir na marcação de
reuniões a “horas portuguesas”;
•
Os húngaros são pontuais e dão
muito valor à pontualidade, pelo

que se devem evitar atrasos em encontros nos quais se pretende dar
início a um processo negocial. Chegar atrasado é o primeiro passo para
se ser considerado pouco sério. As
reuniões devem ser marcadas com
algum tempo de antecedência;
•
No tratamento pessoal e hierárquico, os húngaros são menos
formais que os portugueses;
•
Os empresários húngaros têm
mais dificuldade em comunicar
em idiomas estrangeiros do que
os empresários portugueses, pelo
que é aconselhável contratar um
tradutor para estar presente nas
reuniões de trabalho;

• Aos pedidos e consultas das empresas húngaras devem ser dadas
respostas rápidas e concisas, mesmo que seja para ganhar tempo.
Deve-se manter um contacto regular, seja via telefone, e-mail ou
cartões de boas festas, com os
parceiros comerciais;
• Na abordagem ao mercado húngaro, os empresários e investidores portugueses devem apostar
num parceiro local, bem como
num advogado desde o primeiro
momento. Assim, devem estabelecer relações de confiança;
•P
or fim, é importante salientar
que é um erro querer financiar
a comunicação, marketing e publicidade neste mercado apenas
com os lucros das vendas, uma
vez que não se pode esperar que
seja o importador ou distribuidor
a assumir todo o investimento
em marketing.
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Análise SWOT

investimento direto húngaro e para a
cooperação com outros mercados.

PONTOS FORTES

PONTOS FRACOS

Competência e inovação de diversos setores exportadores portugueses; qualidade da oferta portuguesa de bens e serviços; flexibilidade e
rápida capacidade de resposta das
empresas portuguesas; e experiência em mercados desenvolvidos.

Fraca notoriedade da oferta nacional; pouco conhecimento da qualidade do made in Portugal; e falta
de tradição e presença sustentada
no mercado.

OPORTUNIDADES

AMEAÇAS

A Hungria é um mercado em crescimento a nível económico e na captação de investimento. Além disso,
é um mercado semelhante a Portugal, nomeadamente em termos de
dimensão. Por fim, possibilita ainda
o estabelecimento de parcerias com
outros mercados.

Verifica-se uma forte concorrência
em todos os segmentos da oferta,
bem como uma forte tradição do comércio bilateral com a concorrência.

manha (26,4 por cento), Áustria (6,4
por cento), Polónia (5,6 por cento),
Eslováquia (5,3 por cento) e China
(5,3 por cento). Os principais produtos
importados são as máquinas e equipamentos elétricos, as máquinas e
equipamentos mecânicos, os veículos
automóveis, os combustíveis e óleos
minerais e os plásticos.

Abordagem
ao mercado
Apesar da tardia integração no mercado internacional, a Hungria desenvolveu-se muito rapidamente, sendo
hoje um mercado maduro. Assim,
não deve ser ignorado pelas empresas portuguesas, devido ao seu posicionamento geográfico, uma vez
que faz fronteira com sete países:
Áustria, Eslovénia, Croácia, Sérvia,
Roménia, Ucrânia e Eslováquia. Desta
forma, é considerado uma porta de
entrada e um dos potenciais centros
logísticos de difusão e distribuição de
bens, serviços e conhecimentos portugueses para outros países da Europa Central e Oriental.

Além disso, devemos ter em consideração que as principais ameaças de
concorrência para as empresas portuguesas são provenientes dos países
da Europa Central e Oriental, entre os
quais se inclui a Hungria. Por isso, é
aconselhável pôr de lado os preconceitos relacionados com o facto de a
Hungria não ser um mercado tradicional ou ser considerado um mercado
pequeno e com pouco interesse.
Com o processo de alargamento da
União Europeia aos países da Europa
Central e Oriental, a Europa tornou-se maior. Assim, criaram-se novas
centralidades e um aumento da situação de periferia de Portugal, o
que exige um esforço acrescido para
combater o afastamento aos mercados e aos consumidores.
É de referir ainda que na Hungria existem oportunidades para o estabelecimento de parcerias, para o reforço das
exportações portuguesas em inúmeros
setores de atividades, para o investimento direto português, para a captação de

Tal como noutros mercados internacionais, também na Hungria há um
grande desconhecimento sobre as
marcas e produtos portugueses. Assim, verifica-se uma insuficiente notoriedade da oferta nacional.
Além disso, existe ainda outro fator
que dificulta a estratégia de entrada
no mercado húngaro por parte das
empresas portuguesas, nomeadamente a distância entre os dois mercados, com o respetivo peso no preço
final dos custos de transporte.
Na Hungria, as empresas portuguesas devem ter em conta que têm de
enfrentar uma forte concorrência de
empresas de outros países, com base
nos seguintes fatores:
•
Centralidade e proximidade dos
mercados: Alemanha, Áustria, França e Itália;
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• Tradição do comércio bilateral: Alemanha, Áustria, França, Itália, Polónia, República Checa, Eslováquia,
Roménia, Croácia, Rússia, Sérvia,
Ucrânia, China, Japão, Reino Unido,
Holanda e Bélgica;
•
Especialização e preços competitivos: China, Taiwan, Singapura, Malásia, Índia, Turquia, República da
Coreia, Suécia e Finlândia;
• Estratégia sustentada do setor privado com o apoio seletivo dos agentes
públicos de conquista de quotas de
mercado: Alemanha, Áustria, Itália,

“As empresas devem
apostar no mercado
húngaro quando têm
uma situação estável e
pretendem, de forma
gradual, diversificar
os mercados de
exportação.”

França, Holanda, Japão, Bélgica, Estados Unidos da América, Finlândia,
Suécia, Reino Unido, Espanha, Turquia, República da Coreia, Irlanda,
Polónia, República Checa e Taiwan.
Na Hungria as decisões de compra
são tomadas com base no preço, e
não na qualidade, pelo que os preços
dos produtos portugueses parecem
não ser competitivos. Além disso, os
prazos de pagamento propostos pelas
empresas portuguesas são normalmente mais reduzidos que os prazos
de pagamento oferecidos pela concorrência internacional.
De sublinhar ainda que o meio de
pagamento de crédito documentário
continua a ser um instrumento pouco utilizado pelos importadores húngaros, que habitualmente pagam por
transferência bancária. Esta é uma
dificuldade acrescida, sobretudo para
quem está no início da operação.
Apesar da escassez de meios para uma
promoção sustentada, há por parte de
alguns dos principais players do mercado um reconhecimento crescente
da qualidade de diversos segmentos

importantes da oferta portuguesa,
como é o caso das seguintes fileiras:
moda, casa, design, agroalimentar,
entre outras.
Assim, as empresas portuguesas que
se encontram em dificuldade no mercado domésticos ou noutros mercados
internacionais, não devem pensar na
Hungria como um mercado de salvação para a saída da crise. As empresas
devem apostar no mercado húngaro
quando têm uma situação estável e
pretendem, de forma gradual, diversificar os mercados de exportação.
De salientar que também não devem
ignorar o obstáculo da comunicação,
devido à barreira do idioma.
Sugere-se ainda a inserção, no contrato
comercial, de uma cláusula a indicar que
em caso de conflitos se aplica a caução
e mediação da Câmara de Comércio
internacional, assim como a língua a
utilizar. Na estratégia da abordagem ao
mercado húngaro, sugere-se assim uma
mistura de cautela e ousadia.
aicep.budapeste@portugalglobal.pt
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RELACIONAMENTO PORTUGAL - HUNGRIA
No contexto do comércio internacional português de bens e serviços, a Hungria
assume uma posição modesta, com a respetiva balança comercial a apresentar um
saldo desfavorável a Portugal. Ainda assim, nos últimos dois anos, registou-se um
ligeiro aumento das empresas portuguesas exportadoras para este mercado.
As exportações portuguesas de bens
portugueses para a Hungria alcançaram os 209,1 milhões de euros em
2017, aumentando 4,2 por cento no
período de 2013-2017. Este ano, no
período de janeiro-fevereiro essa subida foi de 47,4 por cento face aos mesmos meses do ano passado.

Por sua vez, as importações foram
de 393,8 milhões de euros em 2017,
com um aumento de 17,9 por cento
entre 2013 e 2017.

dos clientes de Portugal (25ª no período
de janeiro/fevereiro de 2018), e o 23º
lugar como fornecedor (23º nos dois primeiros meses deste ano).

Relativamente ao comércio internacional
de bens, a Hungria ocupou, em 2017, a
30ª posição no ranking global de merca-

Em 2017, a quota da Hungria no
comércio internacional português
de bens foi de 0,38 por cento como
cliente (30ª posição) e 0,57 por cento
como fornecedor (23ª posição).
De acordo com os dados do INE, o
número de empresas portuguesas que
exportam produtos e serviços para
a Hungria aumentou no período de
2015-2016, passando de 570 empresas em 2015, para 607 em 2016.
Contudo, registou-se uma quebra no
período de 2012-2016, uma vez que
em 2012 cerca de 622 empresas portuguesas exportavam os seus produtos para este mercado.
Os principais grupos de produtos exportados por Portugal para a Hungria
em 2017 foram as máquinas e aparelhos (38,7 por cento), os plásticos e
borracha (13,8 por cento), os instrumentos de ótica e precisão (10,2 por
cento), os veículos e outros materiais
de transporte (8,5 por cento) e os químicos (7,4 por cento).

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A HUNGRIA
2013

2014

2015

2016

2017

Var % 17/13a

2017 jan/fev

2018 jan/fev

Var % 18/17b

Exportações

181,1

213,9

194,1

211,7

209,1

4,2

32,4

47,8

47,4

Importações

208,9

231,1

321,7

329,9

393,8

17,9

57,2

74,9

31,0

Saldo

-27,8

-17,2

-127,6

-118,2

-184,7

--

-24,8

-27,2

--

Coef. Cob.

86,7

92,6

60,3

64,2

53,1

--

56,7

63,7

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2013-2017
(b) Taxa de variação homóloga 2017-2018
(2013 a 2015: resultados definitivos; 2016: resultados provisórios; 2017 e 2018: resultados preliminares)
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No ano de 2016, esta estrutura manteve-se praticamente idêntica, à exceção do grupo de instrumentos de
ótica e precisão, que registou um aumento de 538,7 por cento entre 2016
e 2017 (representou apenas 1,6 por
cento das exportações totais para a
Hungria em 2016).
Em relação às importações portuguesas de bens provenientes desse mercado, as máquinas e aparelhos ocuparam, em 2017, a primeira posição
(36,2 por cento), seguindo-se os veículos e outros materiais de transporte
(30,1 por cento) e os químicos (16,3
por cento). Em 2016, esta estrutura
manteve-se idêntica.
Por sua vez, nos serviços, e segundo os
dados do Banco de Portugal, as exportações atingiram os 42,4 milhões de euros em 2017 (mais 28,9 por cento face
ao ano anterior), enquanto as importações foram de 87,1 milhões de euros
(mais 9,2 por cento que em 2016).
A quota da Hungria como cliente de
Portugal, em termos de serviços, foi de
0,14 por cento em 2017. Enquanto fornecedor, a quota desse país situou-se
em 0,59 por cento no mesmo período.

ALPAC CAPITAL:
“EAST WEST VC FUND”
Capitalizar PME
tecnológicas portuguesas
e internacionalizá-las para
a Europa Central e de Leste

O investimento português na Hungria
é muito pouco significativo. De acordo
com os dados do Banco de Portugal, o
investimento português neste mercado
foi de um milhão de euros em 2017,
uma quebra de 98,2 por cento face ao
ano anterior. Por outro lado, o investimento húngaro em Portugal cifrou-se
em 39,7 milhões de euros em 2017
(menos 31,8 por cento que em 2016).

Lançado em 2017 pela ALPAC CAPITAL, uma
sociedade de capital de risco regulada pela CMVM e
com escritórios em Lisboa e Budapeste, o “EAST WEST
VC FUND” é um fundo de capital de risco que estreou
em Portugal a regulamentação “EuVECA” para
fundos de capitalização de PME tecnológicas.

É importante ainda salientar que o
turismo húngaro tem registado uma
expressão crescente em Portugal, sendo que a quota das receitas relativas
a turistas provenientes da Hungria foi
de 24,8 milhões de euros em 2017,
denotando um crescimento de 50,2
por cento face ao ano anterior.

Com 20 milhões de euros de capital
subscrito, o fundo pode investir até
dois milhões de euros em empresas
portuguesas e da Europa Central e
de Leste que procurem capital para se
expandir internacionalmente, em particular para a região central e oriental
do continente europeu.

Estas empresas devem possuir produtos ou serviços tecnológicos, inovadores e fortemente escaláveis, direcionados preferencialmente ao segmento empresarial. Devem também
demonstrar a sua capacidade no mercado nacional e desenvolver um plano
credível para o equilíbrio financeiro a
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curto-médio prazo, para que o capital
aportado possa primeiramente ser utilizado na expansão do negócio.
O fundo inclui, para além da própria
equipa de gestão da ALPAC CAPITAL,
importantes investidores privados do
setor financeiro, energia e segurador,
que frequentemente disponibilizam
as suas operações para o teste de soluções, atuando como validadores e
potenciadores das soluções das participadas do fundo.
Tendo em vista a implementação
prática do racional de investimento
e expansão associados ao fundo, a
ALPAC CAPITAL abriu um escritório em Budapeste, na Hungria. Esta
base operacional facilita não só a
captação de oportunidades de investimento locais, mas também a internacionalização das empresas em que
o fundo investe.
A Hungria é um país com uma história
milenar, um povo das estepes asiáticas
que emigrou para a bacia dos Carpátios e que passou o último milénio a
defender a sua posição estratégica no
coração da Europa contra vários invasores. Com uma população semelhante em número à portuguesa, a Hungria reconhece também a realidade de
uma diáspora importante e historicamente relevante na sua história. Buda-

peste, a sua capital, é uma das “joias”
da Europa, uma cidade cosmopolita,
aberta ao mundo e que reflete o seu
passado imperial, com fortes influências das diversas nações que a ocuparam ao longo dos séculos.
Membro da União Europeia e da NATO,
a Hungria acolhe amigavelmente o in-

“Este fundo é ideal
para as empresas de
cariz tecnológico e com
forte afinidade com o
racional do fundo, em
particular quanto ao
potencial de expansão
do negócio neste
contexto geográfico.”

vestimento estrangeiro, sendo relevantes os apoios atribuídos a projetos de
investimento e criação de emprego que
podem levar à atribuição de subsídios a
fundo perdido de até 50 por cento do
valor total do investimento. Num país
que oferece a segurança jurídica de
pertencer à União Europeia, a Hungria
disponibiliza também uma fiscalidade
globalmente atrativa, destacando-se as
taxas únicas de IRC (9 por cento) e IRS
(15 por cento).

Mas mais do que pela dimensão e
atratividade do seu mercado, a Hungria é, para as empresas portuguesas,
uma excelente porta de entrada e base
para o mercado mais vasto da Europa
Central e de Leste, e é nesse contexto que é primeiramente enquadrada
pelo fundo. Num raio de mil quilómetros, encontram-se 300 milhões de
consumidores, numa área que cobre
uma parte substancial de regiões de
elevado desenvolvimento económico
da Alemanha (Sul) e da Itália (Norte),
bem como a Áustria e, obviamente,
todos os países da Europa Central e
de Leste que mais recentemente se
juntaram à União Europeia.
Com um crescimento médio anual de
4 por cento do PIB na última década e uma taxa de desemprego de 5
por cento, a Hungria mantém a sua
moeda nacional, que se tem revelado
estável nos últimos 10 anos, o que
constitui um fator a considerar pelas
empresas portuguesas. A entrada da
Hungria na zona euro não tem ainda
data prevista, apesar de este país estar
próximo de cumprir os critérios para a
adesão à moeda única.
A Hungria é, por todos estes motivos, um dos países com melhores
condições para ancorar a entrada e o
desenvolvimento das empresas portuguesas na Europa Central e de Leste.
A aposta do fundo é assim contribuir
para a captura deste potencial, não só
através da capitalização, mas também
da partilha de conhecimento sobre as
estratégias mais adequadas ao sucesso do negócio nestes mercados, onde
existe uma ampla oportunidade para
as empresas portuguesas.
Este fundo é assim ideal para as empresas de cariz tecnológico e com forte afinidade com o racional do fundo,
em particular quanto ao potencial de
expansão do negócio neste contexto
geográfico.
www.alpaccapital.com
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DÚZSI TAMÁS FAMILY WINERY
Empresa húngara de vinhos
com ligações a Portugal

A empresa familiar Dúzsi Tamás Family Winery é uma produtora de vinhos
húngara, que, desde o início da sua atividade, em 1994, trabalha com rolhas de
cortiça portuguesa, compradas à Hungarokork-Amorim Zrt., representante da
Corticeira Amorim na Hungria. Até hoje, a empresa continua a considerar essencial
este método tradicional e ecológico de fecho das garrafas.
Tamás Dúzsi envolveu-se também na organização de vários
eventos e programas realizados pela Embaixada da Hungria
em Lisboa, com destaque para as provas de vinhos e as degustações de produtos alimentares húngaros.
A Dúzsi Tamás Family Winery é a unica empresa húngara
que faz parte da Associação de Empresas Familiares Portuguesas. Tamás Dúzsi revela que aprendeu muito nas conferências e cursos organizados por esta associação sobre as
boas práticas de gestão nas empresas familiares.
“Nessa área Portugal tem uma experiência maior e um nível
de conhecimento muito mais completo do que a Hungria.
Eu tento sempre adaptar e aplicar esses conhecimentos
tanto na nossa empresa, como na vida da nossa família”,
revela o fundador da empresa.

Há alguns anos, a relação da empresa com Portugal tornou-se muito mais estreita, uma vez que Tamás Dúzsi, fundador
da empresa e produtor de vinhos, veio estudar para Lisboa,
no âmbito do programa de mestrado em vinicultura e enologia “Vinifera EuroMaster”. A escolha de Portugal incidiu
na vontade de saber mais sobre o país, especificamente sobre as variedades de uvas autóctones; de conhecer a história e a cultura portuguesa; e de descobrir o vasto oceano.
Além disso, Tamás Dúzsi foi também influenciado pelo seu
pai, que, em 2008, foi convidado pela Amorim para visitar
Portugal, tendo tido uma experiência bastante positiva.
Na universidade, Tamás Dúzsi apreciou bastante o ambiente
de ensino diferente do convencional, caracterizado por uma
conceção pragmática e uma relação muito próxima entre
alunos e professores. Na elaboração da sua dissertação de
mestrado, teve a oportunidade de fazer parte de um projeto
de investigação inovador, com o objetivo de desenvolver tecnologias alternativas de estabilização de vinhos.

Em 2015, Tamás Dúzsi organizou diversas iniciativas para
apresentar os vinhos húngaros em Lisboa e no Porto. Além
disso, os produtos foram também apresentados no “Addega Wine Market”.
Tamás Dúzsi é também membro da Câmara de Comércio
Luso-Húngara e membro fundador da Associação Portugal-Hungria para a Cooperação, sendo o seu objetivo estreitar
as relações entre os dois países.
O fundador da Dúzsi Tamás Family Winery assume ainda
que está ligado por vários laços a Portugal e que o nosso
país é a sua segunda pátria, pelas várias semelhanças que
apresenta com a Hungria, nomeadamente ao nível da dimensão, gastronomia, história, cultura e mentalidades.
Para este produtor de vinhos, a Hungria pode ajudar as empresas portuguesas a alcançar os países da Europa Central e de
Leste. E, por sua vez, Portugal pode abrir as portas às empresas húngaras para os mercados lusófonos.
www.duzsitamas.hu
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HUNGARO DIGITEL

A aposta da Portugal Telecom na Hungria
A Hungaro Digitel foi fundada em dezembro de 1993 pela empresa húngara
Antenna Hungária e pela empresa portuguesa CPRM Marconi, que foi
posteriormente integrada no grupo Portugal Telecom. Para esta empresa húngara
de comunicações de dados via satélite, o parceiro português permitiu um elevado
conhecimento na área de serviços de telecomunicações.
Inicialmente, a Hungaro Digitel dedicava-se ao fornecimento de serviços
de comunicação de dados via satélite
para organizações com redes locais
distribuídas por todo o país e, em alguns casos, além-fronteiras. Assim,
conquistou importantes clientes do
setor financeiro, da área de distribuição de combustíveis, escolas e autoridades de administração local.
Contudo, na primeira metade deste
século, e devido à liberalização e forte
concorrência do mercado de telecomunicações húngaro, a Hungaro Digitel alargou a sua atividade ao nível de
cobertura geográfica e de diversificação de serviços. Desta forma, investiu
numa nova plataforma de serviços,
que lhe permitiu entrar numa área
que estava fora do seu alcance. Esta
nova plataforma disponibiliza uma
distribuição eficiente e sofisticada de
conteúdos de vídeo e rádio.
Os principais clientes da Hungaro Digitel são o Ministério dos Negócios
Estrangeiros e Comércio Externo da
Hungria, o Ministério da Defesa da
Hungria, o Ministério do Desenvolvimento da Hungria (comunicações
para escolas e controlo de tráfego), a
empresa nacional de lotaria da Hungria, a agência nacional de programas
de televisão e rádio da Hungria, o OTP
Bank (o maior banco húngaro), os correios da Hungria e a Shell, localizada
na Bulgária.

Na segunda década dos anos 2000, a
empresa nacional de lotaria da Hungria
tornou-se a utilizadora dos serviços da
Hungaro Digitel com o maior número
de pontos de comunicação, sendo assim
a maior cliente da empresa. Em 2016,
a cooperação com este cliente permitiu
que a área de serviços de comunicação
de dados fosse alargada até à distribuição de conteúdos em vídeo para as
agências de apostas na Hungria, possibilitando assim a introdução de uma nova
série de jogos e formas de apostas.
O tipo de clientes da Hungaro Digitel
obriga a uma cobertura global e a um
elevado nível de segurança. De forma
a responder da forma mais adequada
às exigências dos seus clientes, a empresa detém certificados de segurança
nacionais e internacionais.

No ano de 2017, a empresa registou
um forte crescimento devido aos serviços técnicos que prestou no Campeonato Mundial de Desportos Aquáticos, em julho de 2017, em Budapeste. Neste projeto, a Hungaro Digitel
desenvolveu serviços ao nível do wifi
e da cibersegurança.
Apesar da forte concorrência no mercado, a Hungaro Digitel tem conseguido apresentar resultados positivos, devido essencialmente à forte
aposta numa política de concentração de esforços na sua principal área
de atividade, bem como numa política de diversificação e de controlo
rigoroso de custos.
www.hdt.hu
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e Centro de Pesquisa e Desenvolvimento), jardins-de-infância (Ilha Margarida
de Budapeste, cidade de Kistarcsa e aldeia de Kartal) e estabelecimentos públicos (Academia de Música Ferenc Liszt
e sede da Biblioteca Ervin Szabó).
No mercado húngaro, a Laurum Kft.,
com os seus sistemas únicos de amortecedores de vibração, tornou-se também fornecedor para obras industriais
especiais. A empresa distingue-se na
redução ou eliminação de vibrações em
grandes edifícios, como edifícios de escritórios, grandes fábricas e institutos de
pesquisa, bem como em grandes máquinas especiais (3-3000 toneladas).

LAURUM KFT.

Pavimentos de cortiça
portugueses na Hungria
Fundada em 2007, a Laurum Kft. é uma empresa
familiar húngara dedicada à distribuição dos
pavimentos de cortiça portugueses “Wicanders®”,
uma marca de excelência da Amorim Revestimentos.
Nos primeiros anos, a oferta de produtos da empresa incluiu apenas os pavimentos, revestimentos e acessórios
desta marca. Contudo, ao conhecer
as várias empresas do grupo Amorim, como a Amorim Isolamentos e a
Amorim Cork Composit, a empresa
alargou o seu portefólio.
O pavimento de cortiça é bastante reconhecido na Hungria, sendo comprado por milhares de famílias húngaras.
O sucesso deste produto deve-se à
sua flexibilidade, resistência, durabilidade e efeito caloroso, bem como ao
facto de ser 100 por cento natural.

Através da sua rede de venda em
Budapeste e nas grandes cidades da
Hungria, a Laurum Kft. tem conseguido obter um crescimento notável no
segmento dos pavimentos premium.
Com os últimos desenvolvimentos na
produção e as novas tecnologias utilizadas pela Amorim Revestimentos, a Laurum Kft. tornou-se ainda um importante
player na área dos pavimentos vinílicos.
Nos últimos anos, a empresa tem apresentado referências relevantes em hotéis (ZARA e Opera Garden), edifícios de
escritórios (Millenium Tower, Albemarle

Por exemplo, foi utilizada cortiça portuguesa do Grupo Amorim para reduzir a eventual vibração do edifício do
“Centro Europeu de Tecnologia Laser
ELI-ALPS”, na cidade de Szeged. Tendo
em consideração o facto de o edifício
ser utilizado para sistemas de laser de
grande potência e outros equipamentos tecnológicos muito modernos, foi
usada cortiça especial nas bases e no
alicerce do mesmo. Além disso, os
produtos de cortiça de borracha da
Amorim Cork Composit tiveram um
papel específico na redução das vibrações locais e no interior do edifício.
Este projeto de alta tecnologia, que
foi apresentado na sexta conferência
internacional sobre cortiça em Lisboa,
é de um enorme prestígio e importância, tanto para as empresas do Grupo
Amorim, como para a Laurum Kft., representante das mesmas na Hungria.
De referir ainda que a Laurum Kft. é
uma referência no setor casa, uma
vez que os pavimentos de cortiça têm
também um papel importante no isolamento térmico e acústico.
Para a empresa, “estes excelentes
resultados são fruto da qualidade
única da cortiça portuguesa, da confiança da empresa portuguesa, da
inovação das fábricas e da firmeza
da empresa húngara”.
www.laurum.hu
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LUSIMAG

O sucesso da cozinha portuguesa na Hungria
Sediada em Budapeste, a Lusimag tem como objetivo levar o melhor dos produtos
e da cozinha portuguesa à Hungria e a toda a Europa, nomeadamente
à Áustria e a Alemanha.
Inicialmente a Lusimag dedicava-se
exclusivamente à importação de produtos portugueses e à venda dos mesmos ao cliente final, através de uma
loja online e da participação em feiras.
Nos dias de hoje, a estrutura é um
pouco diferente, uma vez que o negócio se estende a outras áreas. Assim, a
empresa atua em três áreas principais:
catering para eventos, revenda e venda ao cliente final.
Atualmente, em termos de revenda,
os produtos que mais distribui são os
azeites e os óleos.
A Lusimag tem ainda várias parcerias,
que vão desde distribuidores até chefes de cozinha de nacionalidade portuguesa e brasileira, que garantem a
autenticidade de todos os produtos.

A Lusimag pretende conjugar a riqueza da gastronomia húngara com
as características únicas e o sabor do
azeite, óleos, café, queijos, bacalhau,
conservas, azeitonas, tremoços, pastel
de natal, salgados, vinhos e enchidos
portugueses, com o intuito de partilhar a cultura e as tradições gastronómicas portuguesas.
Assim, aposta numa seleção de produtos de qualidade superior, procurando produtores e fornecedores com
os melhores produtos locais e tradi-

cionais, de modo a garantir a autenticidade do sabor e a genuinidade dos
produtos. Esta ligação contínua com
os seus fornecedores permite que a
empresa conheça e acompanhe verdadeiramente os produtos e o seu
processo de produção.
Fundada em 2014 por dois amigos
portugueses com família húngara, a
ideia de criação da empresa surgiu
da vontade de promover os produtos
portugueses, unida à curiosidade e à
paixão pela Hungria.

Para além da atividade na Hungria,
onde ainda não atingiu os seus objetivos de vendas nas quantidades e
regularidade que pretende, a empresa
desenvolve também relações comerciais com a Áustria e a Alemanha.
Nos próximos dois anos, os objetivos
passam por uma maior afirmação no
mercado húngaro, um alargamento
a um maior número de países e um
reconhecimento na área do catering,
garantindo sempre a alta qualidade e
clientes satisfeitos.
www.lusimag.com
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Tel.: +361 488 7865
Fax: +361 488 7870
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info@mnb.hu
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Fax: +351 213 632 314
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www.hipa.hu
Hungarian Central Statistic Office
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EDUDIGITAL

DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS
DE APRENDIZAGEM PARA OS PAÍSES AFRICANOS
Com uma forte vertente exportadora, a EDUdigital está presente em vários países
lusófonos africanos, nomeadamente em Moçambique, Cabo Verde e Angola.
Para 2019, prevê um crescimento de 200 por cento do seu volume de negócios
internacional, comparativamente com o ano de 2015.
A EDUdigital implementa soluções
tecnológicas para a aprendizagem,
através do desenvolvimento de plataformas e-Learning, aplicações web e
conteúdos digitais, com a intenção de
responder às necessidades específicas
de cada cliente. Assim, representa oficialmente algumas das maiores plataformas de e-Learning (Totara e Moodle, que são mundialmente conhecidas)
em Portugal e nos países africanos de
língua portuguesa.
A equipa da EDUdigital conta com
diversos colaboradores nos escritórios

em Oeiras (Portugal) e Maputo (Moçambique). Além disso, tem ainda um
escritório satélite na cidade de Praia,
em Cabo Verde, e desenvolve alguns
projetos no setor financeiro e no ensino superior em Angola.
Hoje em dia, a empresa tem como clientes a Unesco, o Standard Bank (África
Sul), o BCI (Moçambique), a Universidade Eduardo Mondlane (Moçambique), a
Universidade Católica (Moçambique), a
KPMG (Angola), a UGS (Angola), o Instituto Camões (vários países lusófonos
africanos), a Leroy Merlin (Portugal), a

Volkswagen (Portugal), a Sonae Sierra (Portugal), o Centro Jacques Delors
(Portugal), entre outros.
Em 2017, a EDUdigital ganhou um projeto de internacionalização através do
Portugal 2020, com o objetivo de promover as TIC na aprendizagem da lusofonia. Através de soluções de aprendizagem com uma boa relação entre
o preço e a qualidade, a intenção é ser
uma referência nacional na área das tecnologias de aprendizagem. Este projeto
pretende assim consolidar a presença
da empresa nos mercados africanos e
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vos produtos e serviços de e-Learning
e com consultoria técnica e pedagógica especializada em gamification e
aplicações web/mobile.
Além disso, prevê um crescimento superior a 200 por cento do seu volume
de negócios internacional, face ao ano
de 2015. Esta previsão tem em consideração a presença e a experiência nos
países lusófonos africanos, o estabelecimento de novas parcerias estratégicas
e a fidelização da carteira de clientes
nos territórios nacional e internacional.
Recentemente a EDUdigital tornou-se ainda “Microsoft Authorized Education Partner” e está prestes a ser
uma entidade certificada DGERT com
cursos e-Learning e blended learning
para o setor B2B.

“A EDUdigital pretende
reforçar a sua presença
em mercados como
Cabo Verde, Angola
e Moçambique, com
o desenvolvimento
de novos produtos e
serviços de e-Learning
e com consultoria
técnica e pedagógica
especializada em
gamification e
aplicações web/mobile.”

em várias feiras mundiais do setor, conquistando novos clientes e apostando
na exportação de serviços tecnológicos
de formação, consultoria, educação e
soluções integradas de aprendizagem.
Desta forma, a EDUdigital pretende
reforçar a sua presença em mercados
como Cabo Verde, Angola e Moçambique, com o desenvolvimento de no-

Atualmente, a empresa encontra-se a
desenvolver inúmeros projetos de consultoria técnica e pedagógica, instalação
de plataformas de e-Learning, produção
de conteúdos digitais (à medida e de
entrega imediata), desenvolvimento de
software de gestão académica, elaboração de ferramentas e aplicações móveis
para formação online, implementação
de consultoria em gamification no e-Learning, entre outros. Através destas
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ferramentas integradas para empresas,
a EDUdigital consegue ter uma oferta
personalizada.
A inovação é também uma aposta
constante por parte da empresa, que
pretende garantir uma aprendizagem
o mais digital possível.
Nos últimos anos, a EDUdigital tem
estabelecido parcerias que contribuem fortemente para a prestação de
serviços especializados. Por exemplo,
é parceira da Cambridge University,
da Microsoft no setor educativo, do
Plano Tecnológico da Educação em
Moçambique e do Learning Lab da
Universidade de Lisboa.
“Na EDUdigital estamos empenhados
em oferecer serviços que combinem a
criação de valor, qualidade e otimização de custos. Para tal, trabalhamos
numa relação de colaboração com os
nossos clientes, desde o início até a
implementação final de qualquer projeto e fornecendo os melhores conselhos e práticas pedagógicas e tecnológicas”, refere Ricardo Santos, diretor
executivo da EDUdigital.
www.edudigital.pt
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PHC SOFTWARE

Consolidar e manter rota de crescimento
A PHC Software é uma empresa portuguesa que desenvolve soluções
inovadoras de gestão que são usadas por cerca de 145 mil utilizadores em 31
mil empresas clientes em mais de 25 países. Além de Portugal, a empresa tem
atividade direta em Moçambique, Angola, Espanha e Peru, onde tem registado
um crescimento sustentado.

Fundada em 1989, a PHC Software,
S.A. é uma multinacional portuguesa
dedicada ao desenvolvimento de soluções inovadoras de gestão, através do
desenvolvimento de um software que
se adapta às necessidades de cada utilizador, assegurando a flexibilidade e
rapidez desejadas.
Atualmente, a PHC conta com 182
colaboradores, espalhados pelos seus
escritórios de Lisboa, Porto, Madrid,
Lima, Luanda e Maputo, mantendo
em 2018 a tendência crescente de
processos de recrutamento.

Em 2017, a empresa consolidou a
sua rede de parceiros nos cinco países onde tem atividade direta, de
forma a conseguir responder aos desafios de crescimento exigidos pelas
novas tendências de utilização do
software de gestão. A sua rede de
distribuição conta com mais de 400
parceiros certificados e a empresa
é reconhecida, nacional e internacionalmente, pelo desenvolvimento
de soluções inovadoras usadas por
mais de 145 mil utilizadores em mais
de 31 mil empresas clientes, entre
entidades públicas e privadas, dos

mais diversos setores de atividade e
dimensão empresarial, com grande
enfoque nas PME.
A celebrar o seu 29º aniversário em
2018, a PHC registou, no ano passado, o seu melhor ano de sempre em
termos de volume de faturação, alcançando um valor recorde de 10,8
milhões de euros. A empresa atraiu
1.227 novos clientes, aumentou o negócio internacional em mais de 25 por
cento e continuou a crescer em território nacional. Como em qualquer
empresa, o objetivo é manter o rumo
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do crescimento. A implementação
nos mercados internacionais em que
a PHC tem escritório têm-se revelado
promissores, alavancado num crescimento sustentado e de expansão da
rede de parceiros locais.
Os principais mercados de atuação
da PHC são aqueles onde detém
uma presença física e escritório local,
estando presente em cinco países,
distribuídos por três continentes:
para além dos seus escritórios em

mercado, a empresa procura incrementar a sua rede de parceiros, o que
implica formar parceiros de venda, implementação e suporte.
Trata-se de “um processo demorado,
já que o ‘software’ de gestão é por
si só um produto complexo. Assim,
a abordagem passa sempre por fortalecer a rede de parceiros e adaptar
o ‘software’ a especificidades locais.
Os produtos PHC fora de Portugal
não são meras traduções, pois são
adaptados às questões legais, às necessidades culturais e económicas específicas, entre outras características
regionais. Desta forma, o objetivo
passa por ter um produto adaptado
localmente e uma rede de parceiros
forte e consistente para serem consultores que acompanham de perto
os clientes no dia-a-dia, sempre com
a proximidade da PHC”, refere Cláudia Raposo, COO da PHC.
No que respeita aos projetos para o
futuro, a responsável adianta que o
objetivo passa por consolidar a sua
presença nos mercados onde a PHC
possui escritório, fazendo crescer a
sua rede de parceiros locais. Só após
a concretização da sua presença nestes mercados é que a PHC irá estudar
a sua entrada em eventuais e futuros
mercados emergentes.

Lisboa e no Porto, a PHC desenvolve
atividade internacional em Maputo
(Moçambique) desde o ano 2000,
em Luanda (Angola) desde 2004,
em Madrid (Espanha) desde 2007,
e em Lima (Peru) desde 2015. Além
destes, o software PHC é usado por
clientes em mais de 25 países.
A estratégia de internacionalização da
PHC assenta num modelo de negócio
de venda através de canal ou parceiro
local e não por venda direta. Como
tal, quando entra num determinado

“A nossa estratégia internacional reflete a nossa ambição de fazer crescer
a Comunidade PHC, composta por
parceiros que atuam como verdadeiros consultores de gestão das empresas, aconselhando e implementando
o 'software' PHC à medida das suas
necessidades. Nós construímos ‘software’. Os parceiros implementam”,
afirma Cláudia Raposo.
A evolução das soluções inovadoras
desenvolvidas pela PHC, alinhada
com as mais recentes tendências do
setor e do negócio, é também uma
prioridade para a empresa. Para a
garantir, efetuou um investimento
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em investigação e desenvolvimento no montante de 1,6 milhões de
euros para assegurar que as soluções PHC Software continuarão a
manter-se na liderança da inovação
tecnológica, nomeadamente um
ERP de nova geração e soluções para
melhorar a customer experience e o
workplace productivity.
As soluções de gestão da PHC ajustam-se às necessidades do cliente, ou seja,
a empresa desenvolve a solução, mas
os parceiros têm capacidade de a adaptar às necessidades específicas de um
setor ou empresa, sendo ainda possível
ajustá-lo a necessidades futuras.
“A PHC posiciona-se como uma empresa de gestão, não somos só uma
empresa que fornece ‘software’. Fornecemos e ensinamos as empresas
a gerir cada vez melhor, usando o
‘software’ para potenciar ganhos e
vantagens competitivas nas diferentes
áreas das empresas”, conclui a COO
da empresa.
De referir que o CEO da PHC Software, Ricardo Parreira, foi premiado com o 1º lugar no ranking Best
Team Leaders 2017 na competência
“Delegação”, e a empresa recebeu o
Prémio RH 2017 na categoria “Excelência RH – Grandes Empresas”, adicionando ainda o 2º lugar no prémio
“Empresa Feliz”, do estudo “Happiness Works”, distinguindo a PHC
Software na qualidade de tecnológica mais feliz em Portugal. A PHC tem
sido ainda consecutivamente eleita
uma das melhores empresas para
trabalhar em Portugal detendo ainda
vários prémios, certificações e distinções atribuídas pelas principais entidades e incorporando na empresa o
conceito de corporate wellness como
principal foco na (Excelência da) gestão de pessoas, captação, valorização
e retenção de talento.
www.phcsoftware.com
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“Western Hemisphere
Region – Regional
Economic Outlook” International Monetary
Fund (maio 2018)
O recente estudo do FMI prevê um
maior dinamismo da atividade económica para 2018 e 2019, tanto
nas economias avançadas como nos
mercados emergentes e economias
em vias desenvolvimento. Esta projeção está em linha com a política fiscal expansionista dos Estados Unidos
da América, as condições financeiras
mundiais favoráveis e as perspetivas
mais otimistas da procura externa.
CONSULTAR

“The 2018 A.T.
Kearney Foreign Direct
Investment Confidence
Index – Investing
in a Localized World”
Os EUA continuam a liderar o índice
da A.T. Kearney (num universo de 25
mercados), o que revela a grande atratividade do país para o investimento
estrangeiro. A dimensão do seu mercado interno, o bom desempenho da
sua economia e uma política fiscal
atrativa são certamente fatores que
contribuem para esse resultado. Os
mercados europeus têm vindo a atrair
mais investidores, tendo-se assistido à
entrada de três novos países no 2018
Index – Dinamarca (20º), Portugal
(22º) e Noruega (23º).
CONSULTAR

“The automation
readiness index: who
is ready for the coming

wave of automation?”
The Economist
Intelligence Unit (EIU)
e ABB, maio de 2018
Este relatório avalia o grau de preparação de diferentes países face a
uma presença crescente de tecnologias como a robótica e a inteligência
artificial na atividade quotidiana. Inclui entrevistas a 20 especialistas em
áreas como a economia, tecnologia,
robótica e emprego, bem como um
índice baseado na análise de 25 países e conclui que a Coreia do Sul,
Alemanha e Singapura são os países
mais bem preparados para integrar
automação e inteligência artificial no
tecido económico, enquanto os países
ocidentais com economias consideradas fortes precisam introduzir políticas
e planos para tirar o melhor proveito
das oportunidades apresentadas por
essas tecnologias. Aponta também
para a necessidade de criar estratégias
de compensação dos efeitos negativos do desaparecimento de certas categorias de emprego.
CONSULTAR

“Emerging Consumer
Survey 2018” - Credit
Suisse, Research
Institute, abril de 2018
A oitava edição deste estudo analisa
o comportamento de poupança dos
consumidores em oito países emergentes e o papel dos consumidores
jovens com rendimentos cada vez
mais significativos. Mostra como
os impulsionadores estruturais em
que se baseia o desenvolvimento do
consumo nos países emergentes diferem dos do mundo desenvolvido

e explora o impacto da economia
conectada no crescimento das economias emergentes.
Enquanto a Índia e a China continuam
no topo dos países, há melhorias significativas no Brasil, México, Rússia e
Turquia, com os consumidores cada
vez mais otimistas sobre as perspetivas de rendimento.
CONSULTAR

“Financing and
investment trends The European wind
industry in 2017” Wind Europe, abril 2018
Este relatório resume a atividade de
financiamento no setor eólico de 1
de janeiro de 2017 a 31 de março
de 2018. Inclui valores de investimento para a construção de novos
parques eólicos, operações de refinanciamento para parques eólicos
em construção ou operação, aquisição de projetos, aquisições de empresas e financiamento do mercado
de capitais.
Em 2017, a indústria de energia eólica investiu 51,2 mil milhões na Europa. A energia eólica representou a
maior oportunidade de investimento
no setor de energia, respondendo por
metade de todos os investimentos em
2017. Competitividade de custos e
perceções de risco reduzido atraíram
investidores que procuram diversificar
as suas carteiras.
CONSULTAR

“All cash out? Working
Capital Management
China Market Study
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– Deep dive on the
automotive sector” Pwc, fevereiro de 2018
O abrandamento relativo da economia
chinesa teve um impacto significativo
no nível de desempenho do ativo circulante em muitos setores. Com base
na análise de dados de cinco anos das
empresas cotadas nas Bolsas de Valores de Hong Kong, Xangai e Shenzhen, este estudo analisa tendências
setoriais com base na sua categorização em 16 setores, centrando-se com
maior detalhe no setor automóvel.
CONSULTAR

União Europeia Overview of FTA
and Other Trade
Negotiations
(European Commission,
Updated May 2018)
Elaborado pela Comissão Europeia,
este relatório aborda o último ponto
de situação das negociações a decorrer entre a UE e vários países terceiros sobre Acordos de Comércio Livre
(Free Trade Agreements), entre outros
(Overview of Economic Partnership
Agreements – EPAs).
CONSULTAR

Angola - Aprovação
da Nova Lei de
Investimento Privado
(19 de maio 2018,
site da Embaixada de
Angola em Portugal)
A 17 de maio de 2018 foi aprovada,
no Parlamento angolano, a nova Lei
de Investimento Privado que não es-

tabelece montantes mínimos para os
projetos de investimento a realizar no
país e abre a possibilidade dos promotores estrangeiros apresentarem projetos sem parceria com cidadãos nacionais, ou seja, exclui a obrigatoriedade do limite mínimo de 1.000.000
de dólares e a participação de 35 por
cento de capital nacional nos investimentos externos.
Quanto ao âmbito de aplicação não
são abrangidos os investimentos a realizar nos setores petrolífero, mineiro e
financeiro (regidos por lei específica),
nem as sociedades comerciais de domínio público em que o Estado detém
a totalidade ou a maioria do capital. A
nova Lei de Investimento Privado vai
substituir a atualmente em vigor – Lei
n.º 14/2015, de 11 de agosto.
CONSULTAR

Angola - Aprovação da
Nova Pauta Aduaneira
(15 May, Macauhub)
O Decreto Legislativo Presidencial
n.º 3/18, de 9 de maio, aprova a
nova Pauta Aduaneira (entra em vigor a 7 de agosto de 2018) que visa
estimular o aumento da produção
nacional e o acréscimo da oferta
de bens e serviços, reduzir de forma gradual a importação de certas
mercadorias, facilitar o comércio lícito e reduzir os prazos e custos dos
procedimentos aduaneiros.
O regime legal deste importante instrumento de política fiscal vem introduzir várias alterações, designadamente, ao nível das isenções do
pagamento de Direitos Aduaneiros e
de Imposto de Consumo sobre vários
produtos (ex.: produtos de papel; tecidos; equipamentos; motores; metais),
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das taxas de Direitos Aduaneiros (passam a variar entre 2 por cento e 70
por cento), e da redução das taxas de
Imposto de Consumo (aplicável uniformemente aos produtos importados
e aos nacionais).
CONSULTAR

Exportações
portuguesas de bens
aumentam 2,7 por
cento em 2018
(janeiro a março)
De acordo com dados do INE, em
2018 (janeiro a março), as exportações de bens ascenderam a 14.322
milhões de euros, contra 13.941 milhões de euros no mesmo período de
2017, ou seja, um crescimento de
381 milhões de euros (tvh 2,7 por
cento). Excluindo a rubrica referente
aos Combustíveis Minerais, as exportações de bens não-energéticos aumentaram 3,8 por cento (acréscimo
de 490 milhões de euros). No mesmo
período, as importações totalizaram
17.725 milhões de euros e aumentaram 1.058 milhões de euros, apresentando uma tvh de 6,3 por cento.
Estes resultados determinaram um
défice da balança comercial de 3.403
milhões de euros, correspondente a
um agravamento de 677 milhões de
euros. A taxa de cobertura das importações pelas exportações situou-se em
80,8 por cento de janeiro a março, o
que corresponde a uma descida de
2,8 p.p. face à taxa registada em igual
período do ano anterior.
CONSULTAR

Direção de Produto
manuela.arteaga@portugalglobal.pt
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notícias
AICEP
AICEP lança programa
Exportar Online
A AICEP lançou, no dia 21 de maio,
o programa Exportar Online, um novo
pacote de apoios à internacionalização das empresas portuguesas que
visa: aumentar as exportações, aumentar o número de empresas que
utilizam o comércio eletrónico como
ferramenta de internacionalização,
aumentar o conhecimento das empresas sobre o comércio eletrónico, bem
como a visibilidade da oferta portuguesa nos canais online.
O Exportar Online foi apresentado
numa conferência realizada no Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões,
que contou com a participação dos
representantes das principais platafor-

mas internacionais, como a Alibaba,
Amazon, eBay, Google, DHL e CTT,
marketplaces digitais que estão na linha da frente do comércio eletrónico.
O ministro dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, e o secretário
de Estado da Internacionalização, Eurico Brilhante Dias, estiveram presentes no evento, bem como o presidente
da AICEP, Luís Castro Henriques.

A convite da AICEP,
jornalista húngara veio
a Portugal conhecer
oferta na fileira casa
Acompanhada da especialista da AICEP
na fileira casa, Isabel Quintas, a jornalista húngara Ildikó Boda esteve em Portugal, de 8 a 11 de maio, para visitar
empresas dos setores têxtil-lar, mobiliário e cerâmica de mesa e decorativa.
A visita teve como objetivo promover
a qualidade da produção nacional na Hungria e dar a conhecer o potencial de Portugal
como país fornecedor de
produtos de qualidade,
onde o design é um fator diferenciador.
Ildikó Boda, além
de ser a chefe editorial da conceituada revista húngara
Otthon, é também
uma reconhecida e
respeitada
opinion
maker no que à fileira
casa diz respeito, cargo

que lhe confere autoridade para a seleção de peças a integrar o portefólio da
revista, criando e motivando tendências.
A revista Otthon (www.otthon.com), de
edição mensal, é considerada como a
melhor na área da decoração e lifestyle,
sendo líder de mercado nesta categoria.
Tendo a jornalista afirmado ser uma
apaixonada por Portugal e já visita-

do o país várias vezes a título pessoal,
mostrou-se impressionada com a oferta
portuguesa nos segmentos visitados. Ildikó Boda realçou o profissionalismo, a
diversidade, a customização e o design
como elementos de diferenciação na
oferta nacional. Característica que também destacou foi o saber receber português, o que motiva a vontade de voltar
e de continuar a falar sobre Portugal no
seu país. Como apontou, Portugal “é
um país que recebe com um sorriso”.
A jornalista húngara visitou 15 empresas, entre as quais a Moldes Faianças,
a Fateba, a Têxteis Penedo, a Turbilhão
de Inspiração (Galula) e a Armando
Ferreira da Silva.

AICEP e Global
Parques juntam- se aos
municípios portugueses
A aicep Portugal Global, a aicep Global Parques e a Associação Nacional
de Municípios Portugueses (ANMP)
assinaram, no dia 22 de maio, um
protocolo de cooperação com vista
ao desenvolvimento de estratégias
conjuntas de internacionalização e de
captação de investimento.
Serão desenvolvidas ações conjuntas
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de apoio às empresas e investidores,
nomeadamente através da melhoria da informação dos municípios na
plataforma Global Find – o motor de
busca da AICEP que identifica as localizações mais adequadas a projetos
empresariais em Portugal –, do reforço da qualificação de áreas empresariais e industriais e da preparação de
dossiers de investimento.
Estiveram presentes o secretário de
Estado da Internacionalização, Eurico
Brilhante Dias, o presidente da ANMP,
Manuel Machado, o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, e o presidente da aicep Global Parques, Francisco Mendes Palma.

exemplos do que de melhor se faz
em Portugal”, destacou Luís Castro
Henriques, para quem “hoje em dia,
já competimos com os melhores em
todo o mundo e temos de continuar a
investir na qualidade e inovação”.
Uma das empresas visitadas pelo responsável da AICEP foi a Green Apple,
que opera no setor do mobiliário de
luxo, e é uma empresa exportadora
e com produtos de alto valor acrescentado. Para Luís Castro Henriques,
esta empresa é um bom exemplo, pois
diferencia-se através da qualidade e
design, e já exporta para mais de 40
países, alcançando, em 2017, os 70
por cento de volume de exportação.

AICEP e IFRRU 2020
juntos a promover
IDE em Portugal
A AICEP e o IFRRU 2020 – Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas assinaram, no dia
14 de maio, um Protocolo de Cooperação com o objetivo de promover a
atração de investimento direto estran-

Presidente da AICEP
visitou empresas no
Cartaxo
Luís Castro Henriques, presidente da
AICEP, deixou um balanço bastante
positivo em relação ao conjunto de visitas que realizou a empresas do concelho do Cartaxo, no final de abril, no
âmbito do seminário “Cartaxoinvest”.
“As empresas que visitámos são
geiro, no âmbito da reabilitação urbana, e potenciar ainda mais a mobilização e promoção internacional das
empresas que atuam neste setor.
Esta parceria pretende reforçar as ações
de promoção e divulgação de oportunidades de negócio ao nível do investimento em reabilitação urbana em
Portugal, com as condições de financiamento oferecidas pelo IFRRU 2020, junto da diáspora e de potenciais investidores estrangeiros interessados no setor.
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As ações de promoção financiadas
pelo IFRRU 2020 podem ir do apoio
à participação em conferências, seminários, roadshows, até missões, feiras
e certames internacionais, focados
nas temáticas da internacionalização,
cooperação e identificação de oportunidades de negócio no domínio da
reabilitação urbana.

AICEP Jacarta
Mês da Europa
com participação
portuguesa
As celebrações do mês europeu em
Jacarta, na Indonésia, arrancaram
em maio com o festival “Europe on
Screen” onde Portugal exibiu duas
longas-metragens: A Mãe é que Sabe,
de Nuno Rocha, e São Jorge, de Marco Martins. No dia 5 de maio foi inaugurada a primeira loja de pastéis de
nata de Jacarta, a ORIGINAL Egg Tart,
um projeto apadrinhado, desde o primeiro instante, pela AICEP, que apresentou a empresa a investidores locais
para acelerar o processo de expansão
e continua a dar apoio à divulgação
deste projeto de dois empreendedores portugueses. No dia 7 foi a vez
de se celebrar A Língua Portuguesa
na Universidade da Indonésia onde
o Instituto Camões tem uma leitora
de português. O evento, dirigido aos
estudantes da nossa língua, contou
com a participação de embaixadores
e representantes da comunidade lusófona, entre eles, o embaixador de Portugal, Rui Carmo. Na celebração do
dia da Europa, a 9 de maio, Portugal,
através da Embaixada e da AICEP, esteve representado com marcas portuguesas presentes no mercado que deram a provar os seus produtos – Azeite Gallo, Sacoor Brothers e pastéis de
nata ORIGINAL Egg Tart from Portugal
– e distribuiu materiais promocionais
“Portugal a Reliable Partner” e “Why
Portugal”. O espaço português foi
bastante concorrido e apreciado por
indonésios e europeus.
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WHY PORTUGAL

PELA INTERNACIONALIZAÇÃO
DA MÚSICA PORTUGUESA
Constituída em 2016 como associação empresarial, a WHY Portugal tem por missão
promover, dinamizar e internacionalizar os variados produtos e serviços do cluster
das PME do setor da indústria da música, bem como os subsetores e indústrias
criativas relacionadas.
Recentemente renovada, a plataforma organiza a informação e portefólio de
todos os artistas e profissionais da indústria da música portuguesa no sentido de
facilitar o seu relacionamento com profissionais estrangeiros.
Um artigo de Nuno Saraiva, diretor executivo da WHY Portugal.
WHY Portugal é uma plataforma que
apresenta um novo modelo de music
exchange em Portugal, um cluster de
música formado por associações profissionais fundada pela AMAEI - Associação de Músicos Artistas e Editoras
Independentes de Portugal, colaborando com o MMF - Music Managers Forum, entre outras associações do setor.
Define-se por ser uma plataforma
aberta a todos os profissionais que integram a indústria da música em Portugal e pretende cumprir dois objetivos
essenciais: aumentar a capacitação dos
profissionais da indústria da música,
nomeadamente, no que diz respeito à
internacionalização dos seus negócios e
produtos, e a identificação de eventos
profissionais internacionais, através de
missões de prospeção, que apresentam
uma maior possibilidade de retorno de
missões de exportação e consequente
visibilidade para Portugal. Deste segundo critério deriva a negociação, junto
dos eventos identificados como tendo
um maior potencial de exportação, de
destaques especiais a Portugal – missões
Country Focus. Exemplo das missões de
exportação, além do Eurosonic Noordeslag, são o Reeperbahn (Alemanha),
o SxSW (Estados Unidos), e o Womex

ou o MaMA (França), sendo que em
todos estes eventos estiveram presentes
artistas e profissionais portugueses integrados na comitiva WHY Portugal.
A plataforma WHY Portugal, recentemente renovada, foi desenvolvida
de forma a organizar a informação e

portefólio de todos os artistas e profissionais da indústria da música portuguesa no sentido de facilitar o seu
relacionamento com profissionais estrangeiros. Não só permite que a página individual de artistas/profissionais
possa servir de apresentação do projeto ao público profissional internacio-
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nal, como também cria uma montra
organizada e apelativa que espelha
toda a indústria, reconhecida como
uma das mais promissoras da Europa.
A associação empresarial não lucrativa
WHY Portugal é apoiada pela AUDIOGEST e pela Fundação GDA através
dos seus respetivos fundos culturais
de direitos conexos, instituições que
integram agora a direção WHY Portugal, reconhecendo a validade e pertinência da sua atuação. No caso de
missões selecionadas, a WHY Portugal
também colabora diretamente com a
AICEP, que tem acompanhado o crescimento e desenvolvimento da plataforma desde a sua fundação.
Desde 2016 que a WHY Portugal integra duas importantes redes de gabinetes de exportação de música Europeus em lugares de destaque: a EMEE
- European Music Export Exchange e a
rede ETEP - European Talent Exchange
Programme. A integração nestas duas
redes que promovem a circulação de
artistas europeus surge no seguimento do reconhecimento do trabalho
desenvolvido pela WHY Portugal na
promoção internacional de artistas e
profissionais portugueses.
Em janeiro de 2018, a Associação
WHY Portugal passa a integrar a Direção da EMEE - European Music Export
Exchange, colocando-a lado a lado
com o Bureau Export francês, a BUMA
Cultuur holandesa, bem como a Music
Estonia. Em abril de 2018 realiza-se,
pela primeira vez em Portugal, a reunião dos 26 export offices europeus no
âmbito do WHY Portugal Event, evento integrado no Westway LAB, festival
de showcases e feira profissional de
música de referência em Portugal.
Considerando os objetivos centrais da
WHY Portugal, nomeadamente no que
diz respeito ao desenvolvimento de parcerias com eventos profissionais de referência, em 2017 Portugal foi país de destaque no Eurosonic Noordeslag, o maior
showcase festival e feira profissional de

música da Europa que conta com mais
de 4.000 profissionais por ano.
O destaque a Portugal teve expressão
não só na programação artística do
festiva, que contou com a presença de
23 músicos/bandas portugueses, como
também na programação profissional
que contou com vários plenários dedicados à indústria da música portuguesa e
um evento especial – a Portugal Reception – que reuniu profissionais portugueses e internacionais potenciando contactos mais diretos e eficazes. Durante o
evento, a comitiva de mais de 70 profissionais esteve sediada no Portugal Lounge, stand desenvolvido em parceria com
a AICEP em exclusivo para o Eurosonic.
Como resultado direto da missão Portugal Country Focus e forte presença da
WHY Portugal na rede ETEP, nas edições
seguintes do Eurosonic Noordeslag em
vez de estar garantida a presença de um
artista português por ano neste certame, passou a estar garantida a presença
de, pelo menos, três artistas nacionais o

“A plataforma WHY
Portugal, recentemente
renovada, foi
desenvolvida de forma a
organizar a informação
e portefólio de todos os
artistas e profissionais
da indústria da
música portuguesa no
sentido de facilitar o
seu relacionamento
com profissionais
estrangeiros.”

que já aconteceu na edição de 2018 e
se verificará nas seguintes.
Em 2018 a WHY Portugal volta a garantir a possibilidade da indústria nacional da música se reunir com uma
forte presença num outro evento pro-
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fissional de referência na Europa: o
Waves Vienna 2018, festival austríaco
que se realiza de 27 a 29 de setembro.
A programação do Waves Vienna irá
assim integrar um número mais elevado de projetos e artistas portugueses
que terão a oportunidade de apresentar o seu trabalho perante uma
larga audiência de representantes do
mercado da música internacional,
nomeadamente, agências de artistas,
programadores de festivais e outros
profissionais de importância primária
na internacionalização de carreiras artísticas. A programação do festival irá
ainda integrar profissionais portugueses em painéis e conferências, sendo
que alguns destes serão dedicados à
indústria da música portuguesa.
Finalmente, no âmbito da capacitação
de profissionais portugueses para a internacionalização, a WHY Portugal tem
desenvolvido uma série de workshops
em várias cidades do país, de acesso
totalmente gratuito e com apoio do
programa europeu Compete 2020/
Portugal 2020. Estes workshops têm
como objetivo a preparação dos profissionais para aproveitarem a presença em feiras e eventos profissionais da
melhor forma, nomeadamente, identificando os contactos certos para o seu
negócio, abordar as reuniões de uma
forma eficaz e maximizar os resultados.
Como parte da missão de capacitação, realizou-se em abril de 2018 a
primeira edição do WHY Portugal
Event enquanto mostra de concertos,
showcases e conferência profissional
de música orientada para a internacionalização da música portuguesa.
O WHY Portugal Event associou-se ao
primeiro showcase festival e conferência profissional de música em Portugal, o Westway LAB, que decorre
anualmente, há cinco anos, no mês de
abril em Guimarães, desenvolvendo
um eixo de conferências paralelo ao
Westway PRO, focado nas questões
da internacionalização.
http://whyportugal.org
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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
Singapura *
Taiwan

Grupo 2
Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Hong-Kong
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
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Argélia
Aruba
Barein
Colômbia
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Hungria
Namíbia
Oman
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 •
Curaçau
El Salvador
Honduras
Irão
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Sérvia
Tunísia •
Vietname

Grupo 6
Albânia
Angola
Argentina
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Cazaquistão •
Comores
C. do Marfim
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Gana
Gabão
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Lesoto
Maldivas
Myanmar
Mongólia
Nicarágua
Nigéria
Nauru
Nepal
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu
Zâmbia

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau •
Haiti
Iemen
Iraque •
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro
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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INDICADORES MACROECONÓMICOS,
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO
INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO
PRODUTO INTERNO BRUTO

2012

2013

2014

2015

2016

2017

PIB (tvh %, real)

-4,0%

-1,1%

0,9%

1,8%

1,6%

2,7%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes)

37,7%

39,5%

40,1%

40,4%

40,1%

43,1%

2016
INE 02/18

2017
INE 02/18

FMI 04/18

OCDE 11/17

2018 (P)
CE 05/18

BP 03/18

MF 04/18

PIB

1,6%

2,7%

2,4%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

Consumo Privado

2,1%

2,2%

2,0%

1,7%

2,0%

2,1%

2,0%

Consumo Público

0,6%

0,1%

0,2%

-0,6%

0,7%

0,5%

0,7%

Investimento

0,8%

8,4%

8,1%

5,3%

5,7%

6,5%

6,2%

Exportações de Bens e Serviços

4,4%

7,9%

7,4%

4,9%

6,8%

7,2%

6,3%

Importações de Bens e Serviços

4,2%

7,9%

7,2%

4,3%

6,9%

7,7%

6,3%

Balança Corrente (% PIB)

0,6%

0,2%

0,2%

-0,3%

0,6%

2,1%

0,7%

Taxa de Desemprego (%)

11,1%

8,9%

7,3%

8,2%

7,7%

7,3%

7,6%

Taxa de Inflação (%)

0,6%

1,6%

1,6%

1,1%

1,2%

1,2%

1,4%

129,9%

125,7%

121,2%

123,5%

122,5%

n,d,

122,2%

-2,0%

-3,0%

-1,0%

-1,0%

-0,9%

n,d,

-0,7%

PREVISÕES MACROECONÓMICAS

Unidade: tvh % (em volume)

Dívida Pública (% PIB)
Saldo Sector Público (% PIB)
Fontes: BP - Banco de Portugal
MF - Ministério das Finanças
Siglas: M€ - Milhões de euros

CE - Comissão Europeia
FMI - Fundo Monetário Internacional
INE - Instituto Nacional de Estatística
OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
n,d, - não disponível
P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)
PPC - Paridade de Poder de Compra

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(FLUXOS)

2013

2014

2015

2016

2017

2017
jan/mar

2018
jan/mar

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

-908

-391

5.025

2.455

-2.137

17

328

310

ID do Exterior em Portugal (IDE)

2.035

2.260

6.245

5.704

6.164

2.554

1.088

-1.466

Saldo

-2.943

-2.652

-1.220

-3.249

-8.301

-2.537

-760

1.776

vh M€ 18/17

2017 jan/mar

IDPE
2018 jan/mar

vh M€ 18/17

2017 jan/mar

IDE
2018 jan/mar

vh M€ 18/17

89

79

-10

-369

-184

184

Eletricidade, gás e água

-212

718

930

-132

24

156

Indústrias transformadoras

-72

-132

-59

-46

-33

13

Serviços

205

-327

-532

2.552

695

-1.857

8

-10

-18

549

587

38

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
Construção

Outros setores de atividade
2017
jan/mar

2018
jan/mar

vh M€ 18/17

Países Baixos

39

568

529

Luxemburgo

Polónia

-14

76

91

China

Luxemburgo

16

44

28

Reino Unido

17

28

Itália

58

18

IDPE POR PAÍS DE DESTINO

2017
jan/mar

2018
jan/mar

vh M€ 18/17

1.148

630

-518

178

215

37

Países Baixos

49

157

109

11

Reino Unido

165

134

-30

-40

Bélgica

47

128

80

1.708

220

-1.488

846

868

22

IDPE POR PAÍS DE ORIGEM

União Europeia 28

77

636

559

União Europeia

Extra UE28

-59

-308

-249

Extra UE

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(STOCK)

2016 dez

2017 dez

vh M€ 18/17
mar/mar

54.275

49.139

-5.136

115.012

116.830

1.818

-67.691

-6.954

2014 dez

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

44.044

45.142

52.434

53.103

50.843

ID do Exterior em Portugal (IDE)

90.690

99.024

108.454

110.633

119.768

Saldo

-46.646

-53.881

-56.021

-57.530

-68.925

-60.737

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal

2015 dez

2018 mar

2013 dez

2017 mar
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS
BENS (Exportação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/mar

2018
jan/mar

tvh % 18/17

tvh % 18/17
mar/mar

tvc % 18/18
mar/fev

Exportações bens

55.097

10,1%

13.941

14.322

2,7%

-5,7%

7,3%

Exportações bens UE

40.811

8,6%

10.400

11.047

6,2%

-0,8%

7,2%

Exportações bens Extra UE

14.286

14,8%

3.541

3.276

-7,5%

-19,3%

7,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE

74,1%

--

74,6%

77,1%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

25,9%

--

25,4%

22,9%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Exp. Bens - Clientes 2018 (jan/mar)

Exp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p. p.

0,5%

França

154

1,1

8,7%

Alemanha

115

0,8

11,8%

7,3%

Áustria

70

0,5

Reino Unido

6,5%

0,3%

Brasil

66

0,5

EUA

4,8%

-8,3%

Itália

58

0,4

Itália

4,0%

11,3%

EUA

-62

-0,4

Países Baixos

4,0%

3,4%

Angola

-100

-0,7

Exp. Bens - Produtos 2018 (jan/mar)

% Total

tvh % 18/17

Espanha

25,2%

França

13,4%

Alemanha

% Total

tvh 17/16

Exp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p.p.

Veículos e outro material de transporte

14,9%

35,3%

Veículos, out. mat. transporte

556

4,0

Máquinas e aparelhos

14,5%

-3,8%

Ótica e precisão

63

0,5

Metais e comuns

7,9%

5,7%

Máquinas e aparelhos

-82

-0,6

Plásticos e borracha

7,6%

2,7%

Combustíveis minerais

-109

-0,8

Combustíveis minerais

6,7%

-10,2%

Químicos

-126

-0,9

BENS (Importação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/mar

2018
jan/mar

tvh % 18/17

tvh % 18/17
mar/mar

Importações bens

68.963

12,3%

16.667

17.725

6,3%

0,1%

9,9%

Importações bens UE

52.582

10,0%

12.738

13.611

6,9%

0,2%

10,8%

Importações bens Extra UE

16.380

20,4%

3.929

4.114

4,7%

-0,2%

6,7%

tvc % 18/18
mar/fev

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE

76,2%

--

76,4%

76,8%

--

--

--

Importações bens Extra UE

23,8%

--

23,6%

23,2%

--

--

--

Unidade: % do total

Imp. Bens - Fornecedores 2018 (jan/mar)

Imp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p. p.

7,9%

Espanha

413

2,5

6,7%

Alemanha

155

0,9

8,0%

9,1%

Argélia

123

0,7

Itália

5,3%

4,9%

França

118

0,7

Países Baixos

5,2%

4,3%

Cazaquistão

104

0,6

China

2,9%

9,5%

Angola

62

0,4

Bélgica

2,9%

11,0%

Rússia

-276

-1,7

% Total

tvh 17/16

Espanha

32,0%

Alemanha

13,9%

França

% Total

tvh 17/16

Imp. Bens - Var. Valor (18/17)

M€

Cont. p. p.

Máquinas e aparelhos

Imp. Bens - Produtos 2018 (jan/mar)

17,3%

10,8%

Máquinas e aparelhos

300

1,8

Veículos e outro material de transporte

14,2%

9,7%

Veículos, out. mat. transporte

223

1,3

Combustíveis minerais

11,9%

8,2%

Combustíveis minerais

160

1,0

Químicos

10,2%

4,0%

Metais comuns

117

0,7

Agrícolas

10,2%

3,9%

Plásticos e borracha

71

0,4

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: INE

maio 2018

ESTATÍSTICAS

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS
SERVIÇOS (Exportação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/mar

2018
jan/mar

tvh % 18/17

tvh % 18/17
mar/mar

tvc % 18/18
mar/fev

Exportações bens

30.270

13,3%

5.717

6.134

7,3%

5,4%

12,9%

Exportações bens UE

21.581

12,4%

3.982

4.367

9,7%

8,1%

13,7%

Exportações bens Extra UE

8.689

15,5%

1.735

1.767

1,8%

-1,2%

10,9%

Exportações bens UE

71,3%

--

69,6%

71,2%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

28,7%

--

30,4%

28,8%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

Exp. Serviços - Clientes 2018 (jan/mar)

% Total

tvh 18/17

Exp. Serviços - Var. Valor (17/16)

Meur

Cont. p. p.

França

14,5%

6,6%

Espanha

106

1,9

Espanha

14,0%

14,1%

Alemanha

79

1,4

Reino Unido

13,9%

8,1%

Reino Unido

64

1,1

Alemanha

10,1%

14,6%

Brasil

62

1,1

EUA

6,0%

5,7%

França

55

1,0

Brasil

5,9%

20,8%

EUA

20

0,3

Países Baixos

4,1%

4,7%

Angola

-70

-1,2

% Total

tvh 18/17

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

M€

Cont. p.p.

Viagens e turismo

Exp. Serviços - Tipo 2018 (jan/mar)

42,3%

17,4%

Viagens e turismo

384

6,7

Transportes

27,1%

10,6%

Transportes

159

2,8

Outros serviços fornecidos por empresas

15,3%

-6,5%

Construção

-31

-0,5

Telecomunicações, informação e informática

5,6%

4,1%

Transf. recursos nat. de terceiros

-34

-0,6

Construção

2,1%

-19,6%

Outros serv. forn. por empresas

-65

-1,1

SERVIÇOS (Importação)

2017
jan/dez

tvh % 17/16
jan/dez

2017
jan/mar

2018
jan/mar

tvh % 18/17

tvh % 18/17
mar/mar

tvc % 18/18
mar/fev

Importações bens

14.651

10,5%

3.494

3.570

2,2%

2,5%

11,9%

Importações bens UE

9.697

8,3%

2.331

2.451

5,1%

5,5%

13,1%

Importações bens Extra UE

4.954

15,0%

1.163

1.120

-3,7%

-3,5%

9,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE

66,2%

--

66,7%

68,6%

--

--

--

Importações bens Extra UE

33,8%

--

33,3%

31,4%

--

--

--

Unidade: % do total

Imp. Serviços - Fornecedores 2018 (jan/mar)

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16)

M€

Cont. p. p.

11,8%

Espanha

76

2,2

5,0%

Alemanha

77

2,2

-13,5%

França

38

1,1

9,1%

13,2%

EUA

17

0,5

EUA

6,9%

5,2%

Brasil

-29

-0,8

Países Baixos

4,0%

1,7%

Reino Unido

-52

-1,5

Irlanda

3,4%

7,8%

Suíça

-54

-1,5

% Total

tvh 18/17

Espanha

20,4%

França

9,8%

Reino Unido

9,4%

Alemanha

% Total

tvh 18/17

Imp. Serviços - Var. Valor (17/16)

M€

Cont. p. p.

Viagens e turismo

Imp. Serviços - Tipo 2018 (jan/mar)

28,4%

7,5%

Viagens e turismo

70

2,0

Transportes

24,4%

4,8%

Transportes

40

1,1

Outros serviços fornecidos por empresas

23,6%

-1,4%

Outros serv. forn. por empresas

-12

-0,3

Telecomunicações, informação e informática

6,8%

1,0%

Direitos de utilização

-15

-0,4

Direitos de utilização

5,4%

-7,0%

Manutenção e reparação

-19

-0,5

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal
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Miguel Crespo
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CHINA
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Seul
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José Joaquim Fernandes
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Eduardo Souto Moura
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Mário Quina
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CHINA
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Nuno Várzea
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CHINA
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Afonso Duarte

Laurent Armaos

ARÁBIA SAUDITA

GRÉCIA
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aicep.athens@portugalglobal.pt

Nuno Lima Leite

Daniel Pontes

EAU

QATAR

aicep.abudhabi@portugalglobal.pt

daniel.pontes@portugalglobal.pt

aicep.macau@portugalglobal.pt

Pedro Aires de Abreu

Singapura

TAILÂNDIA
pedro.airesdeabreu@portugalglobal.pt

Jacarta

Isabel Maia e Silva
Dili

Luanda

TIMOR-LESTE
aicep.dili@portugalglobal.pt

Mariana Oom
INDONÉSIA
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Pretória
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BOOKMARKS

Portugalglobal nº109

Capital Humano

Autor: F elipa Lopes dos Reis e
Victor Paulo Gomes da Silva
Editora: Edições Sílabo
Ano: 2018
Nº de páginas: 332 pp.
Preço: 22,10€

Na obra “Capital humano”, os
autores apresentam, numa linguagem simples e clara e de uma
forma metodologicamente cuidada, um conjunto de temas relacionados com a gestão do capital
humano. O principal objetivo é
que os leitores os compreendam
melhor e se tornem interventores
mais qualificados.
Este livro é destinado a um público essencialmente ligado à gestão das organizações, quer seja
em termos estudantis, quer seja
em termos profissionais. Assim,
é ideal para docentes, gestores,
formadores, estudantes e até simples leitores motivados para os
temas apresentados.

Algumas das temáticas abordadas
são o sistema português de relações
laborais; a motivação; a liderança e
inteligência emocional; a gestão de
conflitos; entre muitas outras.
A fim de facilitar a transmissão
dos conteúdos e a sua aplicação,
todos os capítulos apresentam
exercícios e casos de estudo.
Doutorada em Gestão na área de
Recursos Humanos, Felipa Lopes
dos Reis é professora associada na
Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias. Doutor em
Gestão pela Universidade Aberta
e Mestre em Economia pela Universidade de Lisboa, Victor Paulo
Gomes da Silva é professor auxiliar na Universidade Aberta.

Ciência dos Dados nas Organizações Aplicações em Python

Coordenação: Alexandre Barão
e José Braga de
Vasconcelos
Editora: FCA Editora
Ano: 2017
Nº de páginas: 336 pp.
Preço: 33,29€

Nos dias de hoje, as organizações
deparam-se com o enorme desafio de fazer face à concorrência
crescente. Neste sentido, surge a
necessidade de implementar ferramentas que apoiem a descoberta
de ideias inovadoras, aumentem a
eficiência no trabalho e fomentem
a aprendizagem organizacional.
O livro “Ciência dos Dados nas
Organizações – Aplicações em
Python” apresenta assim diversas
ferramentas, práticas, métodos
e técnicas de análise de dados
para as organizações, com base
nas tendências atuais de Data
Science. Tem ainda um cariz prático, permitindo uma leitura compreensiva, incluindo vários exemplos de casos práticos.
O Big Data e o Machine Learning

são mecanismos através dos quais
se fazem análises e previsões relativamente aos comportamentos
organizacionais. Através do uso
destas ferramentas, a área de trabalho do analista dentro das organizações tem vindo a expandir-se, assumindo um papel cada vez
mais importante e indispensável.
A obra destina-se a todos os profissionais e estudantes das áreas
de gestão, economia, ciências sociais, engenharia e gestão industrial, tecnologias de informação e
ciências da comunicação, sendo o
Python a linguagem de representação de dados utilizada.
Os autores, Alexandre Barão e José
de Braga Vasconcelos, são ambos
professores do ensino superior na
área de engenharia de software.
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