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E-COMMERCE: TENDÊNCIA CRESCENTE NO FUTURO
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PME Líder 2020

ESTAMOS
ABERTOS
ÀS PME QUE
AMBICIONAM
SER LÍDERES.
CANDIDATE-SE
CONNOSCO.

O NOVO BANCO apoia a sua empresa
na candidatura ao estatuto PME Líder 2020.
Um reconhecimento que vai proporcionar o acesso
a melhores condições de financiamento dos seus
projetos, contribuindo assim para um reforço
do crescimento e da capacidade competitiva da sua
empresa. Saiba mais em novobanco.pt/empresas.
A economia somos todos nós.
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Nos últimos anos, o e-commerce tem registado um rápido crescimento a nível
mundial, e as tendências apontam para que em 2040 cerca de 95 por cento das
compras sejam feitas através do comércio eletrónico. Esta é uma oportunidade
para as empresas portuguesas, que devem começar a exportar online, fortalecendo
e diversificando a sua presença nos mercados internacionais.
O e-commerce consiste na compra ou
venda de produtos e serviços por via
eletrónica, através da Web ou de aplicações móveis, podendo dirigir-se ao
consumidor final (B2C) ou às empresas
(B2B) e implicar a criação de uma loja
online, a presença num marketplace
digital, a venda através das redes socias
ou a combinação destas opções.
Quer as vendas sejam efetuadas a
outras empresas ou ao consumidor
final, o comércio eletrónico pode
realizar-se através do site da empresa
(loja própria), com controlo total do
processo, uma maior flexibilidade das
margens de negócio, mas um maior
investimento; da presença em plataformas de venda online com outros
vendedores (marketplaces), com menor risco e menor investimento, mas
com maior dependência de terceiros
e margens mais reduzidas; das redes
sociais, aproveitando as interações
dos seus utilizadores; ou de um conjunto destas opções.

de venderem os seus produtos a nível
internacional. As barreiras de entrada
que se encontram frequentemente
nos canais de distribuição tradicionais e os elevados custos de criação
de uma rede comercial no estrangeiro
tornam os meios eletrónicos uma opção para as empresas competirem nos
mercados internacionais.
O e-commerce tem vindo a crescer
em todo o mundo nas vertentes B2C
e B2B. A primeira é a mais conhecida,
uma vez que envolve diretamente o
consumidor final e está num estádio
de desenvolvimento mais avançado,
enquanto a segunda está na fase inicial
da curva de maturidade. As previsões

As principais vantagens da aposta
na venda online são o acesso a mais
clientes e a novos mercados, com custos relativamente reduzidos, o maior
conhecimento dos clientes, a abertura
do negócio a qualquer hora e todos os
dias da semana, e o aumento da notoriedade e reconhecimento nacional e
internacional das marcas, reforçando
as vendas globais e o seu posicionamento em relação à concorrência.

indicam que o e-commerce B2B atingiu mais de 12 biliões de dólares em
2019, comparado com os quase dois
biliões no mercado B2C.

O e-commerce é sobretudo uma
oportunidade para as pequenas e
médias empresas abrirem uma janela
para o mundo e chegarem a novos
mercados, sendo esta a única forma

O comércio eletrónico B2C continua
com um crescimento acentuado a nível mundial. A Ásia é responsável por
mais de 50 por cento deste tipo de
comércio. A China lidera a uma longa

distância, seguida pelos Estados Unidos da América, Japão e Reino Unido.
Por sua vez, o comércio eletrónico B2B
está a crescer rapidamente. A Ásia
contribui com 80 por cento para este
tipo de comércio. A China, o Japão,
a Coreia do Sul e os Estados Unidos
da América são os mercados mais maduros em termos de e-commerce B2B.
Em 2019, as transações online representaram um valor de 14 biliões de
dólares, sublinhando o crescimento
do e-commerce a nível mundial.
Estes dados demonstram as potencialidades da exportação online, cada vez

mais necessária para a evolução das
empresas. A pandemia COVID-19 veio
intensificar ainda mais as tendências
de crescimento do e-commerce apontadas antes de crise, tendo este sido
um dos setores mais beneficiados em
todo o mundo. O digital assumiu um
valor primordial ainda mais importante
no nosso dia-a-dia, sendo essencial a
capacitação das empresas nesta área.
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Os marketplaces
Os marketplaces, definidos como
plataformas digitais onde ocorrem
trocas comerciais, são como novas
geografias, com especificidades e
desafios próprios e oportunidades a
explorar, pelo que são uma ferramenta muito útil para as empresas. A sua
principal proposta de valor é aumentarem as possibilidades de venda dos
produtos e serviços, proporcionando
um ponto de encontro entre consumidores e vendedores.
As vantagens dos marketplaces são
o acesso a um grande número de
potenciais compradores e o aumento da visibilidade da empresa e dos
seus produtos na internet; a redução
dos custos de transação; a análise da
oferta em relação à concorrência; a
minimização do risco de fraude; o
estabelecimento de confiança e reputação de vendedores com base na
experiência anterior de outros consumidores; e o beneficio da utilização
de ferramentas tecnológicas poderosas para segmentar e alcançar clientes potencialmente mais relevantes.
Atualmente, existem cerca de três mil
marketplaces no mundo, sendo 250
mais relevantes para Portugal, tendo
em consideração o perfil das empresas portuguesas. Alguns dos mais reconhecidos marketplaces são o Alibaba, Amazon, Tmall, WWSHOES, Allegro, ETSY, JD.com, Jumia, Sears, ebay,
entre muitos outros.

Evolução do
e-commerce em
Portugal
Em Portugal, o hábito de realizar compras online tem registado um crescimento significativo, pelo que as empresas nacionais têm apostado cada
vez mais na venda dos seus produtos
e serviços através do comércio eletrónico. Segundo a Comissão Europeia,
44 por cento dos portugueses fazem
compras online. Ainda assim, Portugal
continua longe da média da União Eu-

ropeia (72 por cento) em termos de
utilização do comércio online por parte dos consumidores.
Portugal é o segundo país da Europa
com o maior índice de compras realizadas em sites estrangeiros. A China é
o país de origem de quase metade das
compras online dos portugueses fora
do país, seguida de Espanha, Reino
Unido e Estados Unidos da América.
Contudo, as encomendas provindas
de Espanha e do Reino Unido têm perdido relevância. Os principais websites
onde os portugueses realizam com-

Os mercados com
maior potencial
para vender online
A IDC e a ACEPI apresentam
o conjunto de economias com
maior potencial para a exploração
do comércio eletrónico por parte
das PME portuguesas, consoante
o seu setor de atividade:
Produtos Alimentares e Bebidas
Reino Unido, Estados Unidos
da América, Alemanha, França,
Holanda, Espanha e Bélgica;
Vestuário
Reino Unido, Alemanha, Espanha,
França, Holanda, Estados Unidos
da América e Suécia;
Produtos Têxteis
Estados Unidos da América, Reino
Unido, Alemanha, Espanha, França
e Holanda;
Calçado e Acessórios
França, Alemanha, Holanda, Reino
Unido, Espanha, Estados Unidos
da América e Suécia;
Mobiliário e Decoração
França, Espanha, Estados Unidos
da América, Reino Unido,
Alemanha e Holanda;
Produtos Elétricos e Eletrónicos
Alemanha, Reino Unido, França,
Espanha, Estados Unidos da
América e Holanda.

pras online são o Alibaba, AliExpress,
eBay e Amazon.
Os portugueses utilizam principalmente o computador, seguido dos
dispositivos móveis, para fazer as suas
compras online. Por sua vez, o meio
de pagamento preferencial é a Referência Multibanco. De referir ainda
a utilização frequente do Cartão de
Crédito e Débito, da Transferência, do
Paypal e do MbWay.
Os principais produtos comprados
online pelos portugueses são os artigos de eletrónica, seguidos de
vestuário, viagens, livros, artigos de
beleza, alimentação, apostas e aplicações. Esta distribuição está alinhada com as tendências globais, em
particular na utilização crescente de
plataformas online para compra de
artigos de moda e tecnologia.
Nos próximos anos, estima-se um
crescimento das compras online por
parte dos portugueses, sendo que
esta procura é servida por um número crescente de marketplaces e retalhistas digitais. Consequentemente,
verifica-se um aumento da diversidade da oferta disponível ao nível de
produto, preço, qualidade e conveniência. Esta maior intensidade concorrencial é positiva para o consumidor, mas também aumenta a respetiva exposição a situações de fraude e
a práticas anti concorrenciais.
As grandes empresas portuguesas são
as que apostam maioritariamente no
e-commerce, sendo que a maioria
conta com uma estratégia de transformação digital bem definida. A aposta
na transformação digital permite que
as empresas fidelizem clientes, aumentem as receitas, melhorem a notoriedade, expandam para novos mercados, captem e retenham melhores
colaboradores e apresentem produtos
e serviços mais inovadores.
Em Portugal a regulação do e-commerce está dispersa por seis entida-
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des: ANACOM - Autoridade Nacional
das Comunicações, AdC - Autoridade da Concorrência, DGC - Direção
Geral do Consumidor, ASAE - Autoridade de Segurança Alimentar e Económica, AT - Autoridade Tributária
e Aduaneira e o Banco de Portugal,
cada qual com uma linha de atuação
própria. Até à data, ainda não existe
um grupo de trabalho para a cooperação entre as seis entidades.
Os principais constrangimentos da
evolução e do desenvolvimento do e-commerce em Portugal são:
•
Elevada oferta de espaços comerciais com horários alargados;
• Dificuldade na entrega a tempo e
horas das encomendas, principalmente no interior do país;
•
Falta de escala e necessidade de
alocar recursos a outras atividades,
limitando a capacidade de investimento em inovação;
• Elevada iliteracia digital e financeira
do consumidor nacional, representando um obstáculo ao desenvolvimento do e-commerce e ao aumento da utilização da internet;
Adoção tardia em Portugal dos
•
meios de pagamento digital com
elevada utilização a nível internacional, prejudicando a competitividade
dos operadores nacionais;
•D
 esconfiança por parte dos consumidores na realização de pagamentos online;
• Consumidores nacionais não estão
dispostos a pagar portes de envio;
•
Consumidores nacionais compram
fora de Portugal, uma vez que não
há diversidade de oferta suficiente no país, além de ser geralmente
mais barato comprar no estrangeiro;
• Dificuldade de captação e retenção
de talento por parte das empresas
nas áreas de engenharia, tecnologia
e informática;
• Ausência de websites otimizados
para smartphones ou preparados
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Pandemia faz disparar queixas sobre
compras online
O Portal da Queixa registou, nos primeiros cinco meses do ano, um aumento
exponencial do número de reclamações no setor do comércio eletrónico. Entre
1 de janeiro e 31 de maio de 2020, recebeu na sua plataforma mais de 18
mil queixas, uma subida de 132 por cento comparativamente com o período
homólogo, onde se registaram 7.787 reclamações.
A análise realizada pela equipa do Portal da Queixa identificou também
um crescimento significativo de reclamações (131 por cento) no setor de
entregas de correio expresso: 8.369 queixas no mesmo período de 2020,
comparativamente com 3.625 reclamações registadas em 2019.
Atrasos nas entregas, encomendas extraviadas ou arremessadas para a entrada
do prédio sem garantia de receção por parte do destinatário, devoluções por
indicação de morada incompleta com dados corretos e compradores em casa
por obrigação com encomendas devolvidas por indicação de que ninguém
atendeu são alguns dos motivos na origem das reclamações dirigidas às
empresas de entregas de encomendas e correio expresso.

para aceitar pagamentos através de
um dispositivo móvel;
•
Financiamento elevado na aposta
em mercados externos, via comércio eletrónico;
•
Reduzida dimensão do mercado
nacional, obrigando a uma aposta
além-fronteiras;
• Forte concorrência internacional;
• Diferentes contextos e especificidades de cada mercado ao nível do
comércio eletrónico.
Desta forma, as empresas portuguesas devem definir uma estratégia de-

vidamente alicerçada na sua situação
e capacidade, assim como na situação
do mercado, apostar numa liderança
e modelo de governação sólidos e desenvolver novas soluções, produtos e
formas de venda.
Para finalizar, importa referir que o e-commerce irá certamente crescer e
desempenhar um papel fundamental
na economia nacional, uma vez que
ainda há muito espaço para crescer
em Portugal, sendo importante que
as empresas entendam a sua importância e o utilizem para captar ainda
mais negócio.

10

DESTAQUE

Portugalglobal nº132

AICEP APOIA AS EMPRESAS
PORTUGUESAS NO DESENVOLVIMENTO
DE ESTRATÉGIAS DE E-COMMERCE
Sendo o futuro cada vez mais digital, a aposta
das empresas portuguesas deve centrar-se no
e-commerce. O objetivo da AICEP é continuar a
trazer mais empresas para a internacionalização e
diversificar as exportações nacionais, com foco nos
mercados digitais. Esta é uma oportunidade muito
relevante para as empresas portuguesas.
Com o objetivo de apoiar as empresas portuguesas
a aumentar as suas exportações online e as vendas
através do e-commerce, a AICEP lançou um novo
pacote de serviços dedicado ao e-commerce,
designado de Programa Exportar Online.

Concebido para pequenas e médias
empresas que ainda não exportam
através do comércio eletrónico ou que
estão agora a começar a fazê-lo, este
programa pretende aumentar o número de empresas utilizadoras do comércio eletrónico como ferramenta de
internacionalização, ampliar as exportações e a diversificação de mercados
das empresas portuguesas, melhorar
o acesso aos incentivos e apoios comunitários para o comércio internacional online e também, aumentar a
visibilidade da oferta portuguesa nos
canais online.
A pandemia do novo coronavírus,
COVID-19, veio também intensificar

a necessidade de as empresas apostarem na venda e exportação online
dos seus produtos e serviços, dado
que cada vez mais reconhecem a
oportunidade excecional para crescer
e atravessar fronteiras proporcionada
pelo comércio eletrónico.

Programas
de Capacitação
O programa de capacitação apresentado pela ACEP consiste na disponibilização de webinars setoriais, seminários com marketplaces (Amazon,
Alibaba, Tmall, Linkedin, WWSHOES,
Allegro e ETSY), Em Foco E-commerce
orientados para diversos mercados externos, workshops sobre e-commerce

e ferramentas de inteligência competitiva, Programas de Formação Avançada, em parceria com Universidades
e Escolas de Negócio, nomeadamente
a Business School Universidade do Minho, e cursos de E-Learning.
Estes cursos de E-Learning pretendem ser uma ferramenta de capacitação para as empresas, tendo em
conta o atual contexto. O objetivo
é que as empresas possam ganhar
mais competências em e-commerce e
encará-lo como uma evolução necessária para a sua internacionalização.
Os cursos abordam temáticas como o
e-commerce, o e-commerce internacional, o marketing digital e os meios
de pagamento online.
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As empresas têm ainda disponíveis diversos conteúdos sobre o e-commerce
e os marketplaces.

Serviço de
Consultoria Digital
A AICEP disponibiliza um serviço de
consultoria digital personalizada a
cada empresa sobre e-commerce para
otimizar todos os processos fundamentais e, assim, impulsionar as exportações pelos canais online das empresas nacionais.
Através do Diagnóstico Digital, as
empresas podem efetuar um autodiagnóstico para ficar a conhecer
o seu nível de preparação para o e-commerce internacional, quais os
recursos que já possuem e o caminho
que lhes falta percorrer.
A recolha da informação é feita através do preenchimento de uma ferramenta de autodiagnóstico para aferir
o posicionamento digital da empresa, complementado por uma reunião
online de acompanhamento com um
consultor da AICEP.
Esta ferramenta permite a cada empresa perceber qual o seu nível de
preparação para iniciar a exportação
online e receber um relatório com recomendações sobre como se preparar
para a entrada no e-commerce ou
como começar a tirar partido da exportação online.

O documento disponibilizado às empresas apresenta assim uma análise
do seu posicionamento atual de e-commerce, identificando as principais áreas de melhoria e um breve
conjunto de recomendações.
Por sua vez, o Plano de Ação Digital
consiste no desenvolvimento de um
plano de internacionalização digital
à medida da empresa. Este serviço de
consultoria digital especializada tem
como objetivo apresentar um plano
de ação estratégico adaptado à realidade atual e ao potencial de exportação online da empresa.
Com base no posicionamento de e-commerce da empresa é definido
um roadmap de ações de melhoria
e os recursos necessários para a sua
implementação. Esta consultoria inclui a monitorização da aplicação das
conclusões extraídas do plano de ação
durante nove meses.
A recolha da informação é feita através do preenchimento de um auto
questionário e de uma visita à empresa, complementados por uma reunião
de validação da proposta preliminar.
A apresentação de relatório final é
realizada presencialmente e a monitorização através de follow up digital.
A análise é realizada por uma equipa
de consultores especializados, recorrendo às diversas ferramentas disponíveis, em articulação com a empresa.
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que considerarem mais adequado ao
seu grau de desenvolvimento digital,
exigem alguns critérios: grau de maturidade digital, potencial de e-commerce, capacidade e investimento e saúde
financeira, recursos humanos e grau
de compromisso.

Linha de Incentivos
ao E-commerce
Os melhores projetos de internacionalização online podem receber os
devidos incentivos, já que uma boa
estratégia para o comércio eletrónico
implica investimento. Assim, as empresas podem receber alertas quando
forem abertas novas candidaturas da
linha de incentivos criada em 2019
para apoiar as empresas no seu projeto de internacionalização online.
O Sistema de Incentivos Internacionalização PME – E-commerce e Transformação Digital (Fase I), cujas candidaturas decorreram entre 24 de janeiro
e 13 de abril de 2020, tem como beneficiários as PME que visem estabelecer os canais digitais como canais exclusivos de transação comercial e que
demonstrem a valorização da oferta
nacional por via das vendas online.
O total de investimento submetido em
candidaturas é de cerca de 63 milhões
de euros, tendo sido recebidas 166
candidaturas.

Por fim, a Otimização Digital é um
processo de otimização das capacidades digitais da empresa, ou seja,
consiste na resolução de problemas
concretos, através de consultoria digital especializada na empresa, com o
objetivo de melhorar a performance
de e-commerce da mesma com a implementação de processos de otimização e formação técnica dos recursos
da empresa.

Por outro lado, o Sistema de Incentivos Internacionalização PME – Brexit
(Fase II), cujas candidaturas decorreram entre 24 de janeiro e 11 de maio
de 2020, pretende responder aos desafios emergentes do Brexit, promovendo a diversificação dos mercados
de exportação e o reposicionamento
das empresas portuguesas no Reino
Unido. Assim, são suscetíveis de apoio
os projetos individuais de internacionalização que visem a presença na
web, através da economia digital.

Estes três modelos de consultoria, sendo que as empresas devem optar pelo

O total de investimento submetido
em candidaturas é de cerca de 4,3 mi-
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lhões de euros, tendo sido recebidas
10 candidaturas.

Através do Acelerador das Exportações
Online, as empresas acedem a recomendações de mercados digitais cus-

Por fim, o Sistema de Incentivos Internacionalização PME – Acelerador das
Exportações (Fase III), cujas candidaturas decorreram entre 24 de janeiro e 8 de junho de 2020, tem como
objetivo reforçar a presença das PME
portuguesas já exportadoras nos mercados internacionais, induzindo a aceleração das exportações portuguesas.
São suscetíveis de apoio os projetos
individuais de internacionalização que
visem a presença na web, através da
economia digital.

quadro legal e regulamentar e dicas
sobre qual a melhor forma de exportar online para esse mercado.

tomizadas para o seu perfil e podem
criar um plano de internacionalização
digital acompanhado pela AICEP.
Trata-se de uma oferta integrada de
produtos e serviços de informação,

Com o cancelamento e adiamento de vários eventos internacionais, devido à crise
provocada pela pandemia COVID-19, há
que usar cada vez mais as ferramentas
digitais para continuar a exportar.

formação e consultoria em comércio
eletrónico internacional e na reco-

De acordo com Luís Castro Henriques,

mendação, com recurso à Inteligência

presidente da AICEP, “o objetivo é

Artificial, de mercados digitais às em-

continuar a trazer mais empresas para

presas portuguesas.

a internacionalização e diversificar as

Com esta nova área, a AICEP efetua
um diagnóstico do nível atual de preparação da empresa para o comércio
eletrónico. E como nenhum processo
de internacionalização digital pode ter
sucesso sem um conhecimento detalhado e rigoroso, disponibiliza fichas
com os dados mais relevantes sobre
e-commerce em cada país, nomeadamente com detalhes sobre as infraestruturas e as condições logísticas, o

exportações portuguesas, desta vez

Os beneficiários devem apresentar
um Volume de Negócios Internacional
(VNI) no pré-projecto de cerca de 20
mil euros, que represente, pelo menos, 15 por cento do total do Volume
de Negócios (com exceção dos investimentos localizados NUTS II Algarve,
onde o VNI só é exigível para empresas do setor do turismo).
Os critérios de elegibilidade para estes
três sistemas de incentivos são os seguintes: limite mínimo de despesa elegível total por projeto de 25 mil euros,
certificação PME, início dos trabalhos
posterior à data de submissão da candidatura e projetos de internacionalização anteriores concluídos.
Por sua vez, as despesas elegíveis são:
criação de loja online, inscrição em
marketplaces, Search Engine Optimization (SEO), Search Engine Advertising (SEA), Social Media Marketing,
Display Advertising, Mobile Marketing, Web Analytics, entre outros.

Acelerador das
Exportações Online
No início do mês de junho, a AICEP
lançou o Acelerador das Exportações
Online (AEO), uma nova funcionalidade da Plataforma Portugal Exporta
que apoia as empresas portuguesas a
exportar online, com recurso à Inteligência Artificial.

com foco nos mercados digitais. Mais
do que uma alternativa ao comércio
tradicional, a Exportação Online deve
ser encarada como um complemento e,
cada vez mais, como uma evolução necessária para as empresas. Hoje os ‘marketplaces’ são quase como novas geografias, com especificidades e desafios
próprios e oportunidades a explorar”.

julho 2020
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Projeto Agregador
O Projeto Agregador consiste na
organização e gestão da presença
conjunta de empresas portuguesas
em plataformas de e-commerce de
referência, bem como no desenvolvimento de programas e ações setoriais exclusivamente dedicadas ao
e-commerce, com possibilidade de
implementação de agregadores da
oferta portuguesa em marketplaces,
para setores selecionados.

Webinares sobre
Comércio Online
A AICEP promove ainda um conjunto de Webinars dedicados ao e-commerce internacional, com temas de
interesse para as empresas que estão
a dar os primeiros passos e também
para aquelas que já precisam de uma
maior especialização.
Os Webinars, realizados através da
plataforma de E-Learning da AICEP,
a e.Academia Internacionalizar, abordam temas como o impacto do coronavírus no comércio eletrónico, as
consequências da crise em diferentes
setores e as novas tendências – como
o teletrabalho –, a formação online ou
a impressão 3D.

Além disso, a AICEP realiza Webinars
Market dedicados a mercados internacionais com a participação dos
delegados da rede externa da Agência, presente em mais de 50 países,
para esclarecer as empresas sobre o
impacto da pandemia COVID-19 no
respetivo mercado. Alguns desses
webinars incidem sobre o impacto da
pandemia no setor do e-commerce
nos diferentes mercados.

Parcerias e eventos
com Marketplaces
A AICEP continua a promover parcerias com marketplaces para dar às empresas portuguesas a oportunidade de
conhecer o potencial de negócio e o

funcionamento destas plataformas,
realizando workshops online com esses marketplaces, nomeadamente:
Alibaba, Amazom, Tmall, We Want
Shoes, JD.com, Allegro, ETSY e Jumia.
Além disso, a Agência ajuda a decidir
quais são os melhores marketplaces
internacionais para determinado produto e a criar um plano de ação personalizado para aumentar as exportações online.
No ano de 2019, a AICEP contou com
um total de 1.402 empresas capacitadas, prestou 50 serviços de consultoria
e recebeu 166 candidaturas aos seus
programas de incentivos nesta área.
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CONSELHOS ÚTEIS ÀS
EMPRESAS PORTUGUESAS
Como se preparar para
o e-commerce internacional
A AICEP apresenta um conjunto de fatores que as
empresas portuguesas devem ter em consideração
quando pretendem iniciar ou intensificar as suas
exportações via comércio eletrónico. Estes conselhos
aumentam fortemente as possibilidades de sucesso
das empresas portuguesas no e-commerce.

Conselhos estratégicos
• Decidir qual o melhor método para
vender online: loja própria, marketplace, redes sociais ou uma combinação destas opções, uma vez que
exigem níveis de investimento diversos, margens de negócio distintas,
maior ou menor dependência de
terceiros, entre outras diferenças;
• Selecionar a melhor tecnologia para
gerir as encomendas e os stocks e
garantir que a loja online, se for essa
a opção, está disponível 24 horas,
todos os dias da semana;
• Optar por um sistema de logística
ágil, eficaz e competitivo, de modo
a que o cliente possa receber rapidamente as suas encomendas e com
baixos custos de envio;
Apostar num serviço de apoio de
•
excelência, dado que uma experiência negativa no digital implica quase
sempre a perda do cliente;
• Integrar a estratégia online com o negócio offline, se este existir, para evitar
conflitos entre modelos de negócio.

Conselhos relacionados
com o produto
• Definir o perfil do cliente a que a
empresa pretende dirigir-se para,
cruzando-o com as vantagens competitivas, definir o catálogo de produtos adequado;

• Escolher uma forma de apresentar
os produtos que cative de imediato
o cliente, dado que este é, por definição, muito intuitivo e emotivo;
• Detalhar as características dos produtos de modo a eliminar ou mitigar potenciais dúvidas por parte do cliente;
• Prever um eventual aumento da produção para fazer face ao acréscimo
da procura.

Conselhos de
recursos humanos
•
Mobilizar uma equipa especializada em vendas via e-commerce, que
consiga acompanhar o processo do
início ao fim e monitorizar os resultados das vendas online;

•
Assegurar que existem competências de marketing digital capazes
de otimizar o posicionamento do
website no motor de buscas e fazer
análises de tráfego.

Conselhos de mercado
• Escolher os meios de pagamento a
disponibilizar em função das preferências dos consumidores em cada
país, garantindo que estes podem
utilizar a forma de pagamento que
lhes dá maior segurança e conforto;
• Conhecer em detalhe os aspetos legais e fiscais associados ao mercado
de destino, uma vez que tendem a
existir especificidades em alguns países e produtos.

julho 2020
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OS DESAFIOS DO COMÉRCIO ONLINE
A epidemia da COVID-19 continua a ser uma realidade a nível global, mostrando
que os países terão que optar por viver com ela, em vez de superá-la no curto
prazo. As principais implicações económicas, além da queda global da procura,
materializaram-se na aceleração das tendências digitais, como o teletrabalho,
a formação online e, é claro, o comércio eletrónico, como a melhor forma, em
períodos de confinamento, de abastecer famílias e empresas.

>POR FERNANDO APARÍCIO,
DIRETOR DA AMVOS DIGITAL
E PROFESSOR DO IE (INSTITUTO
DE EMPRESA)
O desenvolvimento de um canal de
vendas online permite o acesso a mais
potenciais clientes, graças a uma maior
cobertura geográfica. Os clientes poderão comprar produtos sem sair de
casa, independentemente de onde
residam, portanto, deixou de ser uma
barreira expandir a atividade comercial

para outros países e regiões. Se, por
um lado, é uma oportunidade para as
empresas nacionais, por outro, a maior
experiência de empresas europeias nas
vendas online representa uma ameaça
para as empresas portuguesas, dada a
facilidade de introdução dessas empresas no mercado português através do
comércio eletrónico.
Do ponto de vista dos clientes, os
critérios que utilizam para comprar
online são:
•
Preço como fator fundamental, o
que ocorre em mercados competitivos e nos quais os produtos são
completamente padronizados e globais, como, por exemplo, o mercado
de produtos eletrónicos de consumo, relógios, óculos de sol, viagens,
bilhetes de transporte, etc.

•
Maior conforto e maior oferta.
O melhor exemplo podem ser os produtos alimentares ou a emissão de
bilhetes. O principal fator é o tempo
que o consumidor pode economizar
comprando em casa e a existência de
um catálogo muito mais amplo de
companhias internacionais de qualquer lugar do mundo.
As empresas, na sua preparação para o
e-commerce, devem recorrer às ferramentas de Análise Web disponíveis no
mercado, que permitem que se saiba
exatamente qual é o perfil de clientes
e concorrentes, para otimizar as suas
estratégias de comunicação, o que
permite otimizar o seu investimento
em marketing por meio de ações segmentadas e totalmente mensuráveis.
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Em ambientes B2B, a participação em
plataformas ou diretórios de empresas, como o Linkedin ou o Alibaba.
com, facilita muito a aquisição de contactos comerciais, criando oportunidades, tanto para comprar com maior
eficiência, como para expandir a obtenção de clientes em todo o mundo.
Neste ponto, é muito importante ter
em consideração algumas das principais questões para responder à pergunta mais importante: a minha empresa está pronta para ter sucesso no
canal online? Para responder a esta
pergunta, as empresas precisam de
abordar as seguintes questões:
• Qual é a minha vantagem competitiva? Em que é que “eu sou melhor"?
Tenho um fator diferencial (preço,
qualidade, design, produto exclusivo e patenteado, experiência do utilizador, etc.)? A questão de “porque
é que o cliente precisa de comprar o
meu produto em comparação com
os concorrentes” é a primeira e mais
importante pergunta estratégica.

etc. são amigos ou inimigos? Eles podem ser canais de vendas ou de promoção dos meus produtos na minha
estratégia internacional?
•Que política de preços devo adotar?
Tenho a opção de vender mais barato? Se sou um fabricante e decido
vender online com preços mais baratos, como é que esta decisão pode
afetar os meus distribuidores e as lojas tradicionais?
• A política promocional é a mesma
em todos os canais? A estratégia de
comunicação online deve estar alinhada com a comunicação offline.
• Qual é a situação da estrutura online
na organização e no organograma
da empresa? Ela pode ser integrada
no organograma atual ou preciso
de um novo departamento na empresa? Existe um claro e forte envolvimento da liderança de gestão na
transformação digital?
• Que investimento é necessário para
o meu novo canal? A empresa pos-

como um canal económico, capaz de
substituir gradualmente o meio físico,
uma situação que se impulsionou em
consequência da pandemia.
Dependendo da posição da empresa
na cadeia de valor (que será muito
diferente se a empresa for fabricante,
distribuidora ou comerciante retalhista), as opções variam, sendo muito
comum o conflito resultante de fabricantes ou marcas iniciarem a venda na
internet diretamente ao consumidor
final, entrando em conflito direto com
o seu canal de vendas tradicional, que
se sente “atacado” pela concorrência
do seu próprio fornecedor.
A resistência do canal tradicional ao
meio online será tanto maior quanto menor for o valor que agregam a
essa nova cadeia, devendo avaliar-se rigorosamente a perceção que o
novo consumidor tem dos seus negócios tradicionais.
Deste modo, os fabricantes devem
combinar a certeza de que a participação no mercado online aumenta progressivamente ano após ano e que é
uma oportunidade que têm que aproveitar, com a realidade de que, antes
do desenvolvimento do canal online,
eles dependem 100 por cento do seu
canal de vendas tradicional (em todas
as suas formas: grandes lojas, grossistas, distribuidores, franquias, retalhistas multimarcas, lojas próprias, agentes comerciais, etc.).

•O meu cliente online é o mesmo das
minhas lojas físicas? Por outras palavras, o canal online canibaliza o meu

sui recursos e visão estratégica suficientes para tornar esse investimento sustentável a longo prazo?

cliente tradicional? Eu tenho esse problema nos mercados internacionais?
•Qual a importância dos novos players
no mercado online? Eles são atores locais ou internacionais? Players como a
Amazon, eBay, Alibaba ou líderes verticais como a Zalando, Asos, Booking,

Um dos aspetos críticos de uma estratégia de comércio eletrónico é alcançar
um equilíbrio sustentável e sinergias
com os canais de vendas offline. Em
muitos setores, a perceção da internet
tem conotações ameaçadoras para o
canal tradicional, pois é interpretado

O principal desafio do comércio eletrónico para as empresas tradicionais não é, portanto, a tecnologia,
que oferece opções muito baratas e
acessíveis, mesmo para as pequenas
e médias empresas, mas projetar corretamente a estratégia e gerir as expectativas, que serão positivas apenas
para as empresas que atendem aos
critérios mencionados acima.
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ACH BRITO
Sabonetes de luxo portugueses reconhecidos
no mundo inteiro

Com cerca de 100 colaboradores, a Ach Brito
respeita a sua história e tradição, sem nunca
descuidar a qualidade e a inovação. A forte aposta
no e-commerce, através da loja online própria e da
presença nos principais marketplaces de luxo, tornam
a empresa um caso de sucesso no mundo inteiro.
A história da Ach Brito remonta a
1887, com a fundação da Claus &
Schweder, a primeira fábrica nacional
de perfumes e sabonetes no Porto, pelos alemães Ferdinand Claus e George
Schweder, com o objetivo de fabricar
sabonetes e fragrâncias para mimar
os hóspedes dos melhores hotéis de
Manhattan e vender nas montras glamorosas das lojas de Paris e Londres.

Guerra Mundial e a Claus & Schweder é então nacionalizada. Os irmãos
Affonso e Aquilles de Brito fundam,
em 1918, a Ach Brito, tendo em 1925
adquirido a Claus & Schweder, aliando
a inovação à experiência.

Em 1908, Aquilles de Brito, contabilista da Claus & Scwheder, torna-se sócio da empresa. Por sua vez, em 1916,
Ferdinand Claus é forçado a deixar
o país devido à eclosão da Primeira

vas redes de distribuição, o trajeto da

Depois de décadas a liderar o mercado e com o aparecimento de novos
produtos, como o gel de banho, e nomarca perde ânimo, até que em 1994
a liderança da empresa passa para as
mãos dos bisnetos de Aquilles de Brito: Aquiles e Sónia Brito. A empresa é

restruturada e o portefólio de produtos reposicionado.
Com o novo milénio surge também a
vontade de alcançar novos horizontes e a marca de luxo da Ach Brito,
a Claus Porto, começa a ser colocada
nos mercados internacionais, nomeadamente nos Estados Unidos da América, Canadá e Inglaterra.
Hoje em dia, a Ach Brito ocupa uma
posição transversal no mercado, com
marcas presentes nos mais diferentes
segmentos. Está presente nas principais insígnias nacionais e exporta
para mais de 50 países. Em 2019, as
vendas da empresa atingiram os 6,2
milhões de euros.
A estratégia de e-commerce da empresa passa sobretudo pela marca
Claus Porto. Com o produto mais diferenciador e uma imagem inconfun-
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dível, comunica mesmo quando não
se pode sentir a fragrância ou tocar
na embalagem, e a sua linguagem
artística e carácter artesanal passam
também além-fronteiras. O site atual
é replicado em três línguas e comunicado em todos os continentes.
Os principais mercados internacionais
de aposta na área do e-commerce são
a Europa e os Estados Unidos da América. Desde 2019 que o site tem ainda
uma versão exclusiva ao mercado japonês, criada em complemento com a
abertura da primeira loja pop-up própria da marca no continente asiático,
no passado mês de março.
Para além do site próprio, a Claus
Porto tem ainda presença reforçada
nos principais marketplaces de luxo
– Amazon Luxury, Net-a-porter, 24sevres, entre outros.
Com uma marca de nicho como a
Claus Porto é de extrema importância a continuidade da relação com o
cliente através do online. O omnicanal
é cada vez mais uma realidade, e para
essa transição ser o mais impercetível
possível será necessário criar ainda
melhores plataformas mais próximas
do cliente e da realidade do produto.
A Claus Porto prevê relançar o seu
projeto de e-commerce com maior
alinhamento no segmento de luxo e
muitas surpresas ainda este ano.
De acordo com a Ach Brito, Portugal
tem respondido cada vez melhor à tendência de compras online, sendo que
o português é em geral um cliente informado e exigente que cada vez mais
procura portugalidade, autenticidade e
verdade na proposta de valor. Contudo, ainda há espaço para crescimento
e para dar a conhecer uma marca portuguesa com mais de 133 anos.
www.achbrito.com
www.clausporto.com

LAMEIRINHO
Crescente notoriedade
dos têxteis-lar portugueses
nas plataformas digitais
Fundada em 1948, a Lameirinho é uma empresa
portuguesa familiar que se dedica ao fabrico de
têxteis-lar, sendo uma referência a nível nacional e
internacional. Com uma loja online própria e uma
forte presença em plataformas de marketplace, os
seus principais mercados de aposta são Portugal,
França, Espanha e o Reino Unido.

julho 2020

A Lameirinho começou o seu negócio
pela tecelagem, e aos dois primeiros
teares mecânicos adquiridos na década de 40, juntam-se cerca de 140
obtidos ao longo dos últimos anos.
Assim, garante todo o processo de
produção, desde a tecelagem até à
expedição dos seus produtos.
A partir das suas instalações em Guimarães, com aproximadamente 200
mil metros quadrados e 800 colaboradores, a empresa produz artigos têxtil-lar para as mais reputadas marcas
internacionais. Com uma capacidade
produtiva de cerca de cinco milhões
de peças anuais, marca presença nos
cinco continentes.
O enfoque do negócio da empresa é
o “private label”, ou seja, a produção
para marcas de reconhecimento internacional. Tem ainda uma forte presença na área de “contract”, equipando
hotéis e restaurantes de segmento
alto. Além disso, é também detentora
de marcas próprias, que distribui no
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retalho do mercado ibérico, nas lojas
próprias e através de plataformas digitais internacionais: marketpklaces.
Em 2019, a Lameirinho obteve um
volume de negócios de aproximadamente 54 milhões de euros, dos
quais 89 por cento foram provenientes das exportações.
Em termos de estratégia de e-commerce, a empresa é detentora de uma
loja online própria e marca presença
em plataformas de marketplace. Os
seus principais mercados de aposta
são Portugal, França, Espanha e o Reino Unido.
Para a Lameirinho, o comércio eletrónico é uma atividade fundamental, que
considera ser o futuro. Assim, a empresa teve que se adaptar a esta nova realidade, para ir de encontro à forma de
consumo das próximas gerações.
Quanto aos sistemas de códigos de
tracking e de notificações, encontra-

-se neste momento a melhorar a monitorização da transação, apesar de
sentir que o cliente está satisfeito com
o serviço que presta. Além disso, disponibiliza no site uma área dedicada
ao cliente, onde este pode monitorizar as suas compras e pagamentos.
De referir ainda que a empresa trabalha com sistemas de pagamento que
já têm implementados os seus próprios sistemas contra fraude, de modo
a prestar um serviço mais seguro aos
seus clientes.
Uma das grandes dificuldades da empresa nesta área é o facto de as medidas variarem de país para país. Desta
forma, a empresa uniformizou o que
foi possível, com o objetivo de não ter
um nível tão elevado de stocks. Relativamente à logística de transporte das
entregas, a Lameirinho aposta na contratação deste serviço.
Um dos maiores desafios da Lameirinho é o facto do seu produto não
ser de compra por impulso, tendo
que conseguir transmitir, em termos
de comunicação, a necessidade de
conforto e bem-estar. Em termos de
oportunidade, a empresa considera
o e-commerce o futuro, procurando
adaptar-se constantemente às realidades do mercado.
www.lameirinho.pt
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LEMON JELLY
Calçado de plástico inovador conquista o mundo
através dos canais digitais
Jovem, urbana e irreverente, a Lemon Jelly rapidamente ficou conhecida pelo
aroma a limão dos seus sapatos e por ser a marca de calçado no mundo que
melhor combina a funcionalidade de uma galocha com as últimas tendências de
moda, ocupando assim um posicionamento único no mercado. Com uma forte
presença nos canais digitais, a empresa aposta nos mercados alemão, francês e
norte-americano.
Com raízes portuguesas, mas com
consciência global, a Lemon Jelly trabalha diariamente na construção de
uma indústria da moda mais sustentável, sendo atualmente composta por
15 trabalhadores.
Através de constantes investimentos
em I&D, desenvolveu tecnologias de
reciclagem que tornaram possível não
só a criação de linhas de calçado 100
por cento reciclado, mas também o

lançamento de iniciativas inovadoras,
como o “closing the loop”, que pretende recolher sapatos Lemon Jelly
usados, devolvidos pelos consumidores, para lhes dar uma nova vida.
A aposta nos canais digitais é uma premissa cada vez mais importante para a
empresa, seja no que diz respeito ao
B2C como no B2B, quebrando barreiras físicas e fornecendo aos seus
agentes e distribuidores ferramentas

que lhes permita estar em constante
contacto com os clientes.
Atualmente, está a desenvolver as
competências e as ferramentas necessárias para o crescimento do projeto
globalmente, começando pela Europa
e expandindo gradualmente para o
resto do mundo, adaptando-se sempre às especificidades locais, como
idiomas, métodos de pagamento, logística, entre outros.

julho 2020

Sendo as parcerias essenciais para o
crescimento da notoriedade e validação da marca junto de novos públicos,
a Lemon Jelly conta com parceiros que
ajudam no crescimento da sua presença online um pouco por todo mundo,
como a Zalando, Spartoo e La Redoute.
A Lemon Jelly considera o e-commerce um canal cada vez mais importante,
sendo um dos motivos as dificuldades
que o retalho físico tem vindo a sentir
um pouco por todo mundo. Tanto na

é essencial para se dar a conhecer e
chegar a novos consumidores um
pouco por todo mundo, algo muito
mais difícil de ser feito, num curto
espaço de tempo, através dos canais
tradicionais. Assim, a empresa considera os dois canais importantes e
complementares, sendo atualmente
impensável construir uma marca sem
uma forte presença digital.
Desde 2017, com a crescente aposta
no e-commerce, a Lemon Jelly rea-

América do Norte como na Europa, os

lizou algumas mudanças significati-

principais mercados de exportação da

vas, como o aumento da dimensão

empresa, o retalho multimarca está

de áreas de armazém dedicadas ao

passar por grandes desafios, enco-

e-commerce, o desenvolvimento de

lhendo todos os anos.

novos processos de picking e shipping, a integrações de transportado-

Por outro lado, o retalho digital conti-

ras e o desenvolvimento de processos

nua a crescer em volume de vendas e

de devoluções e reclamações. Estas

de retalhistas. Para uma marca como

alterações permitiram preparar a em-

a Lemon Jelly, a presença neste canal

presa para reagir a picos de vendas,
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com flexibilidade e sem pôr em causa
os níveis de serviço habituais.
Os sistemas de códigos de tracking e
de notificações foi também uma das
áreas trabalhada pela empresa nos
últimos anos, integrando todas as
comunicações com transportadoras e
fornecendo aos clientes, de forma automática e em tempo real, todo o tipo
de informações necessárias na jornada de compra.
A monitorização de pagamentos das
plataformas é feita de forma 100 por
cento automática, sendo que só assim
a empresa consegue possibilitar uma
boa experiência de compra aos clientes, minimizar o erro humano e crescer nos mercados digitais.
A Lemon Jelly possui ainda certificados de segurança de navegação e
métodos de pagamentos ajustados,
selecionando apenas parceiros de
confiança e com elevada experiência
para a construção e manutenção da
sua plataforma de e-commerce. Desta
forma, consegue oferecer um serviço
de excelência, com total segurança,
aos seus clientes.
Segundo a empresa, um dos maiores
desafios do e-commerce em Portugal é
a logística de transporte. Devido a questões geográficas e de escala do mercado nacional, faltam opções de transporte economicamente competitivas.
Por sua vez, uma das maiores oportunidades consiste nas dificuldades
sentidas pelo retalho multimarca, fazendo com que o negócio online ganhe uma maior preponderância nos
próximos anos. O retalho físico será
cada vez mais experiência e o online
compra. Num futuro próximo, o comércio físico e o online vão-se fundir
e reinventar, com uma dinâmica entre
marcas, retalhistas e consumidores
completamente diferente.
www.lemonjelly.com
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vocacionado para o B2C, assegurando
uma situação de win-win para todos
os intervenientes – acesso rápido a
uma gama muito diversificada de produtos e de marcas não disponível na
totalidade nos canais de distribuição
tradicionais, a um preço competitivo.

RAMIREZ
Lançamento da primeira loja
online do setor das conservas
de peixe
Sendo a mais antiga indústria de conservas de peixe
do mundo em laboração, a Ramirez lançou, há mais
de um ano, a primeira loja digital de uma empresa do
setor. Além disso, está também presente em diversas
plataformas de e-commerce.
A Ramirez é a mais moderna e ecológica unidade do setor. Ramirez,
Cocagne, The Queen of the Coast,
Tomé, Al Fares ou La Rose são algumas das centenárias marcas que
a Ramirez produz na Ramirez 1853,
a sua nova unidade industrial, tida
como uma das cinco melhores do setor agroalimentar mundial.
Ao saber-fazer e ao vanguardismo, alia
um compromisso permanente com a
sustentabilidade da pesca, a segurança
alimentar, a inovação e a conveniência
dos consumidores. Com cerca de 220
colaboradores, produz 50 milhões de
latas por ano e fatura aproximadamente 30 milhões de euros por ano.
Pioneira em vários domínios da atividade mundial da indústria das conservas de peixe, como as latas de abertura fácil, a Ramirez revelou-se, uma
vez mais, vanguardista, ao lançar, há
mais de um ano, a primeira loja digital

de uma empresa do setor. No contexto da chamada nova economia, a loja
online da empresa visa responder aos
desafios do consumidor digital, em especial à geração dos millennials, que
privilegia a utilização do digital e que
até 2025 representará 47 por cento
da população ativa mundial.
A loja online é um moderno canal de
distribuição que visa complementar
os canais tradicionais. Como canal de
distribuição complementar está mais

A empresa está também presente em
diversas plataformas de e-commerce
dinamizadas por parceiros, como a
Dott. Todas configuram uma forma
de favorecer a comodidade e a conveniência de quem prefere comprar
online os produtos Ramirez.
A estratégia de e-commerce da
Ramirez passa pelo mercado externo,
mais especificamente a Europa. Com
entregas para todos os países europeus, pretende consolidar em primeiro
lugar este mercado, antes de pensar
em novos destinos. No entanto, está
já a estudar o alargamento do negócio online para outros continentes.
A loja online proporciona experiências
únicas a um cliente exigente, pragmático e criativo, com pouco tempo para
a cozinha, maioritariamente da geração millennials, e, para já, residente
na Europa. Assim, disponibiliza uma
vasta gama de conservas de peixe,
incluindo diversas refeições prontas,
de fácil encomenda e pagamento, e
rápida entrega.
Sendo o e-commerce um canal em
forte crescimento, a Ramirez prevê
que este canal represente até 2025
entre 5 a 10 por cento do seu volume
de negócios. Considera também que
o e-commerce em Portugal, para estar na linha da frente, tem ainda um
longo caminho a percorrer. Contudo,
a COVID-19 contribuiu decisivamente
para a aceleração global do negócio
digital. Só no setor alimentar o crescimento do online ascendeu cerca de
200 por cento, sendo esta uma tendência para manter.
www.ramirez.pt

O MUNDO É O SEU
NOVO MERCADO
VIA RÁPIDA PARA
PAGAR E RECEBER
julho 2020
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Trade Solutions
Solução Integrada de Produtos
e Serviços de Apoio à Internacionalização
A Exportação e Importação, bem como a
Internacionalização da sua Empresa, exigem
conhecimento aprofundado dos processos financeiros,
fiscais, da legislação e do mercado local.

EXPORTAR

IMPORTAR

O Millennium Trade Solutions é um serviço abrangente
de apoio, informação e acompanhamento para Empresas em
processo de Internacionalização ou que pretendem
desenvolver atividade exportadora ou importadora.
Informe-se junto do seu Gestor ou em www.millenniumbcp.pt.
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ALEXANDRE NILO FONSECA
Presidente da ACEPI – Associação Economia Digital

A ECONOMIA DIGITAL
É UMA APOSTA INCONTORNÁVEL
PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS

julho 2020
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O digital, em particular o e-commerce, é uma aposta que as empresas portuguesas
têm de fazer para se manterem competitivas e explorarem as oportunidades de
um mercado cada vez mais globalizado. A afirmação é de Alexandre Nilo Fonseca,
presidente da ACEPI, que traça o retrato atual da atividade das empresas no que
ao digital diz respeito, apontando os principais passos que estas devem seguir para
serem bem-sucedidas nos seus negócios internacionais através de uma estratégia
de transformação digital alinhada com a estratégia de negócio.
Referindo-se à “extraordinária” evolução do e-commerce em Portugal nos
últimos dois anos, o presidente da ACEPI considera que, face à tendência de
crescimento do setor, a transformação digital é já, e será no futuro, uma realidade
incontornável em Portugal e no mundo.
O mundo digital é hoje uma realidade incontornável na atividade das empresas e
das pessoas, e irá marcar, cada vez mais, o
futuro. Como comenta esta afirmação?

Nos últimos 10 anos, a percentagem de utilizadores da internet a nível mundial passou de
um quarto da população para mais de 50 por
cento em 2018. Em Portugal a percentagem
de utilizadores estava abaixo dos 50 por cento,
sendo que em 2018 este número subiu para
cerca de 80 por cento.

desejável, alinhados com a estratégia de negócio e integrados num modelo que abranja toda
a organização. O estudo anual de benchmak,
elaborado pela IDC com a ACEPI sobre o tema
da transformação digital, ilustra isto mesmo e
comprova que menos de 50 por cento das empresas nacionais têm uma estratégia de transformação digital alinhada com a estratégia de
negócio, sendo que as tecnologias prioritárias
de investimento estão centradas na mobilidade, na cibersegurança e nos serviços de
cloud computing. Esta tendência é imparável
e é uma aposta que as empresas têm de fazer
para se manterem competitivas e explorarem
as oportunidades de um mercado cada vez
mais globalizado. O digital deixou de ser um
tema da tecnologia, para passar a ser um tema
dos negócios e escalou para as agendas dos
Conselhos de Administração e dos CEO. Os
benefícios mais referenciados pelas empresas
na transformação digital focam-se na inovação
em produtos e serviços, bem como na fidelização dos clientes.

Para as empresas, qualquer que seja a sua
dimensão, a atual realidade obriga não só a
uma presença online visível e dinâmica, que
permita estabelecer e manter relacionamentos
efetivos com o mercado, mas sobretudo adaptar os processos e as equipas para a revolução
digital. Neste contexto, nos últimos dois anos
as preocupações com a transformação digital
têm vindo a crescer no universo empresarial
português, de forma transversal a todas as indústrias. Mas apesar de muitas organizações a
nível nacional já estarem a levar a cabo projetos de transformação digital, estes são tendencialmente isolados e não estão, como seria

Antes da pandemia que estamos a viver, eram
ainda poucas as empresas portuguesas que
estavam a fazer vendas pela internet, levando
os portugueses a realizarem o grosso das suas
compras online em lojas estrangeiras. Concomitantemente, o número de portugueses que
fazia compras online, apesar de já ser bastante
elevado, estava ainda distante da média europeia (70 por cento). Em ambos os casos o
principal problema era a falta de competências
digitais dos portugueses. No caso da sua população, Portugal tem hoje cerca de dois milhões
de portugueses que nunca usaram a internet
e cerca de quatro milhões que fazem uma uti-

Desde a fundação da ACEPI, há 20 anos, muito
se alterou no panorama tecnológico e na economia digital. Num país em que muitos agentes
económicos se confrontam com problemas de
escala, a digitalização e o comércio eletrónico
afiguram-se importantes fatores de penetração
em outros mercados. Se os benefícios são claros
para o setor empresarial e para a riqueza gerada
no país, também o serão, por acréscimo, para a
sociedade globalmente considerada.
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lização muito básica (i.e., apenas para ver o
email, fazer pesquisas e usar as redes sociais).
Acresce que 95 por cento do tecido empresarial português é constituído por microempresas
(menos de 10 colaboradores), sendo que grande parte dos seus donos são pessoas com muito baixas ou nenhumas competências digitais.
Antes da pandemia, em Portugal, 60 por cento
dos negócios ainda não tinha sequer presença online. A pandemia veio mudar definitivamente esta realidade e hoje há um esforço em
curso de transformação digital das empresas e
dos negócios.
É nesta área que a ACEPI está a colocar uma
parte significativa dos seus esforços, com várias
iniciativas em curso para ajudar as empresas a
digitalizarem-se e a utilizarem as ferramentas digitais para modernizarem os seus negócios e aumentarem as suas oportunidades de crescimento. Atenta a este cenário, a ACEPI tem vindo a
desenvolver inúmeras iniciativas com o intuito de
ajudar as PME a fazerem a transformação digital
e a internacionalizarem os seus negócios.
Perante o forte crescimento do e-commerce,
sobretudo a nível mundial, como analisa a
evolução do comércio online em Portugal?
As previsões apontam para que nos próximos
10 anos a utilização da internet a nível mundial venha a ultrapassar os dois terços da população, sendo que em Portugal deverá atingir
quase os 100 por cento! Uma evolução notável
que, de algum modo, tem também reflexo no
facto de ser cada vez maior o número de compradores online em Portugal – em 2018 foram
quase 50 por cento dos utilizadores de internet
os que fizeram compras online, tendo gasto
perto de 5 mil milhões de euros, estimando-se que até 2025 esse valor possa atingir os
9 mil milhões de euros e que mais de 7 milhões de portugueses venham a fazer compras
online. Outro dado curioso, é o de a maioria
dos portugueses utilizar já a internet para consultar produtos, serviços e preços. É ainda de
salientar a crescente utilização dos serviços públicos digitais e o valor exponencial das compras online efetuadas pelo Estado português
(que desde 2009 têm de ser obrigatoriamente
realizadas em plataformas eletrónicas) e pelas
empresas, que em 2018 foram superiores a 70
mil milhões de euros.

É um facto inegável que a pandemia que estamos a viver só veio acentuar mais: há mais
portugueses a fazer compras online, quem já
comprava online passou a comprar mais em
sites portugueses, e o setor alimentar foi o
que mais cresceu. Uma coisa é certa: nada será
igual e muitos destes novos hábitos são mesmo para ficar.
Desde o início da pandemia da COVID-19 que
grande parte dos portugueses passam a maioria do seu tempo em casa – desde os jovens
estudantes aos adultos trabalhadores, passando pelos mais velhos, muitos deles reformados
– quer seja a trabalhar, estudar, usar serviços
públicos e/ou a fazer compras.
Antes da pandemia, o nosso país, em comparação com a Europa, apresentava bons resultados em conectividade e na oferta dos serviços públicos digitais. A discrepância estava
na digitalização das empresas, já que 60 por
cento, sobretudo micro e pequenas empresas,
não tinham qualquer presença na internet, e
na digitalização dos consumidores, com 20 por
cento dos portugueses que nunca utilizaram a
internet. No entanto, com a pandemia assistimos a um crescimento no nível e utilização
da internet. De acordo com a última edição
do estudo da ACEPI, no ano passado mais de
três milhões de portugueses fizeram compras
online em que gastaram 5 mil milhões de euros. Esperamos que todos estes indicadores venham a apresentar crescimentos significativos
este ano. Com a pandemia o digital passou a
ser absolutamente incontornável e a transformação digital acelerou brutalmente.
Hoje já temos mais portugueses com mais experiência digital, mais habituados a comprar
em sites em Portugal, mais habituados a fazer
pagamentos eletrónicos, e com uma alteração
no comportamento das categorias. As mais
compradas, que eram as viagens, a hotelaria e
o vestuário, caíram, e o alimentar cresceu muito, não só na grande distribuição, mas também
nas mercearias e pequenas lojas.
Neste contexto, e para impulsionar o relançamento do comércio e dos serviços de Portugal
na fase pós-COVID, a ACEPI acaba de anunciar um conjunto de novas iniciativas para a
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fase pós-COVID no âmbito do seu Programa
Comércio Digital (uma iniciativa conjunta da
ACEPI e da CCP-Confederação do Comércio e
dos Serviços de Portugal, apoiada pelo governo português e cofinanciada pelo COMPETE
2020, Portugal 2020 e União Europeia/FEDER),
com o intuito de promover a digitalização das
empresas da área do comércio e dos serviços
no nosso país. Estas iniciativas visam relançar
o comércio e os serviços e apoiar a economia
nacional. Vamos apoiar o comércio local a vencer os novos desafios lançados, colocando à
disposição dos pequenos empresários locais do
setor do comércio e serviços um relevante conjunto de ferramentas digitais, de acesso gratuito, que lhes permitirão iniciar as suas jornadas de transformação digital de forma prática,
simples, rápida e eficiente, relançando os seus
negócios no contexto do comércio online. As
novas iniciativas incluem um novo site; a Academia Comércio Digital; Campanha Especial
de Adesão ao Selo Confio.pt; Voucher 3em1;
Webinars semanais; Linha Telefónica Gratuita
de Apoio ao Comércio e Serviços; e uma Campanha Publicitária.
Na sua opinião, as empresas portuguesas,
designadamente as PME produtoras de
bens intermédios, estão preparadas para
abraçar os desafios do e-commerce?
As PME estão ainda um pouco atrasadas nestes processos de transformação digital, enquanto 75 por cento das empresas de grande
dimensão em Portugal têm iniciativas de transformação digital em curso com estratégias e
lideranças bem definidas. Esta foi uma das
conclusões da última edição do estudo anual
da ACEPI – “Economia e Sociedade Digital
em Portugal” - realizado no ano passado. O
estudo concluiu que as empresas portuguesas
identificaram como principais barreiras à transformação digital: não possuírem os recursos
humanos adequados (64 por cento); os elevados custos envolvidos (62 por cento); a ausência de definição de prioridades (41 por cento)
e a falta de conhecimento tecnológico (36 por
cento). No entanto, a transformação digital é
uma inevitabilidade a que nenhuma empresa,
independentemente da sua dimensão e setor
de atividade, poderá escapar, e é natural que
a aceleração que a pandemia imprimiu nestes
últimos meses à transformação digital, possa
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vir a revelar que mais PME começaram também já esta jornada. De resto, as empresas em
Portugal estavam já bem cientes dos benefícios
que poderiam alcançar com a transformação
digital na inovação de produtos e serviços (74
por cento), na melhoria dos níveis de lealdade e relacionamento com os seus clientes (56
por cento), no aumento das suas receitas (40
por cento), no incremento da sua reputação e
reconhecimento (29 por cento), numa maior
rapidez dos processos de inovação (27 por
cento), no acesso a novos mercados, segmentos de negócio e geografias (26 por cento), no
aumento da atração e retenção dos recursos
humanos (16 por cento), e no desenvolvimento da inovação no marketing (12 por cento).

ALEXANDRE NILO FONSECA
É CEO e fundador da A2D Consulting, empresa de consultoria
em transformação digital e presidente da ACEPI – Associação da
Economia Digital, desde 2006. A nível internacional é membro do
Board of Directors da Commerce Europe e da INMA – Internacional
News Media Association.
Conta com mais de 20 anos de experiência profissional nas áreas
de tecnologias de informação, ‘media’ e entretenimento, tendo
ocupado diversos cargos de gestão de topo em empresas nacionais
e

multinacionais

nomeadamente,

Computerland,

Compaq

Computers, TV Cabo Multimedia, SportTV, Diário de Notícias, TSF,
Jornal de Notícias e Portugal Telecom.
É também docente convidado em algumas das mais prestigiadas
instituições de ensino, nas áreas de Marketing e e-Commerce.
Para as empresas, a atual realidade obriga não
só uma presença online visível e dinâmica de
forma a estabelecer e manter relacionamentos
efetivos com o mercado, mas sobretudo adaptar os processos e as equipas para a revolução
digital. Neste contexto, nos últimos dois anos,
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as preocupações com a transformação digital
têm vindo a crescer no universo empresarial
português, de forma transversal a todas as indústrias. Mas apesar de muitas organizações a
nível nacional já estarem a levar a cabo projetos digitais, estes são habitualmente processos
isolados e não alinhados com a estratégia de
negócio e integrados num modelo que abranja
toda a organização. O estudo anual de benchmark da ACEPI realizado pela IDC sobre o tema
da transformação digital, ilustra isso mesmo e
comprova que menos de 50 por cento das organizações nacionais têm uma estratégia de
transformação digital alinhada com a estratégia de negócio.
O principal desafio é terem de operar num ambiente de negócios globalizado onde a vantagem competitiva de uma empresa depende do
acesso a novas tecnologias, a dados, à capaci-

dade de operar eficientemente além-fronteiras
e de se adaptar rapidamente à evolução do
comportamento do consumidor.
Os decisores políticos da UE devem aproveitar
a oportunidade do novo mandato das instituições europeias para construir uma forte visão
política para o e-commerce.
Convém ainda referir que neste momento existem múltiplas iniciativas tanto estatais como da
sociedade civil, que vão no sentido de ajudar
as PME a acelerarem este movimento e a entrarem definitivamente na Economia Digital,
pelo que os próximos anos serão de grande
transformação e evolução. Entre estas iniciativas, destacam-se o Programa “Comércio Digital - Qualificar o Comércio e os Serviços para a
Economia Digital”, um dos mais emblemáticos
projetos nacionais criados até à data na área da
transformação digital e da modernização das
empresas portuguesas, e que visa promover
a primeira presença online de microempresas
portuguesas do setor do comércio e dos serviços, ajudando-as a modernizar e internacionalizar os seus negócios, aproveitando novas
oportunidades no contexto do comércio online
e da economia digital a nível mundial.
Mencionamos ainda a iniciativa “Norte Digital”,
um projeto piloto com 50 PME produtivas do
Norte de Portugal para identificar e desenvolver as competências necessárias à internacionalização e aumento das exportações através do
digital e que incluiu o desenvolvimento de três
estudos internacionais (i.e. estudo detalhado do
TOP 20 das economias digitais mundiais; estudo
do perfil de consumo digital na Europa e ainda
um estudo dos principais marketplaces globais);
de uma ferramenta de autodiagnóstico da maturidade digital para PME e ainda a consultoria
de desenvolvimento do negócio digital às empresas integradas no piloto.
Quais são as principais dificuldades que
estas empresas encontram no seu processo
de internacionalização online?
As empresas precisam de vencer um conjunto
de desafios para tirar partido das oportunidades
da Economia Digital e, em particular, do e-commerce. Estes desafios podem ser de contexto
(que lhes são externos) ou a nível interno ao seu
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próprio ambiente como abordado no estudo
da ACEPI, realizado no âmbito do projeto Norte Digital “Economia Digital e o Papel das PME
da região norte: Principais economias na área
do comércio eletrónico e de maior potencial de
adesão aos produtos nacionais (TOP 20)”.
A nível dos desafios de contexto, para as empresas portuguesas que pretendam apostar no comércio eletrónico, destacam-se o financiamento,
a dimensão do mercado, a notoriedade, a confiança, a segurança e a legislação, a concorrência,
o contexto de cada mercado e os parceiros locais.
O principal desafio de Portugal é a falta de competências digitais das pequenas empresas. É
fácil compreender que para as empresas, qualquer que seja a sua dimensão, a atual realidade obriga não só uma presença online visível e
dinâmica para manter relacionamentos efetivos
com o mercado, mas também adaptar os processos e as pessoas para a revolução digital.
As PME têm de adotar práticas adequadas de
forma a desenvolver uma cultura dinâmica,
promotora de mudança e assente numa forte
comunicação com os seus clientes e funcionários. A Economia Digital, embora sendo uma
fonte de oportunidades, constitui um ambiente extremamente exigente, pelo que as empresas portuguesas precisam de ultrapassar um
conjunto significativo de desafios para alcançarem um bom posicionamento e se destacarem
nos vários setores de atividades. Uma empresa
que aposte na Economia Digital e pretenda estar atenta ao futuro, precisa de captar e gerir
talento, adotando sistemas de incentivos, e de
integrar o trabalho em rede de forma a interconectar com diferentes setores de atividades,
tecnologia e regiões geográficas.
Existem cinco etapas fundamentais: inscrever
a organização para vender na plataforma online; listar os novos produtos para serem vendidos na plataforma online; vender os produtos; enviar os produtos, seja por meio do envio pelo próprio vendedor ou pela plataforma
online; e ser pago.
A AICEP tem desenvolvido um conjunto de
ferramentas, incluindo a nível de capacitação, para apoiar as empresas portuguesas

exportadoras neste processo. Como avalia
o desempenho da AICEP nesse domínio?
A AICEP tem vindo a desenvolver um trabalho
notável e muito importante no que diz respeito a disponibilizar novas e mais ferramentas,
essenciais para alavancarem a internacionalização das empresas portuguesas e assim impulsionarem as exportações e o desenvolvimento
da economia portuguesa. De resto, a ACEPI
tem apoiado e reconhecido este trabalho excecional nas suas várias iniciativas.
Há empresas portuguesas (PME) que defendem que o digital não substitui a visita
presencial aos mercados e a participação
nas feiras internacionais. Quer comentar?
Num mundo cada vez mais híper conectado,
este é um fenómeno semelhante ao que se
passa com as lojas físicas versus as digitais e
os consumidores. Muito em breve deixaremos
de falar em “comprar online” e “comprar offline”, para falarmos simplesmente em “comprar”! Os vários canais podem e devem complementar-se de forma integrada e otimizada
– chama-se a isto “Optichannel”, como o tem
provado vastamente a pandemia que estamos
a viver, temos de ter uma multiplicidade de canais prontos a funcionarem com experiências
semelhantes e integradas que serão utilizados
como for mais conveniente num determinado
lugar, num determinado momento. O físico e
o digital são duas vertentes de uma mesma
realidade, cada vez mais inseparáveis. Elas são
interdependentes e concomitantes e não alternativas. E esta é uma das grandes mudanças
que o digital nos trouxe.
Que conselhos daria a uma PME que queira internacionalizar a sua atividade através
dos canais digitais?
É necessário que as empresas tenham um
roadmap para a transformação digital que
harmonize recursos e programas de tecnologia
com estratégia de crescimento de negócios. A
transformação digital, sobretudo no que diz
respeito à utilização da tecnologia para melhorar o desempenho ou o alcance das empresas
é um tema bastante importante no contexto
empresarial em todo o mundo. Gestores de
topo de diversos setores estão a utilizar as
tecnologias emergentes, como as ferramentas
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de análise, a mobilidade, a social media e os
dispositivos inteligentes para transformarem o
tipo de relacionamento que têm com os seus
clientes, os processos internos e as suas propostas de valor. Neste contexto, é importante
enquadrar o comércio eletrónico com os requisitos necessários para as PME evoluírem para
a transformação digital, a par do incentivo à
inovação e à internacionalização.

gorias dos produtos com potencial de adesão
a produtos nacionais através do digital são os
produtos elétricos e eletrónicos; alimentares
e bebidas; vestuário; mobiliário e decoração;
calçado e acessórios; e têxteis. Estas são as
categorias de produtos mais vendidos online
e cujas receitas representam mais de 15,9 mil
milhões de euros, o equivalente a 32 por cento
do total das exportações de bens.

O papel da comunicação é também outro
aspeto muito importante a ter em conta no
contexto da mudança e enquanto valioso
contributo na redução da resistência organizacional. As pessoas podem ser uma barreira
muito maior à transformação digital bem-sucedida do que qualquer tecnologia complexa.
Os pontos de pressão para a mudança estão a
aumentar e a globalização está a ditar uma integração eficiente dos negócios que só pode
ser alcançada através de processos digitais e
de ferramentas colaborativas.

O estudo identifica também as tipologias de
produtos, em particular aqueles associados à
indústria de produtos transacionáveis, como
sejam os referentes a vestuário, calçado e
acessórios, têxteis, mobiliário e decoração, e
produtos alimentares, entre outros, e tem em
conta, nomeadamente, os seguintes domínios na caracterização dos mercados em análise: utilização da internet; nível de compras
online; meios de pagamento mais utilizados;
condições de distribuição e serviços postais;
utilização de tecnologias nas empresas; legislação e regulação; fiscalidade; maturidade da
economia digital; e exportação de produtos
a partir de Portugal.

Quais os mercados onde poderão as nossas
empresas ter mais hipóteses de penetrar através do digital? E de que forma (B2C ou B2B)?
De acordo com o estudo da ACEPI “Top 20
Principais Economias na área do comércio eletrónico e de maior potencial de adesão aos
produtos nacionais”, realizado no âmbito do
Projeto Norte Digital da ACEPI, os principais 20
países são, por ordem alfabética: Alemanha,
Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Índia,
Itália, Japão, Marrocos, Polónia, Reino Unido,
Suécia, Suíça, Turquia e Rússia, os quais representam cerca de 80 por cento do PIB e 55
por cento da população mundiais. Já as cate-

Este estudo teve em conta que a exportação
de bens (excluídos os serviços) em Portugal ultrapassou os 50 mil milhões de euros, o equivalente a 26 por cento do PIB, e teve como
objetivos aferir o estado da economia digital
global, com especial atenção para os mercados que sejam mais relevantes ou tenham
maior potencial para as PME portuguesas, ser
um instrumento de apoio às empresas que
pretendam apostar na economia digital e selecionar os principais mercados alvo.

julho 2020

ENTREVISTA

31

32

MERCADOS

Portugalglobal nº132

SENEGAL
Construção e infraestruturas, energia, agronegócio e TIC são alguns dos setores
de oportunidade para as empresas portuguesas que pretendam alargar a sua
internacionalização para o Senegal, uma das economias com melhor desempenho
na África Subsaariana, em particular na África Ocidental, e onde a estabilidade
política e social, a par de uma população jovem – 65 por cento tem menos de 25
anos – são fatores a considerar na abordagem a este mercado.
Um mercado em análise pelo embaixador de Portugal no Senegal, Vítor Sereno,
pelo delegado da AICEP no país, Tiago Bastos, e pelo presidente da Câmara
de Comércio e Indústria Portugal Senegal, Gonçalo Terenas. Conheça ainda a
experiência de empresas portuguesas que apostaram no mercado senegalês:
Camacho Engenharia, Dakarnave e Parfois.
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UM PORTUGAL MODERNO
E COMPETITIVO NA ÁFRICA OCIDENTAL
Há décadas que Dakar é, através do lendário rally, uma marca global,
imediatamente associada a intrépidos aventureiros, conquistas do deserto,
perseverança e glória desportiva. Na senda desta vertigem, não percamos
a oportunidade e façamos o nosso próprio Portugal-Dakar, sinónimo
de investimento, parceria, determinação e sucesso.
rito e hospitalidade designado por Teranga. As múltiplas filiais e escritórios
de grandes multinacionais e organizações internacionais, responsáveis
por toda a sub-região, evidenciam a
dimensão multilateral da capital.

>POR VÍTOR SERENO,
EMBAIXADOR DE PORTUGAL
EM DAKAR
Portugal, através da sua Embaixada
no Senegal, encontra-se numa posição única e invejável no continente
africano. A quatro horas de voo de
Lisboa, Dakar é, de facto, a placa giratória – estável, segura e democrática – de acesso à África Ocidental,
verdadeiro hub e porta de entrada na
sub-região. São inúmeros e diversos
os níveis com os quais Dakar beneficia desta sua posição estratégica.
A histórica estabilidade senegalesa
pós-independência, num continente
não raras vezes tragicamente atingido pelo conflito armado, fizeram
deste país um oásis de solidez democrática, institucional, económica e
securitária. A este propósito, louve-se
a atempada e positiva resposta destas autoridades à presente pandemia
COVID-19. A tolerância religiosa e o
desenvolvimento cultural são justo
orgulho dos senegaleses, que tudo
fazem para bem acolher, no seu espí-

Parte significativa de uma zona económica estável, com moeda única e
câmbio fixo face ao euro, dotado de
um sistema bancário sólido e único em África, o Senegal tem aliado
à estabilidade uma imprescindível e
moderna infraestrutura – o sistema
logístico, com um novo aeroporto e
ligações portuárias geograficamente
ideais para toda a África Ocidental, fazem parte do Plano Senegal Emergente (PSE), uma excelente oportunidade
de investimento. O turismo, também,
vê no património – ilhas e vasta costa
– um destino aliciante e precioso.
Do mesmo modo, não pode deixar de
notar-se a singular posição da língua
portuguesa neste país irmão. São já
45.000 os estudantes senegaleses a
aprender a língua de Camões, o que
nos torna um caso quase único a nível
mundial, dada a área geográfica francófona onde nos encontramos, o que
constitui uma enorme mais valia para
as empresas portuguesas que operam
ou pretendam estabelecer-se no país.
O Senegal e Portugal partilham ainda visões e valores comuns em áreas
centrais da arena multilateral, como

as energias renováveis, os oceanos e
a água.
Como Portugal, o Senegal aposta na
energia eólica – a recente inauguração do parque eólico Taïba Ndiaye,
em Thiès é disso prova. O país é também um ator regional fundamental
no Oceano Atlântico – assinalo o
trabalho de colaboração que desenvolvemos em conjunto no Golfo da
Guiné ou para a iniciativa Mar Aberto, que visita anualmente o porto
de Dakar. Ou como a gestão dos recursos hídricos no contexto regional
preocupa as autoridades deste país,
dedicadas a um delicado e vital sistema de transporte de água potável
para a capital. Concretamente em
todos estes exemplos, incluídos no
PSE, Portugal tem interesses fundamentais, know-how, um passado e
empresas significativas e relevantes.
Todas estas circunstâncias determinam a consciência que tenho de que
o nosso futuro passa, cada vez mais,
por África.
A África Ocidental está entre os melhores casos de sucesso em crescimento económico no planeta e acompanho com entusiasmo o surgir de uma
nova geração de empreendedores e
políticos nesta zona do mundo. São
uma fonte de inspiração permanente
e espero que Portugal possa também
trazer para este país e para esta região
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a técnica, a inovação, o conhecimento e a sua universalidade que não me
canso de promover e dignificar.
Também na segurança regional estamos intimamente envolvidos e cooperantes. Trabalhamos em parceria para
a promoção da segurança e paz no
Sahel africano. Portugal associa estreita e intimamente a sua identidade estratégica e de defesa à África Ocidental de uma forma especial na Europa
e no mundo, numa compreensão do
impacto que a geografia, a história,
a política e a globalização associada
têm na segurança e prosperidade nacionais e regionais.

não alterou as características fundamentais da importância da segurança
em África para Portugal: a vizinhança
geográfica imediata, as relações humanas quotidianas e as questões económicas mutuamente benéficas.
A nossa Missão Diplomática no Senegal assume, assim, com dedicação
e entusiasmo um papel multilateral
preponderante nas relações económicas, sociais e culturais, sem esquecer a
dimensão política regional protagonizada por Dakar. Para isso renovámos
as nossas instalações e aprofundámos
os nossos contactos locais e regionais
– somos o canal privilegiado para a

-Conacri e Burquina Faso) acentuou-se
significativamente, refletindo um crescente interesse económico bilateral. A
relação institucional sólida que mantemos e promovemos com o governo
e a Câmara de Comércio & Indústria
Portugal-Senegal (CCIPS) permite-nos
antecipar um contínuo e exímio apoio
aos investimentos portugueses. O número de missões empresariais, em estreita colaboração com a CCIPS, que
temos acompanhado é disso prova. E
acreditamos que a recente criação do
Conselho Consultivo Empresarial da
Embaixada de Portugal em Dakar é e
será uma peça-chave neste processo.
A prioridade que damos às relações
entre a UE e África é uma oportunidade para colocar o nosso país no
centro da cena diplomática. Não abdicamos de ter uma verdadeira política global para o continente africano
e, em Dakar, podem contar connosco
antes, durante e depois da presidência portuguesa do Conselho da União
Europeia de 2021, que terá África no
centro das suas ambições, permitindo
realizar aquela que é a visão aspiracional consagrada na Agenda 2030.
Num modelo de mistura Norte-Sul
conseguido e de sucesso, e com o
bem-vindo espírito Teranga que distingue o Senegal, a Embaixada é a ponte
que une Portugal a esta sub-região.
O cenário existe e é favorável.
Estamos preparados, temos equipa,
projetos, determinação e vontade.

Esta é uma realidade que os portugueses identificaram durante séculos (desde que navegadores portugueses exploraram estas costas em 1444) e para
a qual também contribuíram ativa e
transversalmente durante as diferentes
fases da história do nosso país. A integração europeia das últimas décadas

imagem de um #portugalmodernoecompetitivo de que nos orgulhamos.
Durante o ano de 2019, a dinâmica
das trocas comerciais entre Portugal e
os sete países pelos quais somos responsáveis (Senegal, Costa do Marfim,
Serra Leoa, Libéria, Gâmbia, Guiné-

Enquanto operador económico, vai
querer ativar esta ligação e aproveitar esta ponte? Este é o nosso convite. Para dar o primeiro passo, basta
enviar um e-mail para o nosso Conselheiro Comercial, Dr. Tiago Bastos
(tiago.bastos@portugalglobal.pt).
A ponte existe: depende de si, avançar.
Nós estamos no terreno à sua espera.

julho 2020

MERCADOS

35

ESTABILIDADE SOCIAL E ECONOMIA
PRÓSPERA NA ÁFRICA OCIDENTAL
Com uma população de mais de 16 milhões de habitantes, o Senegal é uma das
economias com melhor desempenho na África Subsaariana, com uma taxa média
de crescimento superior a 6 por cento nos últimos quatro anos, integrando o grupo
restrito das 10 economias africanas que registaram maior crescimento em 2019.
É também a segunda maior economia da UEMOA – União Económica e Monetária
do Oeste Africano e da África Ocidental de língua francesa. A estabilidade social
e duradora do país propicia um ambiente de negócios favorável ao investimento,
e a implementação, pelas autoridades, de um vasto programa de reformas no país
tem conferido uma maior competitividade à economia, estimulando os fluxos de
IDE em setores-chave como a agricultura, indústria, turismo, infraestruturas de
transporte e indústrias extrativas.
de dólares, e passar de 3,2 por cento para cerca de 1,8 por cento, mas
o Senegal, segundo a mesma fonte,
continuará a crescer acima da média
caindo de 6,8 por cento para cerca
de 3 por cento.

>POR TIAGO BASTOS,
DELEGADO DA AICEP
NO SENEGAL
O Senegal irá, naturalmente, sofrer as
consequências económicas da atual
conjuntura, obrigando ao adiamento,
por um ano, do início da produção
comercial do petróleo para final de
2023, devido à desaceleração da atividade no setor. No entanto, para além
de já estar habituado a lidar com pandemias, como o Ébola e a COVID-19,
o país tem uma visão muito clara do
que pretende para o futuro, pelo que
as reformas, ainda que revistas, certamente terão continuidade.
Segundo estimativas iniciais da Comissão Económica para a África, o
continente pode perder pelo menos
1,4 por cento do crescimento económico, estimado em 29 mil milhões

O país tem crescido a uma taxa média anual de 6,4 por cento, desde
2014, impulsionado pelo plano estratégico e operacional “Plan Sénégal
Emergent” (PSE), lançado nesse ano
para um período de 10 anos, e distribuído por duas fases: 2014-2018 e
2019-2023. O objetivo é alcançar o
estatuto de país emergente até 2035,
reforçando claramente o seu papel

enquanto potência regional dentro
do continente africano. A primeira
fase teve um custo planeado de aproximadamente 16,14 mil milhões de
dólares, abrangendo principalmente
os setores das infraestruturas e serviços de transporte, energia, agricultura, educação e formação, água
potável e saneamento, saúde. O PSE
2, com um valor inicialmente previsto de cerca de 23,2 mil milhões de
dólares, concentra-se em três eixos: a
estabilidade da estrutura macroeconómica; a melhoria do ambiente de
negócios para fortalecer o setor privado; o desenvolvimento dos recursos humanos, beneficiando do facto
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de se tratar de um país em que 65
por cento população tem menos 25
anos. Há muitas metas ambiciosas,
mas destacaria a criação de 600.000
postos de trabalho; o crescimento de
7 por cento a 8 por cento e atingir
um PIB per capita de 1.500 dólares.
O crescimento económico tem procurado acompanhar a estabilidade
social, mesmo em períodos de crise, com o lançamento, em abril, do
Programa de Resiliência Económica e
Social (PRES) para mitigar os efeitos
da pandemia COVID-19, no valor de
1.600 milhões de dólares, que incluiu
quatro pilares: saúde; estabilidade
macroeconómica e financeira; apoio
às populações (mais de 134 milhões
de euros em comida e oferta de energia e água); e aprovisionamento de
bens de primeira necessidade. Procurou, por um lado, dar prioridade
à estabilidade social no país, e, por
outro, ajudar as microempresas, sobretudo o setor informal, evitando,
deste modo, tensões sociais.

Desde 2012, com a chegada ao poder do presidente Macky Sall, a dívida
pública do Senegal passou de 42,9
por cento para 67 por cento do PIB
em 2020, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), um incremento explicado não só pelos investimentos maciços em projetos no âmbito
do PSE, mas também devido ao aumento dos salários dos funcionários
públicos desde 2018, que permitiu a
criação de uma classe média. O investimento público em infraestruturas, agricultura e energia manteve o
défice orçamental em 3,8 por cento
do PIB em 2018 e 2019, acima do
limite de convergência de UEMOA
de 3 por cento, mas devido à baixa
carga tributária (15 por cento do PIB)
e à poupança interna, esse défice foi
parcialmente financiado por empréstimos externos, tendo a inflação permanecido em níveis muito baixos, de
menos de um por cento.
A economia senegalesa é sobretudo
baseada no setor dos serviços, contri-

buindo com cerca 55 por cento para
o PIB e empregando 26,5 por cento
da população ativa. Beneficia de uma
excelente infraestrutura de telecomunicações, favorecendo os investimentos nesta área.
A agricultura emprega 52,7 por cento
da população ativa e contribui com cerca 20 por cento do PIB, reunindo todas
as condições necessárias para aumentar esse contributo – água, fatores de
modernização e bons pacotes tecnológicos, especialmente para a produção
de amendoim e vegetais –, embora
esteja dependente da importação de
produtos alimentares estrangeiros.
O setor industrial contribui para aproximadamente 25 por cento do PIB,
empregando 20,2 por cento da população ativa, e baseia-se sobretudo na
produção de fertilizantes e ácido fosfórico, bem como no processamento de
amendoim e de frutos do mar. Apesar
das oportunidades significativas e das
inúmeras políticas, programas e proje-
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tos do governo, as empresas ainda enfrentam inúmeras restrições técnicas,
financeiras e humanas que prejudicam
a sua competitividade.
Graças à sua posição estratégica,
quer para a Europa, quer para os Estados Unidos, o Senegal é um ponto
chave na estabilidade regional, mas
também uma porta de entrada para
uma região com uma das mais altas
taxas de crescimento no mundo.
Além de acolher as sedes regionais
de várias multilaterais e um número
considerável de representações diplomáticas, é também observador
associado da CPLP, membro da União
Africana, da CES (Comunidade de
Estados Sahélo-Sahariens), da Organização Internacional da Francofonia,
da Organização da Cooperação Islâmica, e da Organização Mundial do
Comércio, entre outras, como a ICAO
ou a ASECNA.

Oportunidades
de negócio
Atualmente existem aproximadamente 30 empresas de capital português instaladas no Senegal, com
predominância no setor dos serviços,
nomeadamente transportes, banca, arquitetura, engenharia, manutenção naval, cultura, mas também
construção, energia e agronegócio.
A Câmara de Comércio & Indústria
Portugal Senegal tem uma delegação
permanente em Dakar, e a Eurocham
tem vice-presidência portuguesa.
São vários os setores de atividade
onde as empresas portuguesas podem encontrar oportunidades de negócio no Senegal.
Construção e infraestruturas
O setor da construção, liderado pelos grupos EIFFAGE, CDE, CSE e GE,
está em forte crescimento, impulsionado pelo desenvolvimento de grandes infraestruturas, mas também por
projetos imobiliários, áreas comer-

ciais, industriais e turísticas. O défice
habitacional é estimado em quase
300.000 unidades, pelo que o potencial da construção civil é imenso, uma
vez que há vastas áreas do território
por explorar. A procura anual de residências está estimada em 10.000 a
15.000 unidades, mas a oferta é inferior a 5.000 unidades, o que obrigou
à criação de novos centros urbanos
como a nova cidade de Diamniadio,
a cerca 40 quilómetros da capital, e
outros se seguirão como o Lago Rose
ou Diass. Diamniadio, sede dos Ministérios governamentais, irá acolher
o novo estádio de 50.000 lugares
para a realização dos primeiros Jogos
Olímpicos da Juventude em África, já
em 2022, num investimento de 60
milhões de euros.
Procuram-se investidores para grandes projetos, como a reabilitação da
1.355 quilómetros linha férrea entre
Dakar e Bamako, estimado em mais
de 1.500 milhões de dólares, para a
construção de 200 quilómetros da
autoestrada Dakar – Saint Louis, para
a construção de 60 quilómetros de
autoestrada entre Mbour e Fatick,

que poderá ser aumentada em mais
300 quilómetros até Tambacounda,
para além da construção de um novo
porto multifuncional em Ndayane
estimado em 1.800 milhões de dólares ou ainda do polo portuário em
Saloum previsto por 500 milhões de
dólares. Já com financiamento, estimado em 70 milhões de euros, está
prevista a construção da ponte Rosso, cujo projeto base foi executado
pela empresa portuguesa GRID Internacional, e 500 milhões de euros
para a construção do porto marítimo
e fluvial de Saint Louis.
O Senegal está a investir no desenvolvimento de soluções de mobilidade terrestre, estando em curso importantes projetos como o Bus Rapid
Transit BRT (financiamento de 457
milhões de euros) que irá ser executado pela China Road and Bridge
Corporation, e o TER (Transport Express Regional) num investimento de
220 milhões de euros. O TER aguarda uma extensão de 19 quilómetros
até ao aeroporto de Dakar, onde será
construída uma estação de interface
com o aeroporto que deverá estar
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operacional para os Jogos Olímpicos
da Juventude. que se devem realizar
em outubro de 2022 em Dakar (em
particular em Diamniadio).
O Senegal pretende afirmar-se como
hub aéreo regional, após a inauguração do novo aeroporto e do lançamento de uma companhia aérea de
bandeira, pelo que recentemente foi
lançado um estudo para a criação de
uma cidade aeroportuária numa área
de 2.000 hectares. Deverão ainda estar disponíveis cerca de 152 milhões
de euros para a reabilitação de oito
aeroportos regionais.

tor privado através de concessões,
dívida pública ou outros modelos a
negociar com o Estado, envolvendo como principais atores a ASER,
SENELEC, PUDC e PUMA. Serão desenvolvidos vários projetos de redes
de baixa, de média e de alta tensão,
e ainda parques fotovoltaicos.

mentar continua a ser um dos líderes
do setor secundário. Existem indústrias de álcool, águas e refrigerantes,
indústria de biscoitos, processamento de pescado, laticínios e gelados,
processamento de frutas e legumes,
indústria de massas alimentícias, de
carnes e de conservas.

Com a recente descoberta de hidrocarbonetos no país, o Senegal deverá
em breve integrar o no clube dos paí-

Existem diversas oportunidades na
criação de infraestruturas especializadas no setor, como os cais de fru-

ses produtores, visando converter as
centrais térmicas em centrais a gás.
Existe um grande plano integrado de
recuperação de eletricidade no montante de 2.300 milhões de dólares
que procura financiamento.

tas, instalações de armazenamento
pós-colheita nas principais zonas de
produção, cadeias de frio para armazenamento de produtos perecíveis e
máquinas. Mas também na construção de instalações para a pecuária e
equipamentos, de matadouros com
tecnologias de produção (alimentação, saúde, melhoramento genético,
habitat), etc.

O Senegal conta com três fábricas de
cimento, uma recém-inaugurada de
cerâmica e vários escritórios de design e distribuidores de materiais de
construção. A nível de fornecimento
de materiais poderá haver oportunidades a nível de cofragens, estruturas metálicas, cerâmica, portas, sanitários, ferragens, alumínios, material
elétrico e mobiliário.
Energia
A energia é um eixo prioritário do
PSE, visando reduzir a forte dependência da produção de eletricidade,
através do petróleo, bem como o
custo de produção do kWh. A aposta nas energias renováveis ilustra a
visão de longo prazo do presidente
senegalês, já que contribuem para
o desenvolvimento sustentável, para
a independência energética e para a
redução do custo de energia.
Com o objetivo de reduzir as desigualdades entre áreas rurais e urbanas em termos de acesso à eletricidade até 2025 (a taxa de eletrificação nas áreas urbanas é de 93 por
cento contra 42,3 por cento nas
zonas rurais), o Senegal aprovou o
“Se4all universal access”, um plano operacional para a implementação do sistema rural de eletrificação
orçado em mil milhões de euros.
Integrado no PSE, as autoridades
querem captar financiamento do se-

Agronegócio
A agricultura é um motor de desenvolvimento socioeconómico no Senegal e tem merecido especial atenção
da CCPIS e de algumas empresas portuguesas, sobretudo no setor do agronegócio, considerado prioritário pelo
PSE e onde existem diversos projetos.
O peso industrial do setor agroali-

TIC
O PSE pretende consolidar a posição
do país como um centro de inovação
na África Ocidental, investindo nas
tecnologias de informação e comuni-
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cação. A qualidade das infraestruturas
de telecomunicações, o pessoal técnico qualificado, a forte aposta na formação, uma população jovem e a larga
utilização da internet, são vantagens
competitivas para as empresas portuguesas que aqui queiram apostar.
Devemos ainda considerar o crescimento do comércio eletrónico, que
representa entre 8 por cento a 15
por cento do comércio formal, exis-

oportunidade para os produtos portugueses, apesar da forte concorrência no mercado.
Ainda de destacar, no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas – fileira
que a AICEP acompanha de perto há
já vários anos –, a participação oficial
de Portugal, pela primeira vez, na
Bienal de Artes do Senegal “DAK-ART 2020”, um dos mais importantes certames de arte contemporânea
em África, adiada para 2021 devido
à pandemia COVID-19, e que irá, certamente, conferir maior notoriedade
à imagem de Portugal neste país.
Finalmente, gostaria de referir alguns
aspetos importantes na abordagem
das empresas ao mercado senegalês. Em primeiro lugar, recomenda-se
o estabelecimento de uma parceria

tindo contactos estabelecidos com a
JUMIA, que é uma das principais plataformas mundiais de e-commerce.
Existem naturalmente outras oportunidades para as empresas portuguesas, nomeadamente nos setores da
água e do saneamento, onde as taxas
de cobertura são de apenas 45 por
cento na população rural e 70 por
cento nas áreas urbanas, e na gestão
dos resíduos, entre outros.
No setor alimentar, dominado pelos
libaneses, a sofisticação crescente
do canal Horeca poderá ser uma
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local ou a instalação de uma estrutura própria, tendo presente que as
empresas locais não procuram apenas fornecedores, mas parceiros de
negócio. Aposte na presença física
da sua empresa no mercado. Resiliência e saber esperar, num mercado
onde existe uma forte concorrência
internacional, é aconselhável. E deve
investir nas relações pessoais, dedicando tempo e esforço na criação de
uma estrutura de confiança com os
seus interlocutores. Tenha ainda em
conta que a África francófona é diferente da áfrica lusófona.
Pode contar com o empenho e o
apoio da AICEP em Dakar na abordagem e desenvolvimento dos seus
negócios neste mercado.
tiago.bastos@portugalglobal.pt
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ANÁLISE SWOT
FORÇAS
• Apenas 3h30 distância separam Lisboa e Dakar (voos
diários TAP)

FRAQUEZAS
• Zona de influência francófona
•M
 ercado ainda desconhecido para as empresas portuguesas

• L igação marítima entre Lisboa e Dakar com duração
inferior a uma semana

• Atividade económica dependente do clima devido ao peso
da agricultura no PIB

• O Senegal é uma das democracias mais estáveis em África

• Pobreza no desenvolvimento de algumas regiões

• Rapidez na criação de uma empresa

• Língua oficial francês

• Reconhecimento da qualidade dos produtos portugueses

• Risco de crédito elevado (6/7 COSEC) embora risco baixo

• População duplicará nos próximos 20 anos
• 45.000 estudantes aprendem português, o que poderá

do país BB (A a D)

• Informalidade significativa a nível do comércio

facilitar implementação empresas portuguesas

OPORTUNIDADES
• Dakar encontra-se no cruzamento de várias rotas marítimas e
aéreas, apresentando uma verdadeira vantagem comparativa

• Banque de Dakar, estrutura com capital português, com
possibilidade de apoiar empresas portuguesas

• Infraestruturas modernas e estruturantes face a outras
economias africanas

• Boas oportunidades de negócio na área da construção civil,
máquinas e equipamentos

• Oportunidades em setores como o agroalimentar,
tecnologias de informação, saúde e automóvel

• Início da exploração de petróleo e gás natural
e consequente baixa dos custos de energia

• Políticas de desenvolvimento e captação de investimento
através do PSE

DIFICULDADES
• R isco de crédito elevado – obrigatória uma boa avaliação de
um potencial comprador

• Elevada dívida pública do país
• E xistência de muitas multinacionais estrangeiras
estabelecidas no país

•N
 ecessidade de se investir para ter êxito no mercado
•C
 rescimento dependente da agricultura, da mineração e de
projetos de infraestruturas

• Peso elevado da economia informal que conduz a situações
de concorrência desleal
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – SENEGAL
O relacionamento comercial entre Portugal e o Senegal é pouco relevante no
âmbito do comércio internacional português, mas há já cerca de três dezenas
de empresas portuguesas no mercado senegalês, que apresenta potencial para
aumentar essa presença.
De acordo com dados do INE, o Senegal foi o 66º cliente de bens portugueses em 2019 e o 55º no período
de janeiro a abril deste ano. Como
fornecedor ocupou a 83ª posição no
ano passado e a 91ª no período em
referência em 2020.
A balança comercial de bens é favorável a Portugal, com as exportações
a cifrarem-se em cerca de 34 milhões
de euros em 2019 e as importações
a registarem um valor de 26 milhões
de euros.
Os metais comuns, as máquinas e aparelhos e os plásticos e borracha são os
principais grupos de bens exportados
por Portugal para aquele país, representando no seu conjunto 54,5 por
cento do total das vendas nacionais.
Mas Portugal exporta também para
o Senegal outros grupos de produtos como: os alimentares, minerais e
minérios, agrícolas, veículos e outro
material de transporte e combustíveis
minerais, entre outros.

Em 2018 registavam-se, segundo o
INE, 236 empresas portuguesas com
atividade exportadora para o Senegal,
número que se manteve regular no
período de 2014-2018.
No que concerne às importações, 91
por cento das compras portuguesas
ao Senegal em 2019 respeitaram a
produtos agrícolas, percentagem que
subiu para 98,4 por cento nos primeiros quatro meses deste ano.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O SENEGAL
2015

2016

2017

2018

2019

Var %
19/15a

2019
jan/abr

2020
jan/abr

Exportações

44,1

34,7

46,1

49,8

33,9

-3,1

10,0

18,6

85,0

Importações

20,3

24,7

21,2

21,1

26,0

7,5

9,1

3,8

-57,7

Saldo

23,8

10,0

24,9

28,7

7,9

--

1,0

14,7

--

Coef. Cob. %

216,7

140,5

217,5

235,7

130,6

--

110,7

484,0

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019
(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019 e 2020: resultados preliminares)

Var %
20/19b
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CÂMARA DE COMÉRCIO & INDÚSTRIA
PORTUGAL – SENEGAL

Presença ativa num mercado de oportunidades
O Senegal é comumente identificado como o país da “Teranga”, expressão que
significa hospitalidade, um sentimento de bem acolher e receber que caracteriza
o povo senegalês, um país de diversidade religiosa e cultural muito particular.
Dacar é a capital de um país com mais de 16 milhões de habitantes onde mais de
50 por cento da população é menor de idade, pelo que facilmente percebemos
que o futuro se afigura exigente, mas simultaneamente um enorme desafio.
(UEMOA) permite aos empresários
planearem investimentos e projetar
negócios com uma segurança cambial
e financeira fundamentais nos processos de internacionalização.

>POR GONÇALO TERENAS,
PRESIDENTE DA CCIPS
Nesta cidade, onde se vive de forma
tranquila (relativizando o facto de estarmos numa metrópole africana) e na
qual as instituições funcionam relativamente bem, encontramos uma presença internacional muito expressiva e
que se sente no quotidiano diário. Encontramos dezenas de nacionalidades
que gravitam na sociedade civil e que
interagem e cooperam nos diferentes
setores, seja no económico, comercial,
financeiro ou cultural.
Apesar de mais de 90 por cento da
população ser muçulmana, este será
provavelmente um dos países onde a
tolerância mais se faz sentir; a convivência saudável multirreligiosa e multicultural fazem do Senegal um caso
único no panorama da África Oeste.
O Senegal é um país estável com uma
democracia jovem, mas sólida, onde
uma união económica e monetária

O conjunto de reformas que o atual
governo tem vindo a realizar, desde o
novo ecossistema digital de nível ocidental, à construção de infraestruturas
importantes (onde se destacam um
novo e moderno aeroporto de grande
capacidade, autoestradas e caminhos
de ferro de ultima geração ou ainda
a nova zona económica especial de
Diamniadio), até à reforma administrativa de um conjunto de organismos
de Estado, constituem fatores que contribuem para a credibilização do país,
nomeadamente junto das grandes

instituições financeiras mundiais, bem
como dos organismos corporativos de
ajuda e cooperação internacional.
Quando nos questionam sobre o ambiente de negócios no país, designadamente para os empresários portugueses, a resposta natural é, venham,
este é provavelmente, o momento
mais propicio na história do país e das
relações bilaterais, para investir e internacionalizar negócios no Senegal.

Criação da CCIPS|AO –
Portugal e Senegal
Foi neste enquadramento global que
a decisão de constituir a CCIPS|AO
foi tomada, e assim sucedeu no início
de 2018 em Portugal e no fim desse
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Projetos de
internacionalização e
apoios ao investimento
A CCIPS|AO está organizada em diferentes áreas de negócios, tendo
nos projetos e programas de internacionalização um eixo estratégico.
Prestamos serviços de consultoria,
identificando os pontos fortes e as
oportunidades geradas pelas empresas candidatas fazendo o enquadramento, a estruturação e o apoio na
planificação e execução das candidaturas aos Sistemas de Incentivos direcionados ao investimento, nos mais
diversos setores de atividade.

mesmo ano no Senegal, a criação de
uma estrutura que viria a consolidar as
relações bilaterais entre os dois países.
A CCIPS|AO opera no mercado nacional articulando com a sua homóloga em Dakar todas as relações entre
mercados e respetivos tecidos empresariais, assumindo esta o estatuto de
Delegação Permanente Senegal, sob a
forma de Câmara de Comércio e Indústria de direito senegalês.
A Delegação Permanente da CCIPS
Portugal no Senegal está sediada nas
instalações da CCIPS Senegal, onde
funciona a incubadora de empresas
portuguesas e o gabinete de expansão económica de África Oeste.
A estrutura diretiva no Senegal integra os mesmos órgãos sociais constantes na lei portuguesa, tendo sido,
contudo, constituída uma Comissão
Estratégica Bilateral para permitir uma

performance e agilidade processual
mais eficaz.
A CCIPS Portugal e a CCIPS Senegal
apresentam-se como força internacional uníssona e concertada no
diálogo entre pares, uma plataforma capaz de defender os interesses
dos associados de ambos os países e
simultaneamente geradora de sinergias e vantagens únicas.
Não podemos deixar de referir e destacar o Prémio de Câmara Revelação
da Rede de Câmaras de Comércio Portuguesas (mais de 50 espalhadas por
todo o mundo) recebido em 2019, em
Marrocos, pelas mãos do ministro da
Economia, do secretário de Estado da
Internacionalização e do presidente da
CCIP – Câmara de Comércio e Industria Portuguesa, uma distinção importante para a afirmação internacional
da CCIPS|AO e, naturalmente, uma
honra para toda a equipa diretiva.

Através de equipas profissionais e
especializadas, elaboramos candidaturas a incentivos, planeamos os
respetivos dossiers de investimento,
acompanhando todo o processo até
à submissão e gestão de execução.
De acordo com os elementos reunidos num primeiro briefing e após um
diagnóstico à empresa, é realizada
uma análise de oportunidades de
candidatura a incentivos e apresentamos uma proposta global. Os programas financiam diversas atividades de
investimento, qualificação, empreendedorismo, criação de empresas, internacionalização, inovação e I&D.

Projetos Senegal –
Concertação
estratégica com a
Diplomacia Económica
Desde a chegada do atual embaixador
de Portugal, Vítor Sereno, ao Senegal
(um passo determinante para a renovação da imagem e performance de
Portugal na região) que a CCIPS|AO
tem vindo a desenvolver um trabalho
conjunto e continuado com o posto
diplomático em Dacar.
Igualmente importante foi a abertura
da delegação da AICEP no Senegal,
com quem a equipa da CCIPS|AO
coopera numa base permanente, na
articulação e dinamização dos interes-
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ses das empresas portuguesas ou de
capital português a operar na região
de Africa Oeste.
O ano de 2019 foi especial, assinalou-se um conjunto de realizações que
muito contribuíram para o aumento
do prestígio e visibilidade de Portugal, quer no Senegal quer junto de
vários países da região. Na verdade,
podemos destacar, entre outros projetos com a chancela da CCIPS|AO, a
consolidação do Salão Internacional
da Construção (SENCON - Senegal), a
1ª Edição da participação portuguesa
no Salão Alimentar do Senegal (SENEFOOD - Senegal), a realização do
Fórum de Negócios Portugal - Senegal
(no Porto), numa parceria estratégica
com a AEP (colaboração que nasce
em 2014 numa visita institucional da
mesma a Dacar), ou ainda a curadoria
e proposta de candidatura CCIPS|AO
ao Prémio de Embaixador do Ano (no
círculo diplomático português) que foi
vitoriosamente atribuído ao embaixador de Portugal no Senegal.
Atualmente a CCIPS|AO está ao leme
de projetos relevantes e de impacto
internacional, que trazem para o tecido económico nacional contrapartidas
objetivas e práticas, designadamente
a implementação de dois clusters
“made in Portugal” no segmento da
Agroindústria, a criação de uma plataforma industrial portuguesa na nova
cidade (smart city) de Diamniadio,
bem como a participação, pela primeira vez nas relações bilaterais, na Bienal
de Artes do Senegal .
Podemos assim afirmar, sem margem
para duvida, que nunca as relações
Portugal – Senegal estiveram tão fortes e com tantos projetos em previsão
ou em fase de implementação, uma
realidade que não se prevê alterar,
mesmo tendo em consideração o impacto negativo e à escala global, que
a pandemia COVID-19 originou.
www.ccips.pt

CAMACHO ENGENHARIA

Uma presença sólida no Senegal
Fundada em 1979, a Camacho Engenharia desenvolve
a sua atividade no âmbito das infraestruturas de
engenharia civil e obras públicas, com especial
enfoque nos setores da água e do ambiente, no
urbanismo, vias de comunicação e arranjos exteriores,
bem como na reabilitação urbana e hidroagrícola.
O processo de internacionalização da empresa teve
início em 2004, estando a Camacho Engenharia
implantada na África francófona desde 2006.
A Camacho Engenharia chegou ao Senegal no início de 2005, começando a
produzir em janeiro de 2006. Encontrámos um país, em África, com várias
afinidades com Portugal. As pescas, a
agricultura, o turismo e os serviços são
as atividades principais, um pouco à
semelhança de Portugal.

>POR ANTÓNIO P. DIAS
FERREIRA, ‘CHAIRMAN’
DA CAMACHO ENGENHARIA

Quando estudámos este mercado, verificámos a importância geográfica do
país em relação aos seus vizinhos do
interior, a desenvoltura do porto de
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Dakar, bem como do aeroporto, plataformas importantíssimas para aquela
região da África do Oeste.
O Senegal desenvolveu-se extraordinariamente entre 2005 e os dias de
hoje. Várias medidas tomadas na regulamentação da circulação rodoviária, no incremento ao turismo e na cativação de investimentos estrangeiros,
transformaram um país subdesenvolvido num país emergente.
Sem autoestradas em 2006, estas passaram a mais de 300 quilómetros em
2020. O seu parque automóvel, quer
ao nível de ligeiros quer ao nível de

pesados, melhorou estrondosamente. Hoje, no Senegal, desenvolve-se
já uma circulação ferroviária rápida,
depois de terem sido criadas várias infraestruturas logísticas novas de raiz,
como o aeroporto internacional.
Assim, vários projetos de infraestruturas básicas estão em curso em todo o
país. E foi na perceção deste desenvolvimento ao nível das infraestruturas que a Camacho apostou em 2005.
Executámos o nosso primeiro contrato na região de Saint Louis, mas hoje
estamos implantados de Norte a Sul
do país. Em simultâneo, executamos
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atualmente projetos em Matam, Saint
Louis, Tivouane, Touba e Casamance.
Nestes 13 anos de atividade permanente,

realizámos

vários

projetos

hidroagrícolas nas margens do rio
Senegal, deste Saint Louis a Matam,
destinados essencialmente ao cultivo
do arroz; infraestruturámos bairros
em Saint Louis, Richard Toll e Djourbel. Construímos estradas em laterite
em Baba Garage e Podor.
O Senegal é um país com características próprias para o desenvolvimento
turístico, quer pela sua costa e respetivas praias, quer pelo interior.

É também um país seguro e com liberdade religiosa.
Sendo um país francófono, constitui
todas as suas estruturas e organismos
em conformidade com essa influência, tendo vindo a registar-se, cada
vez mais, a pressão sobre as empresas no que à fiscalidade diz respeito,
verificando-se, por vezes, uma grande
amplitude de interpretação das leis, o
que sempre dificulta a atividade ao nível administrativo e fiscal.
A Camacho reconhece o bom acolhimento que, de uma forma geral, o Senegal nos tem garantido.
https://rodriguescamacho.com/
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DAKARNAVE

Uma referência na reparação naval no Senegal

Criada, em 1999, pela LISNAVE INTERNACIONAL, empresa detida pelo acionista
do grupo português de referência na área da reparação naval, a DAKARNAVE,
Chantiers Navals de Dakar, S.A., é uma empresa senegalesa de capital 100 por
cento privado português. A empresa tem um contrato de 25 anos com o Estado
senegalês, celebrado no âmbito da reestruturação do setor de reparação naval
no Senegal.
Na sequência de um concurso inter-

Em cumprimento do contrato sub-

nacional lançado na década de 90

jacente, a DAKARNAVE, além dos
múltiplos investimentos em imobilizações próprias, realizou e continua
a realizar um conjunto relevante de
investimentos no património do Estado, cujo montante supera já os
15,5 milhões de euros. O mesmo
responsável salienta que toda a infraestrutura, bens e equipamentos
atualmente em operação, com destaque para a doca flutuante de que
o estaleiro passou a dispor, correspondem aos requisitos das sociedades de classificação internacionais.

Senegal, a DAKARNAVE assinou em
1999 um contrato com o Estado senegalês para a exploração em regime de
exclusividade dos estaleiros de Dakar,
por um período inicial de 25 anos.
As autoridades senegalesas procuravam, então, uma entidade de renome
internacional no campo da reparação
naval, capaz de estabelecer um programa completo para a reabilitação
dos estaleiros e garantir o objetivo de
recuperação económica do setor no
país, tendo decidido atribuir a missão
à LISNAVE INTERNACIONAL, como
relata José António Ferreira Mendes,
diretor-geral da DAKARNAVE.

De notar ainda que a atividade da
DAKARNAVE obedece aos padrões de
qualidade estabelecidos internacionalmente e que a empresa dispõe atual-

mente, entre outras, das Certificações
ISO 9001: 2015, OSHA 18001, ISPS
e DNV-GL, para a doca flutuante.
No desenvolvimento da sua atividade, a DAKARNAVE tem beneficiado
da experiência do grupo LISNAVE,
tanto na utilização do seu know-how, quanto na contribuição comercial que constitui a “marca” LISNAVE,
para se tornar um relevante polo de
desenvolvimento da indústria naval
na África Ocidental.
Durante os mais de vinte anos de atividade, a DAKARNAVE tem vindo a
evidenciar um crescimento significativo, resultado da estratégia adotada
para desenvolver os mercados da marinha mercante e da marinha de pes-
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ca. As frotas de pesca industrial, que
constituem uma base de atividades
recorrentes e estáveis no país, representaram, em 2019, cerca de 47 por
cento da faturação total da empresa.
A marinha mercante, cuja participação no volume de negócios tem tido
a maior expressão, com uma média
de 55 por cento ao longo dos últimos
anos, constitui um outro importante
setor de atividade.
Com uma faturação superior a 295
milhões de euros de volume de negócios acumulado desde o seu início
em 1999, 95 por cento dos quais obtidos junto de clientes internacionais,
a DAKARNAVE contribui fortemente
para a entrada de divisas no Senegal.
A sua força de trabalho inclui cerca
de 300 trabalhadores permanentes.
Em plena carga de trabalho e com a
contribuição de subcontratados e trabalhadores eventuais, o número de
trabalhadores pode ser superior a 600
pessoas o que significa um elevado nível de emprego.
Perspetivando o futuro, a DAKARNAVE
pretende manter a evolução de seu
desempenho para garantir que os
Estaleiros de Dakar continuam como
referência para o setor de reparação
naval
na
região.
Continuará,
assim, a dar o seu contributo para
o desenvolvimento da economia
emergente do Senegal, colaborando
com as autoridades senegalesas na
busca de soluções para os desafios
colocados ao setor de reparação
naval, e aos que decorrem do recente
desenvolvimento
da
prospeção
de petróleo e gás nas suas águas
territoriais e, bem assim, do “Plano
Senegal Emergente”, documento
estratégico do governo, que tem
em vista projetar o país e as suas
potencialidades, numa dinâmica de
desenvolvimento futuro continuado,
conclui o diretor-geral da empresa.
www.dakarnave.com

PARFOIS

Um caso de sucesso
no mundo em expansão
na África Ocidental
A PARFOIS, empresa de acessórios de moda
a preços acessíveis para mulher, fundada em 1994,
está presente em mais de 73 países de várias
geografias, com mais de mil lojas. O Senegal é uma
das suas mais recentes apostas, enquadrando-se na
estratégia de expansão da empresa naquela região
da África Ocidental.
A presença da PARFOIS no Senegal
é ainda recente. Como relata Artur
Cima, diretor-geral do Grupo CILM
Global, foi em 2019 que a empresa
portuguesa de acessórios de moda
estabeleceu uma parceria estratégica
com CILM Senegal para expansão da
reconhecida marca no mercado senegalês. Refira-se que a CILM Senegal
é uma filial do Grupo CILM Global,
uma estrutura com sede em Abidjan, na Costa do Marfim, detida por
capital 100 por cento português e
constituída em 2018 com o objetivo
de comercialização, promoção e representação de marcas de produtos
de consumo portugueses nesta sub-região da África Ocidental.

Segundo o responsável, a decisão de
investir no Senegal teve em conta os
indicadores económicos positivos dos
países da África Ocidental, optando-se então pela abertura de uma primeira loja em Dakar enquadrada
numa estratégia de implementação
gradual e regional.
Assim, a empresa beneficia do aumento do poder de compra da população em geral, nomeadamente da
classe média que se tem consolidado
nos últimos anos com os progressivos
ganhos de desenvolvimento económico do país. “A PARFOIS posiciona-se
num vasto segmento de mercado com
variadíssimas gamas de artigos e aces-
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sórios para senhora com ‘design’ moderno, fresco e a preços acessíveis”,
defende Artur Cima.
A empresa portuguesa pretende, com
uma estratégia regional, implementar
a PARFOIS como uma marca de referência na região através de uma rede
de lojas bem selecionadas e localizadas que permita criar sinergias positivas, ganhos de escala e redução dos
custos de logística e abastecimento.

Oportunidades
no Senegal
Como o Senegal, conjuntamente com
a Costa do Marfim, é uma das duas
maiores economias da União Económica e Monetária de África Ocidental, partilhando a mesma moeda – o
franco CFA –, as mesmas regras macroeconómicas de estabilidade, planos contabilísticos, pauta aduaneiras
comuns e a mesma língua, a PARFOIS
decidiu, a partir de Abidjan, elaborar
uma estratégia de expansão regional
considerando toda a região como um
bloco comercial.

Para Artur Cima, do ponto de vista de
negócio, “o Senegal tem como vantagens, além da inserção na União
Monetária e Económica Comum do
franco CFA com paridade com o euro,
eliminando o risco cambial, o facto de
permitir a abertura de negócios e a
constituição de empresas de uma for-

ma célere e simples, não discriminando
entre investidor nacional e internacional. Dakar é uma cidade com alguma
infraestrutura moderna, com boas redes de água, comunicação e eletricidade. O Senegal beneficia de um quadro
político democrático estável, acesso a
recursos humanos com qualificações
interessantes, alguns com bom domínio da língua portuguesa”.
Além do referido, “importa lembrar
um pacote de reformas importantes,
como a adoção, em 2017, de um
novo sistema de incentivos aplicável
a zonas económicas especiais, permitindo que as empresas beneficiem de
benefícios fiscais, alfandegários e sociais e garantias sobre propriedades,
e a adoção, em março de 2018, da
modificação do código tributário geral
que fortalece o sistema de incentivos
fiscais, especialmente para empresas
envolvidas em energias renováveis,
minas, petróleo e indústria agrícola”,
adianta o diretor-geral da empresa.
Essa melhoria no sistema jurídico e tributário, realizada paralelamente com
a implementação do Plano Emergente
do Senegal (PSE), poderá ser um terreno fértil para projetos e deve reforçar
a atratividade do Senegal para outros
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economia informal nalguns setores
e a situação atual complicada das
contas públicas senegalesas poderão
impedir o potencial de crescimento do
país e consequentemente as oportunidades de negócio”.
No médio e longo prazo um investimento hoje nesta região do globo poderá
beneficiar da duplicação do mercado
interno (a população africana deverá
duplicar até 2050) e das taxas de crescimento económico, nomeadamente o
crescimento das classes médias, motor
fundamental de crescimento através da
produção e do consumo interno.

investidores. As recentes descobertas
de depósitos de petróleo e gás só virão aumentar essa atratividade.

“O Senegal é um país a ter em atenção num futuro próximo, e a PARFOIS, em parceria com o parceiro local
CILM, acredita no potencial do país e
da sub-região da África Ocidental”,
frisa o responsável.

Mas, afirma Artur Cima, mesmo que
os sinais sejam positivos, “os investidores que optarem pelo destino Senegal deverão permanecer vigilantes em
relação ao controlo apertado e dificuldade das saídas de capital em moeda
estrangeira, o nível elevadíssimo da

A PARFOIS acredita que o mercado
senegalês apresenta um grande potencial para as empresas portuguesas
que aí queiram apostar devido ao
desenvolvimento económico que se
tem verificado no país e às recentes
descobertas de depósitos de petró-

leo que indiscutivelmente serão uma
atracão futura para novos negócios e
novos investidores.
Relativamente ao investimento da
empresa, Artur Cima defende que a
PARFOIS consegue oferecer produtos
de moda com um design moderno, a
preço acessível e adequado à mulher
africana: “A mulher africana é uma
mulher vaidosa, que gosta de se sentir
bonita, por isso a PARFOIS é a marca
ideal para esta mulher!”.
Artur Cima aponta ainda os aspetos
que as empresas portuguesas devem
ter em conta no seu processo de abordagem ao mercado: “uma atenção
cuidada no que concerne aos custos
de logística e abastecimento” e “uma
análise e avaliação das especificidades
socias, culturais, económicas e legais
deste país no momento da seleção e
escolha do negócio”.
www.parfois.com/pt/pt/corporate/
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Senegal em ficha
Língua: francês, sendo wolof a mais falada, especialmente a nível formal
Unidade monetária: franco CFAa (XOF)
1 EUR = 655,957 XOF (paridade fixa)
Risco País:
Risco geral - B (AAA = risco menor; D = risco maior)
Risco Político - BB
Risco de Estrutura Económica - B
Risco de crédito: 5 (1 = risco menor; 7 = risco maior) (COSEC, junho 2020)
Facilidade de Fazer Negócios: 123º / 190
(Doing Business – World Bank –2020)

Facilidade de Fazer Negócios: 60º / 190
(Doing Business – World Bank –2020)

Facilidade de Fazer Negócios: 67º / 190
(Doing Business – World Bank –2020)

Área: 197.161 km2

Competitividade (ranking): 114º / 141

População: 16,3 milhões de habitantes (estimativa 2019)

(Global Competitiveness Report 2019)

Chefe de Estado: Macky Sall

Segurança: 44º / 141

Primeiro-ministro: Mahammed Boun Abdallah DIONNE
Capital: Dakar

(Global Competitiveness Report 2019)

Capacidade de Inovação: 96º / 141
(Global Competitiveness Report 2019)

Endereços úteis
Embaixada de Senegal
em Lisboa
Chancelaria: Av. da Liberdade,
38 - 4º, 1250 -145 Lisboa
Tel.: +351 213 160 180
Fax: +351 213 431 067
ambassenelisbonne@mail.telepac.pt

Câmara de Comércio e
Indústria Portugal Senegal
Em Portugal:
Praceta Eduardo Rosa Mendes,
Loja 10/11, 2005-104 Santarém
info@ccips.pt
www.ccips.pt

Embaixada de Portugal
no Senegal

No Senegal (Delegação Permanente):

Edifice VENUS, 1er étage

Tel.: +221 338 643 07

Avenue des Ambassadeurs,

senegal@ccips.pt

Impasse Fondation Frédéric Eberth,

Fann Mermoz Vila BP25606 Dakar

Tel.: +221 338 592 660

Eurocham - Chambre des Investisseurs Européens au Sénégal

dakar@mne.pt

3 Place de l’Indépendance

https://dakar.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

Dakar

www.facebook.com/embaixadaPTsenegal/

Tel.: +221 33 823 62 72

Fann Résidence, Dakar.BP 281 Dakar

contact@eurocham.sn

AICEP Dakar
Edifice VENUS, 1er étage
Avenue des Ambassadeurs,
Impasse Fondation Frédéric Eberth,
Fann Résidence, Dakar.BP 281 Dakar
Tel.: +221 338 592 668 / +221 786 054 291
tiago.bastos@portugalglobal.pt
skype: tiago_bastos1973

https://www.eurocham.sn/

CCIAD – Chambre de
Commerce, d’Industrie
et d’Agriculture de Dakar
1 Place de l’Indépendance DAKAR
Tel.: +221 33 889 76 80
Fax: +221 33 823 93 63
cciad@orange.sn
https://www.cciad.sn

APIX – Promotion des
Investissements et Grands
Travaux Sénégal
52 - 54 Rue Mohamed V
BP 430 CP 18524 Dakar RP Sénégal
Tel.: +221 33 849 05 55
Fax: +221 33 823 94 89
infos@apix.sn
https://investinsenegal.com/
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NEIPER

Investimento na
sustentabilidade ambiental
e na inovação tecnológica
A sustentabilidade ambiental é a mais recente
aposta da NEIPER, uma empresa de têxtil-lar
de Guimarães, dedicada à produção
e comercialização de artigos atoalhados de banho.
A exportação representa 95 por cento do volume
de negócios da NEIPER, com realce para
o mercado europeu e americano.
As toalhas DOUBLECARE são a nova aposta
da empresa, uma gama inovadora que minimiza
a transmissão de microrganismos
no contexto pós-COVID.

Fundada em 1977, a NEIPER reúne
mais de 40 anos de tradição portuguesa na arte de bem trabalhar os tecidos turcos. O relacionamento com
clientes de todo o mundo permite assimilar as suas distintas preferências
e conceber atoalhados de excelência,
com a contribuição de 200 colaboradores, qualificados e motivados, e
uma capacidade produtiva tecnologicamente avançada.
No âmbito de uma política visando a
sustentabilidade ambiental, a NEIPER
tem vindo a cumprir um plano de investimentos visando a reinvenção da
sua produção, com foco nas áreas de
urdissagem, engomagem, tecelagem,
tinturaria, acabamentos e confeção.
Em 2019 iniciou uma forte transformação energética e ambiental, com
recurso intensivo às energias renováveis e forte diminuição do consumo
de água no seu processo de fabrico.
Com uma situação financeira sólida
e equilibrada, a empresa teve em
2019 “um ano muito positivo, com
vendas e resultados financeiros em
crescimento, o que nos permite
dar continuidade aos investimentos
previstos para os próximos anos.”.
De acordo com Monteiro André, CEO
da NEIPER, a empresa tem em curso
um investimento superior a 5 milhões
de euros para o período 2019/21.
A NEIPER investiu na instalação de
uma central fotovoltaica e de uma
central de cogeração térmica, num
investimento muito importante para o
futuro da empresa, e simultaneamente vem substituindo diversos equipamentos para uma maior eficiência
ambiental e produtiva, particularmente no setor de tecelagem e tinturaria.
Em resultado de uma parceria com
uma entidade belga, a NEIPER apresenta a DOUBLECARE, uma gama
inovadora de toalhas que incorpora
uma técnica e composição química que minimiza a transmissão de
microrganismos em plena época de

julho 2020

EMPRESAS

53

pandemia COVID-19. Um produto
com forte interesse para toda a hotelaria, face às necessidades específicas
deste setor na proteção dos clientes.
"A inovação DOUBLECARE permite-nos desenvolver atoalhados de banho que, além de nos ajudar a combater os vírus e bactérias, respeitam
o ambiente, o que é uma incrível
melhoria para as gerações futuras",
afirma Monteiro André.
No que respeita ao seu processo da
internacionalização, a exportação representa 95 por cento do volume de
negócios da NEIPER. A empresa está
presente em mercados internacionais
muito diversificados, sobretudo na Europa e EUA, mas tem também registado um crescimento relevante em países
da América Central e do Sul e da Ásia.
“Os atoalhados de banho têm uma
longa tradição em Portugal e são procurados em todo o mundo e por todas as pessoas: na NEIPER procuramos
produzir com qualidade técnica e design de excelência”, defende o CEO da
empresa, acrescentando que os seus
clientes “são as melhores referências
de negócio em todo o mundo”.
A NEIPER marca presença nos principais eventos e feiras mundiais como a
Heimtextil na Alemanha e na Rússia,
a Marketweek nos EUA, a Maison &
Objet em França, a Guimarães Home
Fashion e a Intertextil em Macau,
sempre com o intuito de promover
o contacto direto com clientes de
todo o mundo. No futuro imediato,
a NEIPER pretende dar continuidade
a esses projetos e, simultaneamente, “reinventar a sua indústria têxtil
para a sustentabilidade ambiental
através de uma aposta decisiva nas
energias renováveis e na redução do
consumo de químicos e água no fabrico de atoalhados”, como conclui
o mesmo responsável.
www.neiper.pt

SYSADVANCE

Sucesso internacional
baseado em tecnologia
portuguesa de excelência
Fundada em 2002 como uma spin-off da FEUP
- Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto, a SYSADVANCE é uma empresa
portuguesa, de base tecnológica, que
desenvolve e fabrica equipamentos para
produção on-site de gases técnicos
e purificação, fornecendo igualmente soluções
integradas e customizadas de engenharia.
A internacionalização foi, desde sempre, um
objetivo da empresa que hoje está presente
com mais de 3.000 equipamentos
e sistemas em mais de 45 países, onde
pretende consolidar a sua marca.

Com sede na Póvoa do Varzim e cerca

instalações para purificação de Biogás,

de 45 colaboradores, a SYSADVANCE

Hélio, Hidrogénio, SF6, entre outros.

conta atualmente com um vasto portefólio de produtos, designadamente

A sua atuação internacional está es-

Geradores de Nitrogénio/Azoto, Oxigé-

truturada em três áreas de negócio:

nio, Oxigénio VSA e Oxigénio Médico e

indústria, médica e energia. Cada
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área de negócio tem, pelas suas características distintas entre si, redes de
distribuição e canais de marketing distintos, tendo em comum o elevado nível tecnológico que caracteriza todos
os produtos e sistemas SYSADVANCE,
como relata José Vale Machado, CEO
e presidente do Conselho de Administração da empresa.
Assente no domínio da tecnologia
PSA (Pressure Swing Adsorption),
a empresa é hoje reconhecida pela
qualidade e sofisticação de soluções
para os mais diversos segmentos e setores de atividade.
No âmbito da indústria, atende setores
como a indústria química e farmacêutica, de componentes eletrónicos, metalomecânica, alimentar e bebidas, aquacultura, automóvel, aviação, naval,
petróleo e gás natural, entre outras.
Com o intuito de diversificar a aplicação da sua tecnologia PSA a outras
áreas de negócio, a SYSADVANCE
desenvolveu, em 2010, a tecnologia
METHAGEN, capaz de produzir Gás
Natural Renovável (GNR) a partir de
biogás de digestão anaeróbica ou
biogás de aterro. Esta tecnologia é

ainda complementada com um novo
sistema – CARBOGEN – desenvolvido
para recuperar e purificar CO2 de várias fontes, seja produzido nos processos de purificação de biogás, de
gás de combustão ou de processos
industriais. Segundo o mesmo responsável, esta área é hoje fundamental na estratégia da SYSADVANCE,
pela natureza sustentável e respetivo
impacto positivo no “footprint” carbónico para os clientes que adotam
as suas tecnologias.
Na área médica, a SYSADVANCE teve
de passar por um processo longo e
exigente para que pudesse operar
como produtor de dispositivos médicos, tendo obtido, em 2012, pela
SGS UK, a certificação europeia de
dispositivos médicos, bem como a
certificação do seu sistema de gestão
da qualidade pela norma ISO13485,
para os seus produtos e sistemas médicos. Nesta área, a empresa produz
sistemas de Oxigénio Medicinal, Ar e
Vácuo Medicinal.
Mais recentemente, em resposta às
necessidades que surgiram devido à
pandemia do COVID-19, desenvolveu,
juntamente com a Ordem dos Médicos, um ventilador invasivo para utilização em cuidados intensivos – SYSVent OM1, equipamento esse em fase
de certificação de dispositivo médico.
“O sucesso dos projetos em que a
SYSADVANCE está envolvida é o reflexo da qualidade e dedicação dos
seus recursos humanos, altamente
especializados e com um elevado nível de reconhecimento nacional e
internacional, por parte dos clientes,
parceiros e até mesmo concorrentes,
que se refletem objetivamente na manutenção das nossas taxas médias de
crescimento anual de cerca de 30 por
cento”, afirma José Vale Machado.

José Vale Machado, CEO e presidente do
Conselho de Administração da SYSADVANCE

Este ano, por altura da celebração do
seu 18º aniversário, a SYSADAVNCE

mudou-se para novas instalações (escritórios e área produtiva) construídas
à medida das atuais necessidades da
empresa, por forma a permitir a aceleração do desenvolvimento tecnológico, a melhoria contínua da qualidade
e o constante crescimento, resultante
do reconhecimento da marca e cultura.

Internacionalização
no ADN da empresa
O sucesso da estratégia internacional da SYSADVANCE está patente no
seu crescimento sólido e constante,
e nos mais 3.000 equipamentos e
sistemas instalados em mais de 45
países. A expectativa de futuro passa por consolidar a posição da sua
marca nos mercados internacionais,
além de um maior envolvimento em
projetos de engenharia personalizados e de grande dimensão.
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da sua marca e taxas de crescimento
elevadas e consistentes. Para tal, a
SYSADVANCE tem realizado investimentos constantes em internacionalização, nomeadamente através da
participação em feiras internacionais,
congressos, visitas a distribuidores,
bem como da presença contínua e
crescente nos meios digitais.
“A internacionalização está no ADN
da SYSADVANCE desde a sua fundação, pois qualquer projeto empresarial baseado em tecnologia depende
estrategicamente desse posicionamento para atingir crescimentos e
cotas de mercado relevantes à escala global”, frisa o CEO da empresa,
acrescentando que os equipamentos
e sistemas SYSADVANCE, ao longo
dos anos, têm sido reconhecidos
pela sua tecnologia de ponta, fiabilidade, robustez e, em alguns casos,
simplicidade de instalação e gestão
(sistemas Plug&Play).
Acrescido a isto, as opções de sistemas integrados em skid e contento“O constante desenvolvimento tecnológico e uma maior consolidação dos
nossos equipamentos nos mercados
nacional e internacional espelham
os objetivos para os próximos anos”,
adianta o CEO da SYSADVANCE.
No que respeita aos projetos em curso, a SYSADVANCE irá entregar, em
2020, duas grandes unidades de purificação de biogás METHAGEN em
Espanha e França, estando nesta fase
a terminar negociações para mais
cinco instalações em Itália, Estados
Unidos e França.
Na área médica, a SYSADVANCE
tem cooperado com vários países
no fornecimento de centrais de geração de Oxigénio Medicinal, fundamentais para o combate à pandemia
do COVID-19, tendo como destino

vários países, desde a Ásia à América do Sul, Médio Oriente e África.
Ainda nesta área, a empresa espera
terminar, no 4º trimestre deste ano,
a certificação do seu ventilador, contando já com intenções de aquisição
de Espanha, Canadá, Médio Oriente, Brasil e África, através da sua
rede de distribuidores.
Na área industrial, destacam-se os
projetos de fornecimento de Oxigénio por VSA em Espanha, França e
Chile, sendo estes projetos responsáveis por mais de 1 milhão de euros
em 2020.
A SYSADVANCE sempre entendeu
a internacionalização como sendo
fundamental para o crescimento sustentado de qualquer empresa tecnológica, permitindo a consolidação

res, são consideradas uma mais-valia
em zonas distantes, com características geográficas específicas ou simplesmente por alguma limitação de
área para instalação.
“A

principal

vantagem

compe-

titiva associada aos produtos da
SYSADVANCE, e reconhecida pelos
nossos clientes, sempre foi a significativa a redução nos custos com os
gases técnicos nos seus processos
produtivos – entre 80 por cento a
90 por cento de redução”, conclui
o presidente da SYSADVANCE.
Em 2019 a empresa faturou cerca de
6 milhões de euros, sendo esperado
que em 2020 a faturação ascenda
a 7,5 milhões de euros.
www.sysadvance.com
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“Global Peace Index
2020” – Institute for
Economics & Peace,
junho 2020
O relatório do Institute for Economics &
Peace, que classifica 163 Estados e Territórios Independentes, conclui que houve uma deterioração do nível global de
paz. O ranking dos países mais seguros
é liderado pela Islândia, Nova Zelândia,
Portugal, Áustria e Dinamarca. A Europa
continua a ser a região mais segura, enquanto o Médio Oriente e Norte de África permanece a região menos pacífica.
CONSULTAR

“IMD World
Competitiveness
Yearbook 2020” –
World Competitiveness
Center, junho 2020
O ranking da competitividade, que avalia fatores como o desempenho económico, a eficiência das empresas, das
infraestruturas e do governo, é liderado
por Singapura, Dinamarca, Suíça, Países Baixos e Hong Kong. Portugal subiu
duas posições face à anterior classificação, ocupando agora o 37º lugar.
CONSULTAR

O ID mundial e

poderão reformar negócios e modelos
de operação, transformando as suas
cadeias de abastecimento, produtos e
canais de distribuição.

Este relatório, elaborado a partir de
pesquisas e entrevistas realizadas a líderes de empresas chinesas, pretende
mostrar como a atual situação afetará
as estratégias de negócio, podendo
constituir uma oportunidade para processos de transformação e inovação.
Ao adotar a digitalização, as empresas

CONSULTAR

CONSULTAR

“Indonesia: Machine
Tools Industry” –
Switzerland Global
Enterprise
Este relatório, preparado pelo Swiss
Business Hub Indonesia, fornece uma
visão geral do mercado de máquinas-ferramentas na Indonésia e identifica
oportunidades de negócios em diversas áreas, nomeadamente nos setores
de eletrónica de consumo e automóvel
que podem, também, ser exploradas
pelas empresas portuguesas.
CONSULTAR

“The Digital Economy
and Society Index
(DESI)” - European
Commission, 2020
O DESI é um índice composto que resume indicadores relevantes sobre o desempenho digital da Europa e acompanha a evolução dos Estados-membros
da UE em competitividade digital.
CONSULTAR

“The future of China’s
Business” – Euromonitor
International, junho 2020

analistas da Euromonitor International
identificou seis temas COVID-19 que
estão a transformar o mercado.

“How Will Consumer
Markets Evolve After
Coronavirus?” –
Euromonitor
O novo coronavírus teve um impacto
profundo nas economias, empresas e
consumidores em todo o mundo, mudando a maneira como vivemos, trabalhamos e compramos. A rede global de

“Economic Union –
Overview of Free Trade
Agreements and Other
Trade Negotiations” –
European Commission,
Updated May 2020
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/FTA), entre
outros (Overview of Economic Partnership Agreements – EPAs).
CONSULTAR

“EU-United Kingdom –
Getting Ready for
the End of the
Transition Period” –
European Commission,
18 June 2020
A saída do Reino Unido da UE, do
mercado interno e da união aduaneira, no final do período de transição em curso (31 de dezembro de
2020), irá criar barreiras e obstáculos
ao comércio e às trocas transfronteiriças que não existem atualmente
(independentemente da evolução
das negociações entre as partes). Um
cenário de mudanças a partir de 1 de
janeiro de 2021 é, assim, inevitável.
Para informar empresas e cidadãos
comunitários, a Comissão Europeia
publicou no seu site vários avisos/documentos setoriais relativos à preparação do final do período transitório,
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designadamente sobre o transporte
aéreo e de animais, serviços de audiovisual, testes clínicos, defesa do
consumidor, produtos cosméticos,
organismos geneticamente modificados, produtos industriais, produtos
fitofarmacêuticos, e-commerce, Impostos Especiais sobre o Consumo,
IVA sobre produtos e serviços, legislação alimentar, marcas e desenhos.
CONSULTAR

Futura Parceria ÁfricaCaraíbas-Pacífico/UE
Negociações Pós Cotonu
Retomadas a Nível
Ministerial - CE, 12 de
junho de 2020
O Acordo de Cotonu, que rege as
relações entre a UE e os países da
OEACP (a Organização dos Estados
de África, Caraíbas e Pacífico - OEACP, anteriormente designada Estados
ACP), caducou em fevereiro de 2020.
Mas porque as negociações para uma
nova parceria UE/OEACP ainda estão
em curso, as partes decidiram prorrogar o Acordo de Cotonu até 31 de
dezembro de 2020 que permanece,
assim, em vigor até essa data.
Em comunicado de imprensa, a Comissão Europeia disponibiliza no seu
site informação sobre a retoma de
conversações pelas partes, as primeiras desde o início da pandemia do
coronavírus. As negociações sobre o
futuro da cooperação UE/OEACP após
2020 (tiveram início em setembro de
2018) incidem numa “base comum”,
constituída pelos valores e os princípios que unem a UE e os países ACP
incluindo parcerias regionais específicas, centradas nas necessidades de
cada região.
CONSULTAR
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Acordo de Comércio
Livre UE-Vietname –
Aviso aos Exportadores
Comunitários - JO C n.º
196, 11.06.2020

Exportações portuguesas
de bens com quebra
de 12,2 por cento nos
primeiros quatro meses
de 2020

A União Europeia publicou um aviso destinado aos exportadores comunitários
relativo à aplicação do sistema REX na
União Europeia para efeitos do seu Acordo de Comércio Livre com o Vietname.
Assim, para que os produtos comunitários possam beneficiar da preferência
pautal do Acordo de Comércio Livre UE-Vietname (isenções reduções dos direitos aduaneiros), quando da sua importação no Vietname, devem ser acompanhados de atestados de origem emitidos
por exportadores registados no sistema
REX ou por qualquer exportador (mesmo que não registado no sistema REX),
este último caso apenas se o valor total
das remessas não exceda 6.000 euros. O
Acordo em apreço foi recentemente ratificado pelo Vietname, devendo entrar
em vigor em julho de 2020.

Nos primeiros quatro meses de 2020,
as Exportações de bens ascenderam
a 17,6 mil milhões de euros, contra
20,0 mil milhões de euros no mesmo
período de 2019 (tvh -12,2 por cento).
No mesmo período, as Importações
totalizaram 23,3 mil milhões de euros
e diminuíram 3,5 mil milhões de euros
(tvh -13,0 por cento). Estes resultados
determinaram um défice da balança
comercial de 5,8 mil milhões de euros,
correspondente a um desagravamento
de mil milhões de euros. A taxa de cobertura das Importações pelas Exportações situou-se em 75,3 por cento (janeiro a abril), o que corresponde a uma
subida de 0,6 p.p. face à taxa registada
em igual período do ano anterior.

CONSULTAR

Angola/Portugal –
Entrada em Vigor
do Acordo sobre
Promoção e Proteção
Recíproca de Investimentos
- DRE, 1ª. Série de 20 de
maio de 2020
O Aviso n.º 23/2020 do Ministério dos
Negócios Estrangeiros, publicado no
Diário da República de 20 de maio,
informa que entrou em vigor no dia
24 de abril de 2020 o Acordo entre a
República Portuguesa e a República de
Angola sobre Promoção e Proteção Recíproca de Investimentos, assinado em
Luanda a 22 de fevereiro de 2008.
CONSULTAR

CONSULTAR

Banco de Portugal –
Boletim económico
junho 2020
Em 2020, a economia portuguesa deverá contrair-se de forma muito acentuada, num contexto de reduções do
PIB mundial e do comércio internacional apenas comparáveis às registadas
na Grande Depressão de 1929. As projeções apontam para uma diminuição
do produto interno bruto (PIB) de 9,5
por cento em 2020, refletindo um impacto negativo muito forte da pandemia durante o primeiro semestre.
CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

58

NOTÍCIAS

Portugalglobal nº132

notícias
AICEP
AICEP lança estudo
sobre setor dos
Business Services
em Portugal
A AICEP acaba de lançar o primeiro
estudo detalhado sobre o setor dos
Business Services em Portugal, desenvolvido pela Agência em colaboração
com a IDC Portugal e a NOVA – IMS.
A Agência tem vindo a acompanhar o
crescimento na área dos Centros de Serviços, cada vez mais especializados e de
maior valor acrescentado. Desde 2013,
a AICEP acompanhou a abertura de 80
novos Centros, incluindo Centros de
Desenvolvimento, Competências, Tecnológicos, de Software e Engenharia,
num setor que representa mais de 60
mil postos de trabalho qualificado e, em
muitos casos, altamente qualificado.
O setor dos Business Services tem tido
um crescimento assinalável nos últimos
dez anos, caracterizado por empregar
talento cada vez mais qualificado e exportando a maioria dos serviços que
presta. A maioria dos Centros opera
em mais de uma língua (85 por cento),
havendo uma média de cinco línguas
e alguns casos a operar em mais de 20
ou 30 línguas.
As regiões de Lisboa e Porto têm sido
destinos mais atrativos para este tipo
de operações, nomeadamente, para
Centros de Serviços Partilhados, BPO
- Business Process Outsourcing e Centros de Competência. Os investidores
começam, porém, a apostar noutras
localizações Aveiro e Braga e outras
no Norte, Centro e Sul do país.

O Investimento Direto Estrangeiro tem
sido determinante para o crescimento
do setor. Nos últimos anos, Portugal
recebeu Centros de grandes empresas
internacionais, como a BMW, em
parceria com a Critical Software,
Cloudflare, Natixis, Bose, Air Liquide,
Fujitsu, Grünenthal, Thalès, Nokia,
Siemens e Bosch.
A qualidade e disponibilidade do talento e a competitividade são os fatores de atratividade do país que mais se
evidenciam na decisão de localização.

AICEP lança ‘newsletter’
“Why Portugal”
A AICEP lançou recentemente uma nova
newsletter intitulada “Why Portugal”.
A newsletter é redigida em inglês e
destina-se à comunidade global, em
particular a potenciais investidores que
manifestem interesse em Portugal para
a realização de negócios.
Esta nova ferramenta de comunicação
tem como principal objetivo evidenciar
os motivos pelos quais Portugal é uma
das localizações mais atrativas para investimento estrangeiro.
Os conteúdos incluem notícias relevantes de empresas que escolheram

Portugal como destino para investir,
partilha de casos de sucesso de empresas portuguesas reconhecidas internacionalmente e ainda alguns factos
e estatísticas sobre o nosso país.
O primeiro número saiu em maio e pode
já consultá-lo aqui.

Acelerador das
Exportações Online
A AICEP apresentou, a 2 de junho,
o Acelerador das Exportações Online,
uma nova funcionalidade que apoia as
empresas portuguesas a exportar online,
com recurso à Inteligência Artificial.
A conferência foi transmitida ao vivo
na Plataforma Portugal Exporta e contou com a presença do ministro de
Estado e dos Negócios Estrangeiros,
Augusto Santos Silva, do secretário de
Estado da Internacionalização, Eurico
Brilhante Dias, do presidente da AICEP,
Luís Castro Henriques, e do administrador da AICEP, João Dias, que explicou
as funcionalidades da Plataforma.
Na sessão, o presidente da AICEP lembrou que, em 2019, as transações online representaram um valor de 14 biliões de dólares, sublinhando o crescimento do e-commerce a nível mundial.
Por seu turno, Augusto Santos Silva
frisou a necessidade de, perante a
atual crise, manter os objetivos da política pública de apoio à internacionalização da economia e das empresas
portuguesas, designadamente de, ao
longo da próxima década se atingir
a meta de as exportações nacionais
representarem 50 por cento do PIB.
O ministro acentuou a importância
de abrir a economia portuguesa à internacionalização tendo em conta as
modificações operadas devido à COVID-19, recorrendo, nomeadamente
aos canais digitais. “A nossa intenção
é tornar as nossas empresas mais aptas para o comércio digital”, afirmou,
acrescentando que “a crise aumentou
a pertinência e a exigência” dos objetivos anteriormente definidos.
O administrador João Dias, que fez a
apresentação detalhada da nova fer-
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ramenta, sublinhou que, com os eventos internacionais cancelados ou adiados devido à crise, haverá que usar
cada vez mais as ferramentas digitais
para continuar a exportar.
A encerrar a sessão, Eurico Brilhante
Dias, apontou quatro áreas que, devido à crise, se devem priorizar: a liquidez (das empresas) e a gestão de risco
(seguro de crédito); a procura de canais
de distribuição alternativos; o reforço
da promoção digital; e uma nova estratégia para a captação de investimento.
Através do Acelerador das Exportações
Online, as empresas acedem a recomendações de mercados digitais customizadas para o seu perfil e podem
criar um plano de internacionalização
digital acompanhado pela AICEP.

dos da AICEP que, numa perspetiva
multissetorial, abordaram o impacto
económico da pandemia, novas condições de mercado, oportunidades e
apoios de que poderão beneficiar as
empresas portuguesas.
A par das referidas iniciativas, de caráter genérico, realizaram-se três webinars de natureza setorial e temática,
que contaram igualmente com a presença de especialistas convidados do
setor/tema no mercado em destaque:
E porque o comércio eletrónico é cada
vez mais um caminho de crescimento
que não pode ser ignorado, a AICEP
também tem vindo a promover um
conjunto de webinars dedicados ao
e-commerce, destacando-se a realização de três webinars com a participação dos delegados dos mercados identificados e de especialistas convidados.

Setor têxtil português
aumenta vendas para
Espanha durante
a pandemia

Os ‘webinars’ da AICEP
em balanço
A AICEP, sob o lema “Estamos On”,
tem mantido a proximidade com as
empresas, apoiando-as na sua adaptação ao novo contexto provocado pela
pandemia COVID-19. Neste sentido,
tem vindo a promover um conjunto
de webinars na plataforma de e-learning “e.Academia Internacionalizar”
que se têm revelado um verdadeiro
sucesso, com as inscrições a esgotarem em poucos dias a cada divulgação de nova ação. Nos meses de abril
e maio, realizaram-se 17 webinars e
um workshop, envolvendo, aproximadamente, 1.390 participantes.
Foram realizados cinco webinars
dedicados a vários mercados com
a presença dos respetivos delega-

O ICEX España Exportación e Inversiones, congénere espanhol da AICEP,
anunciou um aumento significativo
nas compras espanholas de têxteis/
vestuário a Portugal durante o passado mês de março. Em pleno confinamento provocado pela COVID-19, as
empresas espanholas que comercializam têxteis procuraram com urgência
fornecedores locais, beneficiando os
fabricantes portugueses de tecidos e
roupas, uma vez que o nosso país experienciou uma quarentena mais suave do que a da vizinha Espanha.
Segundo o ICEX, as vendas em Espanha cresceram 22,1 por cento, atingindo 90 milhões de euros, em detrimento de grande parte dos restantes
fornecedores, principalmente da Ásia.
Este feito deve-se não só à situação
extraordinária que vivemos, mas também à excelente reputação dos produtos têxteis e vestuário portugueses em Espanha, e à intervenção da
AICEP em Madrid.
Veja aqui a notícia.
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Portugal entre os
países europeus mais
atrativos para IDE
Segundo o estudo Attractiveness Survey Europe Report da consultora EY,
publicado em maio, Portugal tem-se revelado um país de referência para projetos de Investimento Direto Estrangeiro
(IDE), sendo o país europeu com maior
taxa de crescimento neste domínio.
Portugal somou 158 novos projetos
só em 2019, ficando apenas a 18 projetos de constar no top 10 dos países
europeus mais atrativos. Em comparação com o ano anterior, este número
cresceu 114 por cento, a maior taxa de
crescimento no continente, contrastando com a tendência de quebra de metade dos países que integram o top 10.
Este desempenho segue a aposta do
país em setores de serviços importantes, cujos efeitos da pandemia foram
menos notórios. A maioria de novos
projetos de IDE anunciados em 2019
refere-se a centros de serviços partilhados, escritórios de desenvolvimento de
software e instalações de I&D (Investigação e Desenvolvimento).
Dados do estudo indicam que, devido
ao impacto económico causado pela
pandemia, os 65 por cento de novos
projetos de IDE na Europa permanecerão inalterados, enquanto para Portugal esta taxa de realização pode chegar
até aos 80 por cento, o que evidencia
o potencial do nosso país para atrair
grandes empresas internacionais.
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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
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

Grupo 3
Bahamas
Barbados
Botswana
Bulgária
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
Hong-Kong
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

Grupo 4
África do Sul •
Aruba
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

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
Albânia
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egipto
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Oman
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Grupo 6
Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores
C. do Marfim
Dominica
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Myanmar
Namíbia
Nigéria
Nauru
Nepal
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

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

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro
Nicarágua
Níger
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão
Serra Leoa
Síria
Somália
Sudão
Sudão do Sul
Tadjiquistão
Tonga
Venezuela
Zâmbia
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

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) Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) 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

2015

2016

2017

2018

2019

2020
jan/mar

PIB (tvh %, real)

1,8%

2,0%

3,5%

2,6%

2,2%

-2,3%

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

40,6%

40,2%

42,7%

43,7%

43,8%

42,2%

2019
INE 05/20

2020 jan/mar
INE 05/20

FMI 04/20

OCDE 06/20

2020 (P)
CE 05/20

BP 06/20

PIB

2,2%

-2,3%

-8,0%

-9,4%

-6,8%

-9,5%

-6,9%

Consumo Privado

2,2%

-1,0%

n.d.

-10,0%

-5,8%

-8,9%

-4,3%

Consumo Público

1,1%

0,5%

n.d.

3,1%

2,4%

0,6%

3,1%

Formação Bruta de Capital Fixo

6,6%

-0,3%

n.d.

-10,6%

-8,6%

-11,1%

-12,2%

Exportações de Bens e Serviços

3,7%

-4,9%

n.d.

-15,5%

-14,1%

-25,3%

-15,4%

Importações de Bens e Serviços

5,3%

2,2%

n.d.

-13,3%

-10,3%

-22,4%

-11,4%

Balança Corrente (% PIB)

-0,1%

-2,0%

0,3%

-0,2%

-0,6%

0,3%(a)

0,3%

Taxa de Desemprego (%)

6,5%

6,7%

13,9%

11,6%

9,7%

10,1%

9,6%

Taxa de Inflação (%)

0,3%

-0,6%(b)

-0,2%

0,2%

-0,2%

0,1%

-0,2%

117,7%

120,2%

135,0%

135,9%

131,6%

n.d.

134,4%

0,2%

-1,1%

-7,1%

-7,9%

-6,8%

n.d.

-6,3%

PREVISÕES MACROECONÓMICAS

MF 06/20

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
Notas: (a) - Balança Corrente e de Capital
n.d. - não disponível
P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)
PPC - Paridade de Poder de Compra

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(FLUXOS)

2015

2016

2017

2018

2019

2019
jan/mar

2020
jan/mar

vh M€
20/19
1 791

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

4 710

788

-840

424

-420

-513

1 279

ID do Exterior em Portugal (IDE)

6 877

4 577

6 669

5 753

7 356

1 721

1 306

-415

Saldo

-2 167

-3 789

-7 509

-5 329

-7 775

-2 234

-27

2 206

2019 jan/mar

IDPE
2020 jan/mar

vh M€ 20/19

2019 jan/mar

IDE
2020 jan/mar

vh M€ 20/19

Indústrias transformadoras

153

316

163

-181

219

401

Eletricidade, gás e água

-340

758

1 098

46

-51

-97

Construção

-191

-70

121

62

-78

-141

Serviços

185

263

77

1 576

926

-650

Outros setores de atividade

-320

12

332

218

291

72

ID POR SETOR DE ATIVIDADE

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19

IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19

Angola

-18

300

318

Espanha

98

696

Espanha

26

277

251

Angola

92

342

250

-670

166

837

Alemanha

-8

263

271

Irlanda

-3

152

155

Países Baixos

144

195

52

Brasil

-19

93

112

França

863

154

-709

União Europeia

-352

672

1 024

União Europeia

744

1 159

415

Extra UE

-161

606

767

Extra UE

976

147

-829

2019 mar

2020 mar

vh M€ 20/19

Países Baixos

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR
(STOCK)

2015 dez

2016 dez

2017 dez

2018 dez

2019 dez

598

ID de Portugal no Exterior (IDPE)

59 984

60 407

57 684

50 889

51 697

50 970

51 585

614

ID do Exterior em Portugal (IDE)

125 515

127 260

137 878

134 746

143 884

137 587

142 368

4 781

Saldo

-65 531

-66 853

-80 194

-83 857

-92 187

-86 617

-90 784

-4 167

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS
BENS (Exportação)

2019
jan/dez

tvh % 19/18
jan/dez

2019 jan/abr

2020 jan/mar

tvh % 20/19

tvh % 20/19
abr/abr

tvc % 20/20
abr/mar

Exportações bens

59 899

3,5%

20 008

17 565

-12,2%

-39,8%

-33,6%

Exportações bens UE

42 357

4,9%

14 275

12 383

-13,3%

-43,0%

-37,0%

Exportações bens Extra UE

17 543

0,4%

5 733

5 182

-9,6%

-32,4%

-25,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE

70,7%

--

71,3%

70,5%

--

--

--

Exportações bens Extra UE

29,3%

--

28,7%

29,5%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

% Total
2020

tvh % 20/19

Espanha

25,0%

França

13,0%

Alemanha

Exp. Bens – Clientes 2020 (jan/abr)

Exp. Bens – Var. Valor

M€

Cont. p. p.

-11,6%

Espanha

-579

-2,9

-12,9%

Alemanha

-429

-2,1

11,4%

-17,6%

França

-336

-1,7

Reino Unido

5,8%

-20,0%

Reino Unido

-253

-1,3

EUA

5,4%

-1,7%

Itália

-177

-0,9

Itália

4,5%

-18,3%

Países Baixos

-103

-0,5

Países Baixos

3,9%

-13,1%

Angola

-91

-0,5

Exp. Bens – Produtos 2020 (jan/abr)

% Total
2020

tvh 20/19

Máquinas e aparelhos

14,1%

-9,3%

Veículos e outro material de transporte

Veículos e outro material de transporte

13,5%

-31,0%

Metais e comuns

7,5%

-16,7%

Agrícolas

7,4%

1,4%

Plásticos e borracha

7,1%

-12,1%

Exp. Bens – Var. Valor

M€

Cont. p.p.

-1 070

-5,3

Metais comuns

-263

-1,3

Máquinas e aparelhos

-255

-1,3

Vestuário

-182

-0,9

Plásticos e borracha

-172

-0,9

BENS (Importação)

2019
jan/dez

tvh % 19/18
jan/dez

2019 jan/abr

2020 jan/abr

tvh % 20/19

tvh % 20/19
abr/abr

tvc % 20/20
abr/mar

Importações bens

80 287

6,4%

26 803

23 332

-13,0%

-39,1%

-32,4%

Importações bens UE

59 260

7,0%

19 779

16 673

-15,7%

-42,6%

-35,1%

Importações bens Extra UE

21 027

4,9%

7 025

6 659

-5,2%

-29,1%

-25,4%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE

73,8%

--

73,8%

71,5%

--

--

--

Importações bens Extra UE

26,2%

--

26,2%

28,5%

--

--

--

Unidade: % do total

% Total
2020

tvh 20/19

Espanha

30,2%

Alemanha

13,0%

França

7,7%

Países Baixos

Imp. Bens – Fornecedores 2020 (jan/abr)

Imp. Bens – Var. Valor

M€

Cont. p. p.

-11,7%

Brasil

480

1,8

-19,1%

Nigéria

173

0,6

-32,0%

Itália

-203

-0,8

5,2%

-8,4%

Rússia

-260

-1,0

Itália

4,8%

-15,4%

Alemanha

-714

-2,7

China

4,1%

2,8%

França

-850

-3,2

Brasil

3,1%

195,6%

Espanha

-932

-3,5

% Total
2020

tvh 20/19

Imp. Bens – Var. Valor

Máquinas e aparelhos

17,2%

-16,5%

Veículos e outro material de transporte

Veículos e outro material de transporte

12,9%

-30,7%

Químicos

12,4%

2,6%

Combustíveis minerais

11,6%

Agrícolas

10,6%

Imp. Bens – Produtos 2020 (jan/abr)

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

M€

Cont. p. p.

-1 338

-5,0

Máquinas e aparelhos

-790

-2,9

Metais comuns

-327

-1,2

-10,1%

Combustíveis minerais

-304

-1,1

-2,7%

Plásticos e borracha

-232

-0,9

ESTATÍSTICAS

julho 2020

COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS
SERVIÇOS (Exportação)

2019
jan/dez

tvh % 19/18
jan/dez

2019 jan/abr

2020 jan/abr

tvh % 20/19

tvh % 20/19
abr/abr

tvc % 20/20
abr/mar

Exportações totais serviços

30 892

16,3%

9 704

7 628

-21,4%

2,0%

-9,5%

Exportações serviços UE

21 766

14,8%

5 280

4 253

-19,5%

-22,3%

-30,9%

Exportações serviços Extra UE

9 127

20,0%

4 424

3 376

-23,7%

60,5%

41,8%

Exportações serviços UE

70,5%

--

54,4%

55,7%

--

--

--

Exportações serviços Extra UE

29,5%

--

45,6%

44,3%

--

--

--

Unidade: Milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

M€

Cont.
p. p.

Itália

-62

-0,6

Brasil

-147

-1,5

-16,1%

Espanha

-184

-1,9

9,7%

-26,0%

EUA

-195

-2,0

EUA

7,5%

-25,4%

Alemanha

-260

-2,7

Suíça

4,4%

-12,9%

França

-274

-2,8

Países Baixos

4,2%

-11,6%

Reino Unido

-345

-3,6

% Total
2020

tvh 20/19

Exp. Bens – Var. Valor

M€

Cont.
p.p.

Viagens e turismo

36,6%

-34,9%

Seguros e pensões

128

1,3

Transportes

26,2%

-16,0%

Construção

-57

-0,6

Outros serviços fornecidos por empresas

18,1%

-14,1%

Outros serviços fornecidos por empresas

-227

-2,3

Telecomunicações, informação e informática

8,7%

23,7%

Transportes

-380

-3,9

Construção

2,6%

-9,3%

Viagens e turismo

-1 499

-15,4

% Total
2020

tvh 20/19

Reino Unido

15,5%

-22,5%

França

12,9%

-21,8%

Espanha

12,6%

Alemanha

Exp. Serviços – Clientes 2020 (jan/abr)

Exp. Serviços – Tipo 2020 (jan/abr)

Exp. Serviços – Var. Valor

tvh % 20/19
abr/abr

tvc % 20/20
abr/mar

SERVIÇOS (Importação)

2019
jan/dez

tvh % 19/18
jan/dez

2019 jan/abr

2020 jan/abr

tvh % 20/19

Importações totais serviços

14 664

9,6%

5 434

4 729

-13,0%

9,5%

-8,8%

Importações serviços UE

9 492

7,1%

3 055

2 615

-14,4%

-12,1%

-26,1%

Importações serviços Extra UE

5 171

14,6%

2 379

2 115

-11,1%

56,0%

27,6%

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE

64,7%

--

56,2%

55,3%

--

--

--

Importações serviços Extra UE

35,3%

--

43,8%

44,7%

--

--

--

Unidade: % do total

% Total
2020

tvh 20/19

Espanha

16,3%

Reino Unido

12,4%

França

Imp. Serviços – Fornecedores 2020 (jan/abr)

Imp. Serviços – Var. Valor

M€

Cont. p. p.

-17,4%

EUA

-31

-0,6

-8,2%

Luxemburgo

-36

-0,7

8,3%

-12,2%

Alemanha

-50

-0,9

Alemanha

8,3%

-11,3%

Reino Unido

-52

-1,0

EUA

6,9%

-8,6%

Irlanda

-53

-1,0

Países Baixos

4,6%

-9,2%

França

-55

-1,0

Irlanda

4,2%

-20,9%

Espanha

-163

-3,0

% Total
2020

tvh 20/19

Imp. Serviços – Var. Valor

M€

Cont. p. p.

Outros serv. Forn. por empresas

29,3%

-1,6%

Seguros e pensões

490

9,0

Transportes

24,9%

-14,6%

Direitos de util. de prop intelec.

-26

-0,5

Viagens e turismo

19,4%

-32,5%

Manutenção e reparação

-26

-0,5

Seguros e pensões

13,5%

325,8%

Transportes

-202

-3,7

Telecom., informação e informática

7,1%

2,5%

Viagens e turismo

-442

-8,1

Imp. Serviços – Tipo 2020 (jan/abr)

Unidade: Milhões de euros (M€) Fonte: Banco de Portugal
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“CALCULO E PROCESSAMENTO SALARIAL”

Autor: Paulo Reis
Editora: Lidel
Ano: 2020
Nº de páginas: 296 pp.
Preço: 31,50€

Na realidade atípica em que vivemos, o modo como trabalhamos
diariamente nunca foi um fator
tão imprevisível. As oscilações
económicas tornam o futuro incerto e requerem a adaptação de
todas as empresas, a nível mundial, levantando-se muitas dúvidas sobre as modificações na legislação laboral.
Neste contexto, o livro “Cálculo e
Processamento Salarial” ajuda os
responsáveis de RH, técnicos da
área administrativa e processual,
gestores e todos os interessados
nestas matérias a estarem atualizados. Assim, é um manual prático para responder às necessidades
de gestão salarial, sobretudo com
as novas medidas em vigor para as
empresas e trabalhadores, em estado de emergência e lay-off.
Destacando a relação das empresas com a Segurança Social e as
principais propostas no âmbito
da proteção social, esta edição
atualizada e aumentada expõe os
direitos e regras da parentalidade.
Aborda as importantes alterações com implicações no cálculo

e processamento salarial, apresentando casos práticos e dando
especial atenção às redefinidas
taxas de IRS, regras e critérios das
pensões que têm vindo a ser modificadas. Contém, igualmente,
as principais novidades do Orçamento de Estado 2020 com impacto no processamento salarial,
e também as medidas de incentivo à empregabilidade.
Esta obra vem também dar resposta às mudanças estruturais,
como a crescente mobilidade funcional e geográfica dos trabalhadores, e inclui todas as informações sobre a conversão de contratos a termo e sem termo, contratações, despedimentos coletivos,
novas formas de regulamentação
do trabalho no regime do banco
de horas, novas regras no pagamento do trabalho extraordinário,
entre outras questões.
Com este livro, o autor pretende
dotar as micro, pequenas, médias e grandes empresas de um
instrumento de fácil consulta
para esclarecer dúvidas e consolidar conhecimentos.

A CRIAÇÃO DE UM GESTOR

Autora: Julie Zhuo
Editora: Actual
Ano: 2020
Nº de páginas: 246 pp.
Preço: 18,90€

Quando iniciou a sua carreira
como gestora com 25 anos, Julie Zhuo elaborou uma lista com
todas as dificuldades que enfrentou, desde contratar a despedir,
como dirigir reuniões, comunicar,
planear e conseguir entusiasmar.
Na obra “A Criação de um Gestor” apresenta todos os pormenores para se tornar um gestor
de sucesso, explicado como conseguir trazer valor à sua equipa
e qual o segredo para se ser um
líder de excelência e enfrentar todas as situações inesperadas.

Licenciada em Ciências da Computação pela Universidade de
Stanford e uma das principais
executivas de design de produtos em Silicon Valley, Julie Zhuo
lidera várias equipas que estão
por detrás de alguns dos serviços
móveis e de Internet mais populares do mundo. Além disso, escreve sobre tecnologia, design e
liderança no seu blog “The Year
of the Looking Glass” e em várias
publicações, como o New York
Times e a Fast Company.
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