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A economia somos todos nós.

1.050 Milhões 
de Euros para apoiar
as empresas exportadoras 
da Indústria e do Turismo.

Linha de Apoio
à Economia
Covid-19

novobanco.pt/empresas

Este é o Portugal que faz.
E este é o Banco 
que o ajuda a fazer.
 
O NOVO BANCO associa-se ao 
Estado e ao Banco Português 
de Fomento para disponibilizar 
uma nova linha no valor de
1.050 milhões de euros às micro, 
pequenas e médias empresas 
portuguesas, incluindo empresários 
em nome individual, small mid cap 
e mid cap, afetadas pela Covid-19, 
para financiamento 
de necessidades de tesouraria. 
Esta linha destina-se a apoiar 
empresas exportadoras dos setores 
da Indústria e do Turismo.
Se é o seu caso, fale connosco.
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O tema da economia 
circular está cada vez 
mais presente no nos-
so léxico. Os desafios 
colocados pelas alte-
rações climáticas têm 
vindo a ganhar peso 
na agenda interna-

cional e a consciência de que temos de cami-
nhar para a sustentabilidade económica, social 
e ambiental tem igualmente aumentado.

Os benefícios de uma economia circular são 
evidentes, na medida em que a reciclagem e 
a reutilização de um produto permitem reduzir 
a extração da matéria-prima e, dessa forma, 
preservar os recursos naturais, mas também 
propicia a construção de um novo modelo 
económico mais eficiente e, porventura, mais 
rentável. Todos beneficiamos – agentes econó-
micos, consumidores e a sociedade em geral 
– e o ambiente agradece.

No dossier que este mês dedicamos à circu-
laridade da economia e à sustentabilidade 
apresentamos casos concretos de projetos 
e de modelos de negócio sustentados nesta 
nova realidade.

Em entrevista, Luísa Magalhães, diretora exe-
cutiva Associação Smart Waste Portugal, com-

plementa o tema com factos e dados sobre 
o impacto da economia circular no setor dos 
resíduos, e não só, em Portugal. 

Um país que há muito atribui especial aten-
ção à ecologia e ao ambiente é, precisamente, 
o Japão, mercado em foco nesta edição 
da Portugalglobal. Portugal goza de uma boa 
imagem no Japão – além do conhecimento his-
tórico é considerado um país seguro e acolhedor, 
sendo ainda membro da União Europeia – e tem 
possibilidades de aumentar os fluxos económi-
cos bilaterais, designadamente no seguimen-
to da aprovação da parceria económica entre 
a Europa e o Japão.

Ainda a destacar os casos de sucesso de duas 
empresas que se distinguem pelo empreende-
dorismo e pela inovação: a ColorADD e o seu 
código gráfico universal e inclusivo que “dá 
cor” aos daltónicos; e a LSI Stone, especialista 
no processamento de pedras naturais e que 
conta no seu portefólio com projetos de re-
ferência em várias partes do mundo, incluin-
do Londres e Nova Iorque, para citar dois dos 

mais recentes.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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A importância da economia circular como base de uma sociedade mais sustentável, 
nas vertentes económica, social e ambiental, é hoje um tema principal na agenda 

política internacional, europeia e nacional. Governos, agentes económicos e 
consumidores estão cada vez mais conscientes da necessidade de agir visando 
a circularidade de produtos, processos e modelos de negócio que apostem na 

reutilização, reciclagem e recuperação de materiais e equipamentos, aliviando, dessa 
forma, a pressão ambiental pela menor necessidade de extração de matéria-prima. 
A União Europeia tem vindo a definir planos e políticas conducentes à transição 
para uma economia mais circular e Portugal segue alinhado com essa estratégia.

ECONOMIA CIRCULAR 
POR UMA SOCIEDADE 
SUSTENTÁVEL E UM 

PLANETA MAIS VERDE
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Os desafios impostos pelas alterações 
climáticas vieram reforçar a necessida-
de de se avançar para a circularidade 
da economia, através da promoção da 
utilização e gestão eficientes dos recur-
sos naturais. E ainda que seja um tema 
que tem atraído a atenção de gover-
nos, entidades e tecido produtivo há já 
vários anos – o 1º Plano de Ação para 
a Economia Circular (PAEC) foi lançado 
pela Comissão Europeia em 2015 –, 
o facto é que na Europa apenas 12 por 
cento dos recursos materiais utilizados 
são provenientes de reciclagem e recu-
peração, ou seja, apesar da evolução, 
ainda vivemos numa economia linear 
caracterizada por grandes quantidades 
de resíduos e desperdício. Os atuais 
padrões de consumo e o atual modelo 
de crescimento da economia exercem 
ainda uma forte pressão nos recursos 
naturais existentes.

Em Portugal o PAEC foi aprovado 
pelo governo em 2017. Desde então, 
regista-se uma evolução positiva neste 
domínio, designadamente ao nível do 
tecido empresarial, com cada vez mais 
empresas e organizações a assumirem 
e a desenvolveram processos e práti-
cas de gestão com vista a um melhor 
aproveitamento dos recursos.

Como refere o documento oficial, uma 
economia circular promove ativamente 
o uso eficiente e a produtividade dos 
recursos por ela dinamizados, através 
de produtos, processos e modelos de 
negócio assentes na desmaterializa-
ção, reutilização, reciclagem e menor 
necessidade de extração de matéria-
-prima. Procura-se, desta forma, extrair 
valor económico e utilidade dos mate-
riais, equipamentos e bens pelo maior 
tempo possível, em ciclos energéticos 
a partir de fontes renováveis. E quanto 
mais “circular” for a economia, maior 
será a exigência no que respeita ao 
grau de inovação, ao design de produ-
to, ao modelo de receitas associado e à 
inovação social e institucional.

Efetivamente, além da redução da pres-
são sobre o ambiente, a transição para 

uma economia circular permite a criação 

de novos modelos de negócio, através 

de uma gestão mais eficiente que garan-

te uma maior segurança no aprovisiona-

mento de matérias-primas, o aumento 

da sua competitividade e a promoção de 

inovação, crescimento e emprego. 

A nível europeu, a Comissão Euro-

peia vê a transição para a economia 

circular como uma oportunidade para 

modernizar e transformar a Europa no 

seu caminho para uma competitivida-

de sustentável. O Pacto Ecológico Eu-

ropeu, apresentado em dezembro de 

2019, é o roteiro da UE para tornar 

a economia sustentável e inclui um 

conjunto de medidas entre as quais 

se encontra a economia circular. O 

objetivo é alcançar a neutralidade das 

emissões líquidas de gases com efeito 

de estufa em 2050 e garantir um cres-

cimento económico desassociado da 

exploração dos recursos naturais.

O Pacto Ecológico Europeu contem-
pla um plano de ação para promover 
a utilização eficiente dos recursos 
através da transição para uma econo-
mia limpa e circular, restaurar a biodi-
versidade e reduzir a poluição. Entre 
os objetivos deste plano contam-se o 
investimento em tecnologias não pre-
judiciais para o ambiente, o apoio à 
inovação industrial e a descarboniza-
ção do setor da energia.

Haverá ainda um longo caminho a per-
correr até se alcançarem as metas pro-
postas, mas as boas práticas em matéria 
de economia circular são já uma reali-
dade em setores de atividade diversos 
e em empresas de bens e serviços que 
veem na circularidade um desígnio com 
vista à sustentabilidade económica. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52019DC0640
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu_pt
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E porque consumidores e empresas 
poderão ser educados para a adoção 
de comportamentos circulares, come-
çámos, em 2018, a “Educar para uma 
Economia Circular”. A Campanha, já 
com marca registada, teve como mis-
são introduzir o tema da circularidade, 
orientando para o “saber fazer”, atra-
vés da realização de ações piloto por 
amostragem focadas em fluxos estra-
tégicos de resíduos urbanos que po-
dem ser evitados, através de compor-
tamentos necessários que permitam a 
desaceleração de fluxos de materiais, 
produtos e componentes. Como de-
fendemos, o cidadão precisa de saber 
“reconhecer o valor do que hoje é cha-
mado de resíduo, mas que vai ser rein-
troduzido na economia”.

Os cidadãos foram envolvidos en-
quanto parte integrante do projeto. 

Nesse sentido, o Guia pretende educar 
para “a circularidade dos resíduos”, 
medindo o seu impacto no meio onde 
se inserem os Sistemas de Gestão de 
Resíduos Urbanos, e direcionar os in-
vestimentos para soluções que inte-
grem a circularidade. 

Fruto de um trabalho de cerca de 18 
meses, no âmbito do Projeto “Educar 
para uma Economia Circular”, este do-
cumento permitirá perceber o que é 
necessário criar e alterar para incorpo-
rar a Economia Circular na sociedade 
com um foco no desenvolvimento dos 
novos modelos de gestão resíduos.

O que fizemos 
e o que propomos
Analisámos o estado atual do sistema 
ambiental, passando por um conjunto 
de mudanças já operadas na sociedade 
e a projeção das transformações a exe-
cutar no futuro, no sentido de alcançar 
a sustentabilidade.

Avaliámos o futuro da economia na so-
ciedade como o rumo a seguir. Identi-
ficámos potenciais setores de atividade 
económica, inovação em produtos e 
processos e as vantagens competitivas 
necessárias para que as empresas pos-
sam manter um crescimento sustentá-
vel a longo prazo.

Apresentámos, como proposta, uma 
série de indicadores que podem ajudar 
a medir o desempenho em várias áreas 
que contribuem direta ou indiretamen-
te para modelos de negócio circulares.

Mas mais do que orientações, o Guia 
pretende estimular reflexões que con-
duzam a alterações significativas no 
setor dos resíduos e na sociedade em 
geral, promovendo, de forma integra-
da e estruturada, a Economia Circular 
na sociedade portuguesa. 

Este é um caminho que se faz no tem-
po e com a participação de todos! 

paulopraca@residuosdonordeste.pt 

www.residuosdonordeste.pt

EDUCAR PARA UMA 
ECONOMIA CIRCULAR

Os atuais padrões de consumo, os estilos de vida 
e o modelo de crescimento das economias refletem, 

a nível global, uma pressão constante sobre os 
recursos naturais existentes que urge mudar.

Na empresa intermunicipal Resíduos do Nordeste, 
responsável pela gestão de resíduos urbanos na 
respetiva área geográfica, temos promovido um 

vasto conjunto de iniciativas procurando sensibilizar 
cidadãos e instituições para esta realidade. 

Recentemente, lançámos o Guia para uma Gestão 
Circular de Resíduos.

 > POR PAULO PRAÇA,  
DIRETOR-GERAL DA RESÍDUOS 
DO NORDESTE

Ao longo de dois anos valorizou-se o 
conhecimento e o comprometimento 
com resultados positivos no âmbito da 
prevenção e separação eficaz na fon-
te. Todas as ações foram publicadas 
nas redes sociais, com um conjunto de 
‘hastags’-chave, pelo que o nosso pro-
jeto pode ser facilmente encontrado. 

Dando continuidade a esta iniciativa, e 
com o objetivo de destacar a importân-
cia da circularidade no setor de gestão 
de resíduos, assumimos o desafio da 
elaboração de um Guia. Apresenta-
do publicamente no dia 29 de outu-
bro passado, no auditório Municipal 
do CITICA, em Carrazeda de Ansiães, 
o “Guia para uma Gestão Circular de 
Resíduos” foi editado e coordenado 
pela Resíduos do Nordeste, contando 
com o apoio institucional do Ministério 
do Ambiente e da Ação Climática. 

A mudança dos atuais padrões de 
consumo implica uma análise do 
processo produtivo, obrigando a um 
aprofundamento do conceito de con-
ceção ecológica dos produtos, melho-
rando não apenas a eficiência energé-
tica, mas também, a durabilidade, a 
possibilidade/facilidade de reparação, 
de modernização, reciclabilidade e a 
eliminação de materiais ou substân-
cias perigosas.

mailto:paulopraca%40residuosdonordeste.pt?subject=
http://www.residuosdonordeste.pt
https://www.residuosdonordeste.pt/documentos/download/2292fc599224f5390c2eabb267c83fa8
https://www.residuosdonordeste.pt/documentos/download/2292fc599224f5390c2eabb267c83fa8
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Exemplo disso é a aprovação, em 
2020, de um regulamento europeu 
sobre os requisitos mínimos de qua-
lidade para reutilização de águas re-
siduais tratadas que se espera venha 
a estimular e facilitar esta prática, so-
bretudo a nível agrícola. Mas a cres-
cente concentração de população nas 
cidades e a absoluta necessidade de 
água para consumo humano, para as 
atividades económicas e para os ecos-
sistemas, exigem uma reflexão global 
sobre o ciclo urbano da água que te-
nha consequências nas políticas ao ní-
vel local para que seja garantida a sus-
tentabilidade da vida urbana. O desa-
fio que este crescimento populacional 
das cidades apresenta para a gestão 
dos recursos naturais, especialmente 
no contexto de agravamento de alte-
rações climáticas, é o equilíbrio entre 
uma gestão eficiente que permita esse 
crescimento, mas não comprometa a 
qualidade de vida dos cidadãos.

FECHAR O CICLO URBANO DA ÁGUA 
PARA GARANTIR A SUSTENTABILIDADE 

FUTURA DAS CIDADES

A escassez de água afeta hoje 17 por cento do território da União Europeia e 11 
por cento da sua população, não sendo apenas um problema dos países do Sul. 

Por esse motivo, a gestão inteligente da água tem sido uma prioridade para 
a União Europeia.

 > POR SOFIA CORDEIRO,  
BIÓLOGA, ASSESSORA 
VEREAÇÃO DO AMBIENTE 
DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE LISBOA

Em 2019 a Câmara Municipal de Lis-
boa (CML) apresentou o Plano Estra-
tégico de Reutilização de Água de 
Lisboa, fruto de estreita colaboração 
com a Águas do Tejo Atlântico (AdTA). 
A estratégia passa por responder ao 
desafio colocado pelas cada vez mais 
frequentes secas a que Portugal está 
sujeito, com um investimento em in-

fraestrutura para tornar realidade 

o fecho do ciclo urbano da água em 

Lisboa. Numa lógica de circularidade, 

está a ser implementada uma nova 

rede de distribuição para levar a água 

de elevada qualidade tratada nas Fá-

bricas de Água da AdTA até aos locais 

de maior consumo não potável (rega e 

lavagens de ruas). Este novo produto 

de água – Água+ – é uma fonte sus-

tentável, largamente independente da 

incerteza climática e que permite redu-

zir a pressão sobre os recursos hídricos. 

A nova rede de distribuição de Água+ 

tem um investimento financeiro esti-

mado de 16 milhões de euros até 2025 

e um retorno ambiental incalculável.

Lisboa assegurou nos últimos 10 anos 

a consolidação de uma infraestrutura 

verde organizada em nove corredores 

verdes, representando um aumento 

de 20 por cento da área verde da ci-
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dade. Estes corredores garantem um 
continuum ecológico que presta ser-
viços aos cidadãos: ensombramento 
para combater o efeito ilha de calor; 
retenção e infiltração de água para 
reduzir os efeitos de inundações; au-
mento da biodiversidade urbana; me-
lhoria da qualidade do ar. Sendo uma 
infraestrutura de prestação de serviços, 
a infraestrutura verde deve ser cons-
tantemente melhorada e aumentada, 
mas não pode constituir uma sobre-
carga adicional para as reservas de 
água potável. Seria um contrassenso 
aumentar o consumo de água potável 
para melhorar a infraestrutura verde e 
mitigar os efeitos das alterações climá-
ticas, mas simultaneamente aumentar 
o problema da própria escassez de 
água utilizando-a de forma ineficiente.

Entre 2014 e 2018, a CML conseguiu 
poupanças nos consumos de água po-
tável da ordem dos 50 por cento, redu-
zindo o seu consumo total de cerca de 
8 milhões de m3 anuais para cerca de 
4 milhões m3. Mas reduzir consumos 
não chega. Anualmente a CML utiliza 
ainda cerca de 3 milhões de m3 (75 por 
cento do seu consumo total) de água 
potável em tarefas que poderiam re-
correr a Água+. Substituir água potável 
por Água+ quando adequado permite 
uma redução da pressão sobre a reser-
va estratégica de Castelo de Bode, mas 
também sobre a utilização de capta-
ções de água subterrânea na cidade, 
em particular em zonas sensíveis.

A rede de distribuição de Água+ em 
Lisboa permitirá, no futuro, abastecer 

Fábricas de Água  
“Fábricas de Água” é a designação com que a Águas do Tejo Atlântico 
cunhou as suas 103 Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) que 
servem 23 municípios e quase 2,5 milhões de habitantes. Trata-se de infraes-
truturas operacionais que transformam matérias-primas recebidas em novos 
produtos de utilização urbana, industrial, empresarial e social, contribuindo 
para a Economia Circular e sustentabilidade socioambiental. As Fábricas de 
Água valorizam os recursos presentes nas águas residuais numa lógica cir-
cular, produzindo por um lado água residual tratada para a manutenção da 
qualidade do meio ambiente, mas também Água+ (água residual tratada 
com qualidade compatível com usos não potáveis, sejam agrícolas, urbanos, 
ou industriais), bem como biolamas (que no caso da AdTA são integralmente 
reutilizadas para fins agrícolas) ou biogás para produção de energia. 

B-WaterSmart 
Lisboa é uma das seis cidades e re-
giões costeiras europeias parceiras 
do projeto H2020 B-WaterSmart. 
Com 36 parceiros e um orça-
mento de 17 milhões de euros, 
o B-WaterSmart pretende acelerar 
a transformação das economias 
e sociedades costeiras da Europa 
para uma gestão inteligente da 
água, com novos modelos de mer-
cado, promoção da circularidade 
e soluções de gestão de dados 
para múltiplos setores e utilizado-
res. Serão desenvolvidas metodolo-
gias, ferramentas e processos que 
permitem a utilização segura de 
fontes alternativas de água, parti-
cularmente água residual tratada, 
melhorar a eficiência hídrica e o 
nexus água-energia, que tornarão 
as cidades mais resilientes à es-
cassez de água e adaptadas aos 
desafios das alterações climáticas. 
Saiba mais aqui.

grandes consumidores como sistemas 
de transportes (para lavagens de veí-
culos), grandes superfícies de comér-
cio ou serviços, clubes desportivos, 
não apenas para rega e lavagens, mas 
também para sistemas de arrefeci-
mento com os utilizados na climatiza-
ção ou outros usos industriais.

Adicionalmente, o passo dado por 
Lisboa com a construção desta nova 
infraestrutura, e com a reutilização de 
Água+, constituirá exemplo de boas 
práticas a disseminar nas várias re-
des nacionais e internacionais de que 
a cidade faz parte, gerando conhe-
cimento e experiência que facilitarão 
a adoção por outras cidades. 

sofia.cordeiro@cm-lisboa.pt

https://b-watersmart.eu/
mailto:sofia.cordeiro%40cm-lisboa.pt?subject=


DESTAQUEmarço 2021 11

PARA UMA ECONOMIA CIRCULAR NO 
AGROALIMENTAR, UM DESIGN CIRCULAR

Presente no nosso dia-a-dia em tudo o que nos 
rodeia – dos serviços aos produtos, dos transportes 

aos espaços públicos e privados – o design pode 
desempenhar um relevante papel para uma economia 

circular no agroalimentar, visando otimizar custos 
e minimizar o impacto no ambiente.

O que é uma economia circular? 

Círculo, uma forma geométrica onde 

sucessivamente o fim simboliza um 

novo começo. E se o fim de um ciclo 

de vida de uma matéria-prima ou pro-

duto assumisse a forma de um círculo 

e desse início, continuamente, a um 

outro com valor acrescentado? 

É o que se propõe com a transição 

para uma economia circular, que se 

olhe o processo como um todo, inde-

pendentemente das escalas de cada 

interveniente, por forma a que desde 

a produção até ao consumidor final 

só se utilizem os recursos naturais ne-

cessários e se respeite o ciclo de re-

generação da natureza, para diminuir 

o desperdício, a poluição e aumentar 

a vida útil do produto.

A União Europeia prevê que a transi-

ção para uma economia circular possa 

gerar ganhos de cerca de 600 biliões 

de euros com a redução e valorização 

do desperdício e a aplicação do “de-

sign sustentável” para melhorar o ci-

clo de vida do produto, nomeadamen-

te no que diz respeito às embalagens, 

materiais e processos de produção, 

transporte, reutilização e valorização 

dos resíduos. No mesmo sentido, o re-

latório elaborado pela McKinsey para 

a Ellen Macarthur Foundation estima 

que a adoção de uma economia circu-

 > POR FILIPA PIAS, DESIGNER 
E PHD PELA FACULDADE 
DE ARQUITETURA DE LISBOA, 
MESTRE EM TECNOLOGIAS 
GRÁFICAS COM MBA 
EXECUTIVE

Fotografia: Pixabay® e Filipa Pias
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lar nos setores da mobilidade, alimen-

tação e ambiente poderá representar 

uma redução de cerca de 48 por cento 

nas emissões de CO2 até 2030 e de 

85 por cento até 2050, em compara-

ção com os níveis de 2012.

Porquê a urgência da adoção de uma 

economia circular? Porque habitual-

mente compramos três, comemos 

dois e desperdiçamos um. Segundo 

dados da ONU, este é o padrão do 

nosso consumo atual, i.e., desde a 

produção até ao consumidor final, 

desperdiça-se cerca de um terço dos 

alimentos que são produzidos e com 

eles também água em culturas que 

ao longo do processo irão fazer parte 

do desperdício alimentar, estimando-

-se ainda que o setor seja responsável 

por 30 por cento do consumo total de 

energia do mundo e cerca de 22 por 

cento do total de emissões de CO2.

Porque Portugal esgotou o seu capital 

natural (Overshoot Day1, 2020) a 25 

de maio e até ao fim de 2020 viveu 

a crédito. A este ritmo, um planeta 

não chega para suprir as necessidades 

de produção e de oferta, e Portugal 

precisa de 2,5 planetas. 

Porque hábitos alimentares inadequa-
dos, muitas vezes pobres em fruta 
e hortícolas e ricos em sódio e açúcar, 
constituem um fator de risco para a per-

da de anos de vida saudável. Em Por-

tugal os dados indicam que afeta cerca 

de 16 por cento da população e repre-

sentam cerca de 86 por cento da carga 

de doença crónica no sistema de saúde, 

sendo a maior causa de absentismo e 

incapacidade no trabalho, cujas conse-

quências têm reflexo não só na qualida-

de de vida, mas também na economia. 

Como pode 
o design ajudar?
Sem darmos conta, o design está pre-

sente no dia-a-dia: nos serviços e pro-

dutos, nos transportes, nas áreas pú-

blicas e nos espaços que habitamos, é 

o elemento que nos liga à experiência 

Fotografia e infografia: Filipa Pias

1 Overshoot Day ou dia de sobrecarga da Terra corresponde ao dia em que o limite do ciclo natural de renovação dos recursos naturais é atingido.
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e consequentemente ao produto e à 

empresa. O design nasce da necessi-

dade de traduzir benefícios em algo 

que se possa usufruir, através de um 

processo de trabalho que se caracte-

riza por se focar na forma como usa-

mos e desfrutamos dos produtos, que 

permite identificar o que é sistémico 

na organização, i.e., o que a diferen-

cia de outra e como é que essas parti-

cularidades podem acrescentar valor.

 

Presente nas diferentes etapas do pro-

cesso do agroalimentar – produção, 

produto, distribuição, transformação, 

transporte, venda e consumo –, a sua 

colaboração é percetível:

•  Nos produtos que são muitas ve-

zes o primeiro contacto que temos 

com uma empresa e que tem sub-

jacente aquilo em que se acredita e 

valoriza, que se reflete na sua uti-

lidade, nas narrativas que contém, 

na otimização da embalagem e do 

rótulo, no ciclo de vida e no envol-

vimento do consumidor; 

•  Na comunicação desenvolvida para 

consolidar a marca, que inclui toda a 

atividade de promoção dos produtos 

e de comunicação institucional, que 

reflete a estratégia da organização;

•  E nos espaços físicos e digitais onde 

são desenvolvidas as atividades da 

empresa, que incluem o local de 

produção, escritórios, pontos de 

venda, sinalética, plataformas digi-

tais e redes sociais, que reforçam a 

estratégia de comunicação e permi-

tem aferir a aceitação e acessibili-

dade ao produto e o envolvimento 

e adesão dos stakeholders, em parti-

cular dos consumidores. 

Em todos é possível otimizar custos 

e minimizar o impacto no ambiente, 

seja pela seleção dos formatos das 

embalagens, dos rótulos e materiais 

diversos de promoção ou de comuni-

cação institucional, seja pela escolha 

das matérias-primas e processos de 

produção, seja ainda pelas narrativas 

que podem promover hábitos alimen-

tares saudáveis e sensibilizar para a 

preservação do ambiente ou para 

darem a conhecer o percurso do pro-

duto, desde a produção até ao con-

sumidor, de modo a valorizar o que 

se faz, por vezes de modo intuitivo, 

por conhecimento ou tradição, seja 

na forma como se produz, no modo 

como se relaciona e envolve com a co-

munidade ou sobre a vida útil do pro-

duto e as iniciativas para a prolongar. 

As narrativas são importantes porque 

criam confiança e empatia, porque 

são únicas e autênticas e porque são 

mais fáceis de lembrar e, consequen-

temente, de associar à experiência 

e ao produto.

A circularidade é aliás uma constan-

te na tradição agroalimentar portu-

guesa que se tem perpetuado até 

aos nossos dias e que, a par com a 

dieta mediterrânica, não utilizamos 

para distinguir a oferta nem damos 

o devido valor, senão vejamos a tí-

tulo de exemplo qual é o denomi-

nador comum que está na génese 

da doçaria conventual portuguesa, 

dos licores, das compotas e da fruta 

em calda: não desperdiçar, reutilizar. 

Quantas empresas produtoras de fru-

ta em Portugal não reaproveitam o 

excedente para complementar a sua 

oferta de fruta fresca, muitas vezes 

adquirindo mesmo o excedente de 

outros produtores, ou quantas não 

utilizam e preservam a fauna local 

que, pela sua ação vigilante e polini-

zadora, são indicadores naturais da 

qualidade dos solos.

Portugal no agroalimentar tem tudo. 

Devido à sua localização geográfica 

usufrui de um encontro feliz entre 

o Oceano Atlântico, o vento e o sol, 

que permite uma oferta competitiva 

e de excelência nos produtos agríco-

las, nomeadamente no vinho, azeite, 

leite, frutas, legumes e produtos da 

floresta, consagrada na variedade e 

quantidade com certificação DOP. Viu, 

num passado recente, a dieta medi-

terrânica tornar-se Património Cultu-

ral Imaterial da Humanidade (2013); 

a dieta mediterrânica representa não 

só um modelo alimentar completo e 

equilibrado com inúmeros benefícios 

para a saúde, longevidade e qualida-

de de vida, que infelizmente tem vin-

do a perder adesão (nos nossos dias 

apenas 22 por cento da população a 

pratica), mas também um modo de 

vida, uma forma de estar e de par-

tilhar a mesa, que se reflete na pro-

dução, preparação e degustação dos 

alimentos, que ao longo do tempo 

têm mantido costumes e tradições, 

ativos endógenos que lhe dá acesso 

a nichos de mercado, essencialmente 

motivados pela qualidade, distinção 

e responsabilidade social. 

Cada empresa e cada negócio é úni-

co; não propomos fórmulas, mas uma 

metodologia para descobrir histórias, 

para contar o que já se faz de acor-

do com a economia circular ou se tem 

potencial para fazer. Tendo como pon-

to de partida o produto e as suas qua-

lidades nutritivas, convidamos a uma 

reflexão sobre o que se pretende al-

cançar com a colaboração do design, 

numa dinâmica de causa efeito, que 

ajuda a identificar forças, fraquezas 

e oportunidades para a adoção de 

um design circular, de modo a que 

a cada etapa do processo, a vida útil 

de uma matéria-prima ou produto, 

seja prolongada sucessivamente em 

novos produtos com valor acrescenta-

do, para que desde a produção até à 

aquisição, confeção e armazenamen-

to, se melhore tendencialmente hábi-

tos alimentares e se provoque o me-

nor impacto possível no ambiente. 

filipa.pias@gmail.com

filipapias.wordpress.com

mailto:filipa.pias%40gmail.com?subject=
http://filipapias.wordpress.com
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FAPIL
Gama 

de produtos 
inovadora 

com plástico 
marítimo 
reciclado

A Fapil é uma empresa 
familiar que se dedica 
ao fabrico de artigos 

de limpeza e para 
o lar, apostando na 

inovação tecnológica 
e na utilização, há já 

mais 20 anos, de plástico 
reciclado nos seus 

produtos. Recentemente 
lançou uma nova 

gama de acessórios 
para limpeza e para 

arrumação feitos 
com pelo menos 20 

por cento de plástico 
marítimo reciclado. 

O objetivo é vir a fabricar 
apenas produtos 100 por 
cento reciclados, numa 

aposta em inovação 
e sustentabilidade.

O Instituto Pedro Nunes (IPN) de 
Coimbra realizou recentemente a 
1ª sessão de um ciclo de seminá-
rios sobre Economia Circular, que 
contou com a participação de res-
ponsáveis de empresas de diversos 
setores que são um exemplo de 
boas práticas neste domínio.
Subordinado ao tema “Modelos 
de Negócios Circulares: conceitos, 
experiências e oportunidades”, 
coube a Jorge Corker, do IPN, apre-
sentar a atividade do Instituto no 
que respeita à economia circular, 
designadamente através do seu 
Laboratório de Ensaios, Desgas-
te & Materiais que atua de forma 
transversal a vários setores, com 
projetos de investigação aplicada 
e projetos na área da eficiência ener-
gética, ou ainda o projeto europeu 
POWERSKIN+ (H2020), coordena-
do pela incubadora de Coimbra.
Segundo Jorge Corker, o IPN tem 
contribuído, ao longo das últimas 
décadas, para a incorporação do 
conceito da circularidade no te-
cido produtivo nacional e inter-
nacional, procurando contribuir 
para a criação de novos modelos 
de negócio. 
“Estamos a dar passos importantes 
neste caminho através do Plano de 
Ação para a Economia Circular em 
Portugal (PAEC) que define uma 
estratégica assente nos três pilares 
da sustentabilidade – económico, 
social e ambiental”, afirmou o res-

IPN debate economia circular

ponsável defendendo ainda “a ne-
cessária adaptação e reorientação 
do nosso tecido empresarial e da 
sociedade em geral para a econo-
mia circular”.
“No IPN acreditamos que a tran-
sição para a economia circular 
abrange não só as grandes empre-
sas, mas principalmente as PME 
e as microempresas, que são um 
pilar fundamental para o acelerar 
deste processo se quisermos atin-
gir as metas de sustentabilidade 
com que nos comprometemos nos 
acordos europeus e mundiais”, fri-
sou Jorge Corker.
O seminário suscitou o interesse 
de mais de uma centena de par-
ticipantes que ficaram a conhecer 
melhor seis empresas nacionais 
que alicerçam já o seu modelo de 
negócio em conceitos de circulari-
dade: plataformas de partilha (The 
Loop Company); extensão de vida 
do produto (Inovatools); recupe-
ração de recursos (Zouri Shoes; 
Brisa); produto como serviço (CATI); 
e fornecimentos circulares (NÃM).
O IPN participa ativamente em pro-
jetos conjuntos com empresas, uni-
versidades, centros de investigação 
e autoridades públicas, como são 
os casos dos projetos POWERSKIN+ 
(H2020), NABITEX (Interreg Sudoe) 
e Shellution (PT2020).

www.ipn.pt

https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2925?uri=%2F
https://www.ipn.pt/noticias/noticia/2925?uri=%2F
https://www.theloop.pt/
https://www.theloop.pt/
https://www.inovatools.eu/V3/pt
https://www.zouri-shoes.com/
https://www.brisa.pt/en/
http://www.misericordiacoimbra.pt/centro-apoio-terceira-idade.html
https://nammushroom.com/
http://www.ipn.pt
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A gama Ocean, composta por cerca 
de 35 referências de acessórios para 
limpeza e para arrumação, é fabrica-
da com pelo menos 20 por cento de 
plástico marítimo reciclado combina-
do com outros plásticos reciclados e, 
por enquanto, uma pequena percen-
tagem de plástico virgem.

“Estamos a impulsionar a mudança 
no nosso setor. Somos os primeiros 
a utilizar este material da atividade 
piscatória, estamos a valorizar, e sa-
bemos que irá despertar a atenção de 
outros, e como tal cada um fará a sua 
parte para ajudar a termos um mun-
do viável para as gerações futuras. É, 

acima de tudo, isto que nos move”, 
aponta Fernando Teixeira, CEO da 
Fapil. De referir que na introdução de 
plástico fruto de atividades marítimas, 
a Fapil pensou esta gama para ter 
o mínimo de intervenção e processos, 
razão pela qual ela apresenta uma cor 
não homogénea. 

Fundada em 1975, a Fapil nasceu pela 
mão do português Joaquim Teixeira 
que, acabado de chegar de Moçambi-
que, viu necessidade de dar emprego 
aos demais que chegavam de África. À 
data, a Fapil produzia vassouras e pin-
céis de caiar, e comercializava trinchas 
e escovas de dentes. Hoje, com 130 
colaboradores e sediada na Venda do 
Pinheiro, na região de Lisboa, a Fapil 
é uma referência e líder de mercado 
em produtos de utilidade doméstica 
pensados para a higiene e limpeza da 
casa, tratamento da roupa, arruma-
ção e organização do lar. 

A Fapil tem apostado, desde sempre, 
na inovação e na sustentabilidade, de-
senvolvendo novos produtos e procu-
rando encontrar novas formas de pro-
dução, mais avançadas e mais amigas 
do ambiente. Refira-se que, há mais 

de 20 anos, a Fapil introduziu a uti-

lização de plástico reciclado nos seus 

produtos, numa altura em que não 

era prática comum noutras empresas. 

O seu objetivo é vir a fabricar apenas 

produtos 100 por cento reciclados. 

A par desta aposta na inovação tec-

nológica, na melhoria contínua dos 

processos, na renovação e criação 

de produtos, a empresa procura uma 

constante atualização de conheci-

mento, estabelecendo parcerias com 

instituições de Ensino Superior e ou-

tros parceiros quer a nível nacional, 

quer internacional. A sustentabilidade 

ambiental e social são também priori-

dades da empresa.

Em termos de mercado, Portugal repre-

senta cerca de 90 por cento da fatura-

ção da empresa e a exportação cerca 

de 10 por cento. Na Europa a Fapil está 

já em Espanha, França, Itália e Luxem-

burgo. Está igualmente presente em 

outros mercados como Chile, Angola, 

Moçambique, Cabo Verde, S. Tomé e 

Príncipe, Marrocos, Tunísia e Gabão. 

www.fapil.pt

http://www.fapil.pt
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LEVIRA COMPANY 
Transformar para otimizar 

resultados com os olhos postos 
no ambiente

Desde as suas origens, nos anos 80 do século passado, 
que a história da Levira Company está associada 

à arte da destilação. Anteriormente conhecida como 
Destilaria Levira, a empresa foi inovando e investindo 

na valorização e transformação de vinhos 
e subprodutos vínicos.

Atualmente, a empresa conta com 
quatro unidades produtivas que visam 
o total aproveitamento da cadeia de 
valor da matéria-prima: uma unidade 
de produção de aguardentes vínicas, 
envelhecidas, bagaceiras, assim como 
licores e gins premium; uma unidade 
de produção de óleo de grainha de 
uva 100 por cento genuíno prensado a 
frio, assim como óleo de abacate 100 
por cento genuíno; uma unidade de 
produção de matéria-prima de origem 
vínica de alta qualidade para alimen-
tação animal; e ainda uma unidade, 
mais recente, de produção de álcool 
para fins de desinfeção cutânea, apro-

veitando o álcool disponível e, assim, 
potencializando as suas valências. 

Sendo a responsabilidade um dos va-
lores da Levira Company, o seu com-
promisso assenta nos pilares social, 
económico e ambiental, havendo uma 
preocupação constante na melhoria das 
condições dos seus colaboradores, no 
respeito pela sociedade em que se inse-
re e na melhoria contínua do desempe-
nho das suas unidades produtivas. 

Desta forma, aponta Pedro Carvalho, 
CEO da Levira Company, a empresa 
garante melhor qualidade dos seus 

produtos e maior rentabilidade, mi-
nimizando os impactos ambientais 
inerentes, promovendo a realização 
profissional dos seus colaboradores, 
a implementação de boas práticas 
de higiene e segurança no trabalho 
e o respeito pela ética empresarial 
face à sociedade. 

A aposta da empresa na economia cir-
cular passa também pela aquisição de 
subprodutos diretamente dos agricul-
tores e/ou parceiros locais e nacionais 
para posterior valorização e tratamen-
to, bem como pela maximização do 
valor e potencialidades dos subprodu-
tos, aplicando medidas ao longo de 
todo o ciclo de vida da uva.

Segundo o responsável, a Levira Com-
pany privilegia o uso de materiais 
provenientes de recursos sustentáveis 
e procura a integração da sustentabi-
lidade ambiental nos seus produtos, 
embalagens e na comunicação das 
marcas. Ainda de sublinhar uma es-
tratégia de otimização do consumo 
de energia e de água, minimizando a 
produção de resíduos e usando fontes 

de energias renováveis. 

www.leviracompany.pt

http://www.leviracompany.pt
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NEUTROPLAST 
Uma nova forma de pensar a utilização 

do plástico
A Neutroplast produz embalagens plásticas cujo principal destino 

é o abastecimento da indústria farmacêutica. No mercado há mais de 25 anos, 
a empresa tem presente os desígnios da economia circular, apostando em 

inovação e na reutilização de materiais plásticos. Assume-se ainda como líder no 
associativismo industrial ecológico, participando ativamente em iniciativas visando 

a proteção do ambiente.

Player de relevo no panorama da indús-

tria farmacêutica nacional, a Neutro-

plast tem, ao longo do tempo, procu-

rado desenvolver um setor vital para a 

sociedade, em parceria com laborató-

rios farmacêuticos, universidades, polos 

de investigação, associações industriais 

e outros stakeholders envolvidos. 

Para a Neutroplast, o desígnio que a 

economia circular oferece não é no-

vidade, já que, como transformado-

ra de plástico, está muito consciente 

do papel que esses produtos têm no 

equilíbrio ambiental mundial, tendo 

acolhido com naturalidade a Diretiva 

da Comissão Europeia sobre Plástico 

e a forma como ela aborda a utiliza-

ção desta matéria-prima, tanto pela 

necessidade de uma nova forma de 

pensar a utilização do plástico, como 

pela consciência que o plástico é um 

material central na economia e nas 

nossas vidas diárias. 

A empresa defende a “necessidade 
premente” de recriar as indústrias 

de transformação de plástico e, nes-

se sentido, deu início ao que apelida 

de “revolução silenciosa”, através do 

desenvolvimento de um conjunto de 

iniciativas para a redução da pegada 

ecológica, investindo, nomeadamen-

te, na instalação de painéis fotovol-

taicos para autoconsumo e na auto-

mação de processos internos de pro-

dução, com claros benefícios para a 

prestação ambiental da sua atividade.

Paralelamente, eliminou os copos 

e talheres de plástico para utilização 

dos colaboradores da empresa, e re-

pensou o sistema elétrico, instalando 

iluminação LED e fazendo uma mo-

nitorização apertada dos fluxos de ar, 

que permite criar um impacto reduzi-

do no consumo elétrico da geração 

de ar comprimido. Apostou ainda, ao 

longo dos anos, na redução de des-

perdício e na reutilização de materiais, 
atingindo níveis de excelência através 
de procedimentos SMED, estandardi-
zação de ferramentas e protocolos de 
Organização, Ordem e Limpeza.

A Neutroplast acredita no associativis-
mo industrial ecológico. Participou ati-
vamente na Operation Clean Sweep 
e tem como parceiros a Zero Plastic 
Oceans e a SmartWaste Portugal, sen-
do também sujeita a análise no índice 
ECOVADIS. “A colaboração com estas 
organizações de relevo na nova con-
figuração de defesa do ambiente é, 
de facto, uma evidência, com provas 
dadas da capacidade gerada por ini-
ciativas conjuntas, na defesa do am-
biente e no estabelecer da economia 
circular”, afirma fonte da empresa.

A empresa aponta metas para o futu-
ro mais ambiciosas: o objetivo é atin-
gir um processo produtivo e da ativi-
dade com zero por cento de lixo, e re-
tirar o plástico do mercado através de 
processos de reutilização de materiais, 
mantendo sempre os compromissos 
com a qualidade de matéria-prima 
necessária para o abastecimento 
da indústria farmacêutica.

Sobre a importância da economia circu-
lar, a mesma fonte defende “uma inte-
gração das vantagens do plástico com 
a necessidade imperiosa de reformula-
ção da utilização desse plástico, apenas 
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possível através de uma abordagem ‘cir-
cular’ em que essa matéria-prima – um 
material tão eficiente que está presente 
em quase todos os produtos que utiliza-
mos –, passa a ser reutilizada de forma 
extensiva, através de processos que in-
tegram produtores de plástico, recicla-
dores, retalhistas e consumidores”. 

A inovação será, por isso, o foco fun-
damental para atingir essa meta, en-
volvendo a reutilização do plástico de 
forma generalizada e a mudança de 
hábitos dos consumidores. “Apenas 
assim se aumentará a sustentabilida-
de dos plásticos, uma oportunidade 
para a competitividade e criação de 
empregos numa indústria muito im-
portante na economia europeia”, fri-
sa a mesma fonte.

Fundada há 25 anos, a Sociedade 
Ponto Verde (SPV) tem dinamizado 
e participado em vários projetos que 
interagem com esferas e públicos-
-alvo diversos, designadamente pro-
jetos de comunicação que promovem 
a transformação de hábitos e com-
portamentos, de que é exemplo a 
Academia Ponto Verde, um projeto 
educativo destinado aos 2º e 3º ciclos 
e ensino secundário e profissional que 
tem como missão sensibilizar alunos, 
professores e famílias para a adoção 
de hábitos de reciclagem. Em intera-
ção com os seus clientes, a SPV de-
senvolve igualmente projetos de co-
municação conjuntos que visam levar 
a mensagem da reciclagem mais lon-
ge, como a recente campanha com a 
Delta Cafés ou a divulgação de infor-
mação sobre como evitar a produção 
excessiva diária de resíduos. 

SOCIEDADE PONTO VERDE
Aposta forte na inovação, 

investigação e sensibilização 
do consumidor

Instituição de referência na área da reciclagem 
de embalagens em Portugal, a Sociedade Ponto Verde 

implementou o Sistema Integrado de Gestão de 
Resíduos de Embalagens (SIGRE) que tem por objetivo 

promover a economia circular. A sensibilização 
e a educação para as melhores práticas ambientais 

são importantes áreas de atuação da Sociedade Ponto 
Verde junto dos consumidores.Para a Neutroplast, a eficiência pas-

sa, desta forma, para uma posição 
de desígnio ecológico, em que o elevar 
da sustentabilidade da produção, atra-
vés de ganhos na eficiência, permitirá à 
empresa atingir os níveis que desejados 
para o seu impacto ecológico.
 
“A introdução de um grande núme-
ro de equipamentos, a mudança dos 
sistemas produtivos e a alteração dos 
comportamentos ambientais são, por 
isso, uma manifestação de como me-
lhorias incrementais na nossa forma 
de agir têm impacto tanto para nós 
como para o ambiente, conseguindo 
atingir níveis mais elevados da qua-
lidade dos nossos produtos e, dessa 
forma, afirmar o lugar da Neutroplast 
como uma empresa precursora do fu-
turo da indústria farmacêutica nacio-
nal e internacional”, conclui a fonte 
da empresa. 

www.neutroplast.com

Noutras áreas, como a de inovação, a 
SPV já apoiou projetos com um valor 
superior a 10 milhões de euros e tem 
estimulado o aparecimento de novas 
soluções de embalagens mais susten-
táveis e em linha com as exigências da 
economia circular. Os resultados nesta 
área tiveram impacto tanto ao nível de 
novas soluções de reciclagem e tecno-
logias de recolha e tratamento, como 
nas competências criadas e nas redes 
e sinergias obtidas.

Noutra esfera, a SPV lançou a plata-
forma Ponto Verde Lab que começou 
por ser uma área essencialmente de 
prevenção, mas que agora passou 
também a agregar os projetos de in-
vestigação e desenvolvimento da SPV. 
“A inovação faz parte do ADN da 
instituição, que foi e continua a ser 
um agente fundamental na procura, 

https://www.pontoverde.pt/noticias_detalhe.php?id=445&pagina=2
https://www.pontoverde.pt/noticias_detalhe.php?id=461&pagina=1
https://www.pontoverde.pt/noticias_detalhe.php?id=452&pagina=1
https://www.pontoverde.pt/noticias_detalhe.php?id=452&pagina=1
http://www.neutroplast.com
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desenvolvimento e disseminação da 
investigação neste setor de ativida-
de, fundamental para o desempenho 
nacional em termos de políticas públi-
cas de ambiente, economia circular e 
neutralidade carbónica. Esta estraté-
gia tem permitido executar um con-
junto de ações que chegam a quem 
tem responsabilidade direta ou indi-
reta pela colocação de embalagens 
no mercado”, refere Ana Isabel Trigo 
Morais, CEO da SPV.

O apoio a ferramentas e projetos, 
de que são exemplo o Ocean Wise, 
através da iniciativa Oceans Calling, 
ou as Ferramentas de Circularidade 
(Katch-e) permitem captar conheci-
mento e ampliá-lo, resultando numa 
rede nacional e internacional colabo-
rativa com vista à inovação. “Acre-
ditamos que todos estes projetos 
e plataformas têm contribuído 
para colocar o tema da reciclagem 
na agenda dos consumidores portu-
gueses e os números parecem refletir 
não só o empenho da SPV, mas tam-
bém de outros agentes do setor”, de-
fende a CEO.

Um estudo promovido pela SPV mos-
tra que nos últimos 10 anos as preo-
cupações dos portugueses em rela-

ção ao ambiente têm vindo a evoluir 
de forma muito favorável e que nove 
em cada 10 inquiridos reciclam em-
balagens. As metas da SPV estão 
alinhadas com os compromissos de 
Portugal ao nível da União Europeia 
(Diretiva Quadro dos Resíduos e Di-
retiva Embalagens), a par de outros 
desafios no âmbito da economia 
circular, das licenças das entidades 
gestoras do SIGRE, e da regulação e 
supervisão do sistema. 

Para a SPV, a aposta na sustentabili-
dade e na economia circular devem 
continuar a ser a chave para o futuro, 
e a gestão de resíduos e da reciclagem 
são fulcrais por serem o motor para 
uma implementação eficaz e definiti-
va de modelos de economia circular. 

Neste contexto, dinamizar a inova-
ção e o desenvolvimento na área da 
reciclagem e contribuir para atingir os 
objetivos definidos no Pacto Ecológico 
Europeu são os dois principais eixos 
que orientarão a atividade da SPV nos 
próximos anos. 

Temas como a transição digital, a eco-
nomia circular e a neutralidade carbó-
nica estão na agenda de prioridades 
para os próximos anos e o setor onde 

a SPV opera poderá ter um papel es-
sencial para alavancar novos negócios 
que serão indispensáveis para a reto-
ma da economia nacional e europeia 
depois de um ano tão desafiante 
como foi 2020. 

“No caso particular do setor dos resí-
duos, onde atuamos, avizinham-se de-
safios como o alargamento do âmbito 
de atuação do SIGRE, a regulação e 
supervisão efetiva para todas as Enti-
dades Gestoras de resíduos de emba-
lagens e alterações da legislação, no-
meadamente as Diretivas Quadro dos 
Resíduos + Embalagens + Single-Use 
Plastics”, reforça Ana Trigo Morais.

Um outro domínio de atuação da SPV 
será ao nível da contribuição para a 
Nova Agenda do Consumidor, uma 
iniciativa da União Europeia que apela 
à transformação dos hábitos de consu-
mo para a sustentabilidade, e reforça 
a necessidade de oferecer ao consumi-
dor soluções e formas de garantir que 
reciclam mais e melhor, alinhadas com 
os princípios da economia circular, mas 
também que haja informação clara. 

“O conceito Economia Circular, mes-
mo não estando no ‘top of mind’ dos 
consumidores, está já a ganhar fortes 
raízes na esfera das políticas públicas 
e governamentais. Mas para que o 
conceito seja efetivo, a participação 
de todos, inclusive a do consumidor e 
com grande responsabilidade, é pre-
ponderante”, conclui Ana Trigo Mo-
rais, acrescentando ser ainda neces-
sário promover mecanismos de me-
dição de circularidade das empresas 
e seu desempenho, e reforçar o foco 
no desenvolvimento, investigação e 
inovação em matéria de gestão de re-
síduos para a reciclagem, sendo este 
um ponto essencial na promoção da 
economia circular. 

www.pontoverde.pt

Veja aqui alguns exemplos de projetos de I&D 
apoiados pela SPV em 2020 e que promovem 
a economia circular.

https://www.oceanwise-project.eu/
https://oceanscalling.pt/
https://www.pontoverde.pt/noticias_detalhe.php?id=459&pagina=1
http://www.pontoverde.pt
https://www.pontoverde.pt/estudos_e_projectos_antigo.php
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Como explica Patrícia Ferreira, CEO da 
Valerius Hub, “a principal missão do 
projeto Valérius 360 é, e será sempre 
prevenir, educar e (re)criar produtos 
de excelência com o menor impacto 
ambiental possível, tomando a susten-
tabilidade como o seu valor central e 
sugerindo novos métodos para tornar 
o nosso armário o mais ponderado e 
consciente possível”.

O método de atuação consiste na re-
colha de peças usadas, excedentes de 
corte e stock de produções que, poste-
riormente, são filtrados e divididos por 
composição e estrutura. Mais tarde, 
cada elemento é triturado e transfor-
mado em matéria bruta, sendo as fi-
bras resultantes mecanicamente mistu-
radas e envolvidas com fibras virgens, 
porém naturais, de forma a formarem 
um novo fio. Com este fio produz-se 
nova matéria-prima e, consequente-

VALÉRIUS TÊXTEIS 
Recriar para reduzir o impacto ambiental

Sustentabilidade e circularidade são apostas fortes da Valérius Têxteis, que 
desenvolveu o projeto Valérius 360 que visa o aproveitamento de peças usadas 

e outros excedentes para fazer novo fio para a produção de vestuário.
Fundada em Barcelos em1984, a Valérius Têxteis S.A. é uma das maiores empresas 

de vestuário portuguesas, contando com 150 colaboradores e um volume de 
negócios de 40 milhões de euros. A empresa exporta 99 por cento da produção 

para 20 países, com destaque para Suécia, Alemanha, Reino Unido e Itália.

mente, novas peças entram no merca-
do, fechando todo um ciclo.

Atualmente, 60 por cento do exceden-
te de corte das empresas do setor é tra-
tado na Valérius 360, sendo o objetivo 
atingir os 100 por cento no próximo 
ano, refere Patrícia Ferreira, acrescen-
tando que a Valérius pretende reduzir 
para zero as emissões de carbono em 
2030. “Estimamos que, pelo menos, 
50 por cento dos nossos clientes esteja 
a colaborar connosco neste projeto em 
2025”, aponta a responsável.

Durante 2020 a Valérius desenvolveu 
um novo produto que está já disponí-
vel para as empresas, o Valérius HUB, 
um agregado de unidades – do qual 
a Valérius 360 faz parte – que surge 
como uma plataforma única de cen-
tenas de soluções. Em suma, adianta 
Patrícia Ferreira, a Valérius pretende 
ser o único posto de atendimento de 
qualquer marca ou projeto têxtil, ga-
rantindo design e desenvolvimento 
(de malhas, moda, gráfico e produto), 
sourcing, produção, ferramentas de 
marketing digital e e-commerce, estú-
dio de fotografia e logística.

“Mais do que uma potência indus-
trial, o nosso objetivo é agirmos 
como pioneiros da sustentabilidade 
e economia circular, fechando com-
pletamente a cadeia produtiva e 
potenciando a reciclagem acima de 
qualquer outro formato de atuação”, 

conclui a CEO da Valérius. 

www.valerius.pt

www.valeriushub.com
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http://www.valerius.pt
https://www.valeriushub.com/
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LUÍSA MAGALHÃES
DIRETORA EXECUTIVA DA ASSOCIAÇÃO SMART WASTE PORTUGAL

“DESENVOLVIMENTO 
DA ECONOMIA CIRCULAR 
É BASTANTE PROMISSOR”



ENTREVISTAmarço 2021 23

Existe, atualmente, uma cada vez maior consciencialização por parte 
de instituições, empresas e consumidores para a necessidade de maximizar 

o aproveitamento económico dos resíduos visando reduzir os impactos ambientais 
negativos, mas também promover a criação de novos negócios baseados 

na circularidade.
Luísa Magalhães, diretora executiva da Associação Smart Waste Portugal, 
apresenta, nesta entrevista, os principais projetos desenvolvidos por esta 

Associação para apoiar a transição para uma economia mais circular, valorizando 
os recursos naturais e humanos no processo de crescimento económico.

Criada em 2015, a Associação Smart Waste 
Portugal (ASWP) centra a sua atuação na 
promoção de uma política de sustentabili-
dade na área dos resíduos. Pode fazer-nos 
uma breve apresentação da Associação e 
principais desafios?

A Associação Smart Waste Portugal (ASWP) 

tem por missão criar uma plataforma colabo-

rativa para envolver todos os agentes do setor 

dos resíduos, potenciando e valorizando o re-

síduo como um recurso económico e social. 

A Associação pretende, assim, criar condições 

para apoiar na transição para uma Economia 

Circular, bem como reforçar a capacidade de 

reação a fatores nacionais e internacionais 

de uma forma competitiva, atuando em toda 

a cadeia de valor, através de uma estratégia 

colaborativa, focada na inovação, na investi-

gação & desenvolvimento, na implementação 

de soluções e na geração de novos negócios.

A nossa rede conta, atualmente, com 125 

Associados, que têm sido um fator determi-

nante nesta estratégia colaborativa para a 

circularidade. A diversidade de associados é 

um aspeto diferenciador da Associação, es-

tando representados os setores: da gestão 

de resíduos (25 por cento), da indústria, da 

distribuição e comércio de equipamentos (32 

por cento), universidades e centros de investi-

gação (16 por cento), consultadoria, serviços 

e engenharia (11 por cento), associações (10 

por cento) e outros (6 por cento).

A ASWP tem vindo a afirmar-se como uma 

entidade de referência no contexto nacional, 

no processo de transição para uma economia 

circular, promovendo sinergias e colaboração, 

promovendo a geração de novos negócios 

baseados na circularidade, criando escala, 

apresentando tomadas de posição, sendo um 

parceiro da tutela, produzindo conhecimento 

e informação e dinamizando vários grupos de 

trabalho. Neste âmbito, a Associação tem vin-

do a atuar em diversas áreas, através da dina-

mização de Grupos de Trabalho: setor da re-

colha dos resíduos, combustíveis derivados de 

resíduos, plásticos, desperdício alimentar, resí-

duos de construção e demolição, entre outras.

Quais são os principais projetos da Associa-
ção atualmente em curso? 

De momento, além do trabalho decorrente 

dos diversos grupos de trabalho que dinami-

zamos, encontramo-nos a promover o projeto 

“Be Smart – Be Circular”, o qual tem como 

objetivo estratégico sensibilizar, dinamizar 

e capacitar as Pequenas e Médias Empresas 

(PME) nacionais com relevância para o setor 

dos resíduos, dotando-as de conhecimento, in-

formação e ferramentas que contribuam para 

a transformação empresarial, numa ótica de 

transição para a Economia Circular. Com base 

em atividades e sistemas inovadores, que per-

mitam criar um sistema de troca de resíduos 

e matérias-primas, o projeto tem igualmente 

como objetivo a maximização do aproveita-

mento económico dos resíduos, diminuindo 

a necessidade de extração de recursos e os 

seus impactes ambientais negativos.

Neste sentido, a ASWP propõe-se a criar uma 

plataforma nacional, que fomente o resíduo 

como um recurso, agindo em toda a cadeia 



ENTREVISTA Portugalglobal nº14024

de valor do setor. O projeto prevê também o 

desenvolvimento de um Guia de Boas Práticas 

Circulares para as empresas, dinamização de 

workshops de Ecodesign Circular e a realização 

de um estudo sobre o Potencial da Desclassifi-

cação de Resíduos. A realização da Conferên-

cia Anual da ASWP, bem como inúmeras ações 

ainda desenvolvida uma ferramenta de avalia-

ção dos benefícios ambientais e económicos as-

sociados à circularidade nos edifícios. 

A ASWP desenvolveu um Estudo sobre a 
Relevância e Impacto da Indústria de Re-
síduos em Portugal na Perspetiva da Eco-
nomia Circular. Pode apontar as principais 
conclusões desse estudo?

Este Estudo serve de base para a atuação da 

Associação e é uma referência naquilo que é e 

poderá representar para a definição e fixação 

das Políticas Públicas do Ambiente, não só im-

pactando o setor dos resíduos, mas também 

a definição das próprias políticas num enqua-

dramento nacional e global, estando este es-

tudo em sintonia com muitas das prioridades 

do Plano de Ação para a Economia Circular 

em Portugal. O Estudo permite concluir que o 

setor dos resíduos apresenta uma capacidade 

relevante de geração de valor acrescentado na 

economia e que a atividade de recolha de re-

síduos é, desde longa data, a mais relevante 

no setor dos resíduos nacional. Contudo, os 

investimentos efetuados ao longo da última 

década nas atividades de tratamento e de valo-

rização revelam uma tendência diferente para 

o futuro, posicionando-as como o motor do 

setor. No âmbito deste Estudo, foram também 

identificados setores de atividade que devem 

merecer uma atenção prioritária em matéria 

de aposta na circularidade, tais como: a fabri-

cação de máquinas, equipamentos e material 

de transporte; a construção; as indústrias me-

talúrgicas de base e produtos metálicos e o co-

mércio e serviços; seguindo-se outros como o 

setor das indústrias extrativas, o das indústrias 

alimentares, bebidas e tabaco.

De acordo com o Estudo, a existência de uma 

base de dados robusta, a produção de conheci-

mento para o setor empresarial, a investigação 

e desenvolvimento, a inovação, o ecodesign, 

o empreendedorismo, a cooperação entre os 

vários stakeholders, a existência de uma políti-

ca de incentivos nesta área, o aprofundamen-

to das simbioses industriais e o aumento da 

maturidade do mercado dos materiais secun-

dários  são aspetos que têm um papel muito 

importante na circularidade dos materiais e 

de disseminação e capacitação encontram-se 

também no desígnio do projeto. Este projeto 

teve início em maio de 2020 e tem a duração 

de dois anos.

A Associação, em colaboração com a 3drivers 

– Engenharia, Inovação e Ambiente, a Facul-

dade de Engenharia da Universidade do Porto 

(FEUP) e a Plataforma Tecnológica Portuguesa 

da Construção (PTPC), encontra-se igualmente 

a desenvolver o projeto Edifícios Circulares, fi-

nanciado pelo EEA Grants. Este projeto, iniciado 

igualmente em maio de 2020, tem como objeti-

vo o desenvolvimento de ferramentas de apoio 

à decisão para promover o aumento da reutili-

zação dos materiais e a redução na produção 

de resíduos no setor da Construção. Prevê ain-

da um projeto demonstrador onde se pretende 

aplicar estas ferramentas, que irão facilitar a de-

finição de passaportes de materiais de edifícios 

e o cálculo de indicadores de circularidade e de 

eficiência material, hídrica e energética. Será 

http://www.smartwasteportugal.com/pt/comunicacao/eventos/estudo-smart-waste-portugal/
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na promoção de uma economia sustentável 

e compatível com os limites do planeta.

Em que consiste e quais são os principais 
objetivos do Pacto Português para os Plás-
ticos, que a ASWP lidera? 

O Pacto Português para os Plásticos é uma ini-
ciativa que junta atualmente 97 entidades ao 
longo da cadeia de valor dos plásticos nacional 
e que tem como objetivo e visão a transição 
para uma economia circular, no caso concreto, 
dos plásticos. Através das Metas 2025 desta 
iniciativa, muito concretas e ambiciosas, espe-
ramos atingir um elevado nível de circularidade 
no final de 2025. Esse elevado nível de circu-
laridade significa que todas as embalagens em 
plástico colocadas no mercado serão reutili-
záveis ou, quando tal não seja possível, 100 
por cento recicláveis; significa a eliminação da-
queles produtos de plástico de uso único que 
não são estritamente necessários ou que são 
problemáticos (substituindo-os por materiais 
alternativos mais sustentáveis); significa incre-
mentar, de forma relevante, a taxa de recicla-
gem das embalagens de plástico em Portugal; 
significa um crescente incremento de plásticos 
reciclados em novas embalagens, garantindo 
a segurança e qualidade; significa uma socie-
dade civil mais consciente do seu papel deter-
minante nesta transição, adotando práticas de 
consumo cada vez mais responsáveis, susten-
táveis e circulares.

Cabe salientar esta última meta, que distingue 
o Pacto Português para os Plásticos de outras 
iniciativas similares, e que foi um ponto de 
honra da Associação Smart Waste Portugal nas 
negociações com a Fundação Ellen MacArthur: 
somos o único Pacto da rede global que possui 
um objetivo relacionado com a sensibilização 
e educação do consumidor para a utilização 
responsável dos plásticos. Acreditamos que 
o consumidor tem um papel central em todo 
este processo de transição para uma economia 
circular e, por este motivo, pretendemos inte-
grá-lo na iniciativa desde o primeiro dia.

A aposta na Economia Circular é uma prio-
ridade em Portugal, mas também para a 
União Europeia. Como analisa a evolução 
desta aposta em Portugal?

A aprovação do Plano de Ação para a Econo-
mia Circular em Portugal, em dezembro de 
2017, foi um sinal da prioridade do país e das 
empresas para esta temática. A implementa-
ção de Agendas Regionais de Circularidade nas 
CCDR - foi igualmente uma iniciativa relevante 
demonstradora do envolvimento de todos os 
stakeholders nas diferentes regiões do país. A 
economia circular começa também a ser prio-
ridade nos financiamentos europeus e nacio-
nais, pelo que é um incentivo ainda maior para 
empresas e para a academia, que direcionam o 
seu foco de investigação para estas áreas.

A Economia Circular começa a ser considerada 
como uma resposta à problemática de utiliza-
ção de um grande número de recursos para 
lá dos limites do planeta e da geração de resí-
duos. Também as empresas começam a estar 
muito mais atentas e abertas a estas questões, 
uma vez que começam a compreender que a 
circularidade constitui uma oportunidade para 
o desenvolvimento de novos negócios, adap-
tação e resiliência a adversidades e criação de 

valor acrescentado.
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Considera que a atual conjuntura econó-
mica, em consequência da pandemia que 
assolou o mundo, veio tornar mais pre-
mente a aceleração de políticas e proces-
sos no domínio da sustentabilidade e da 
economia circular? 

A pandemia da COVID-19 veio alterar a forma 

como as empresas trabalhavam e interagiam, 

contudo, esse cenário teve de ser contrariado 

através do nosso maior ativo: as pessoas. Hou-

ve uma redução da mobilidade nas cidades e 

a introdução do teletrabalho, que teve conse-

quências positivas em termos de redução das 

emissões de CO2 e melhoria da qualidade do 

ar. O setor dos resíduos sentiu algumas mu-

danças, com as pessoas a trabalhar em casa 

e com as escolas com ensino à distância, com 

o setor hoteleiro e da restauração em decrés-

cimo e com a mudança de hábitos dos consu-

midores, para além do aparecimento do novo 

fluxo das máscaras, tendo tido necessidade de 

se adaptar em termos de destinos e frequên-

cias de recolha. A realidade futura do setor dos 

resíduos em Portugal não será independente 
do posicionamento que as organizações que o 
compõem, a indústria e os consumidores ado-
tarem em relação à evolução do contexto. 

É fundamental garantir que o processo de re-
construção da economia no pós-pandemia seja 
baseado nas premissas da sustentabilidade, cir-
cularidade e respeito pelo ambiente. Penso que 
é uma oportunidade a ser trabalhada. E, nesse 
processo, o setor dos resíduos tem um papel 
crucial em garantir a transição para uma econo-
mia circular, valorizando recursos, naturais e hu-
manos, no processo de crescimento económico.

Quais as perspetivas de desenvolvimento 
da economia circular em Portugal?

O desenvolvimento da economia circular é 
bastante promissor, pois esta temática come-
ça a constar na ordem do dia, havendo vários 
projetos demonstradores de boas práticas de 
circularidade, em diversos setores, e algum 
financiamento europeu e nacional para tal. 
A educação é fundamental e o tema da eco-
nomia circular tem sido integrado em alguns 
currículos de universidades e apresentado em 
escolas, pelo que a próxima geração de profis-
sionais já terá estes conceitos presentes. 

A existência de laboratórios colaborativos, cen-
tros de investigação e universidades que traba-
lham nestas temáticas é um fator chave para as 
empresas nacionais adotarem novas práticas de 
circularidade. As entidades, a sociedade e o país 
encontram-se mais disponíveis para a adoção 
de melhores práticas que promovam a econo-
mia circular, ao invés de uma economia linear 
de consumo de recursos e geração de resíduos.

A ASWP tem tido um papel determinante en-
quanto entidade que pretende promover a 
economia circular entre os diversos atores das 
diferentes cadeias de valor, potenciando a coo-
peração entre estes com a academia e associa-
ções, estimulando boas práticas de circularidade 
nos seus modelos de negócio e tentando dar 
dimensão e força ao setor, influenciando a tu-
tela para a agilização de algumas barreiras. 

www.smartwasteportugal.com

http://www.smartwasteportugal.com/pt/
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O Japão é a terceira economia mundial, o primeiro emissor de investimento direto 
no estrangeiro e o quarto maior importador e exportador do mundo. Assim, 

revela-se cada vez mais um mercado imprescindível no processo 
de internacionalização das empresas portuguesas. 

Nos últimos anos, tem-se registado um crescente aumento do investimento 
japonês em projetos de relevância em Portugal, devido essencialmente ao retomar 

do interesse das empresas japonesas pelo nosso país.

Também as exportações nacionais e as empresas portuguesas exportadoras para 
este mercado têm assinalado um aumento interessante, verificando-se uma maior 
notoriedade dos produtos e serviços portugueses no Japão. É ainda de assinalar 
o interesse progressivo das empresas tecnológicas portuguesas neste mercado. 

Miguel Malheiro Garcia, delegado da AICEP no Japão, apresenta uma análise 
detalhada e contributos fundamentais para uma aposta de sucesso por parte das 

empresas portuguesas no mercado japonês. 

JAPÃO
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 > POR MIGUEL MALHEIRO 
GARCIA, DELEGADO 
DA AICEP NO JAPÃO

cal de 2021 (1 de abril de 2021 a 31 
de março de 2022) no valor de 1,03 
biliões de dólares, mais 3,8 por cento 
face ao aprovado em 2020.

As previsões do governo, relativas ao 
ano de 2020, apontam para uma retra-
ção do PIB na casa dos 5 por cento, com 
um crescimento em 2021 a rondar os 4 
por cento. No entanto, outras entidades 
estimam uma recuperação mais lenta – 
a OCDE prevê um crescimento de 2,3 
por cento e o Japan Center for Econo-
mic Research de 3,4 por cento.

Segundo uma sondagem efetuada 
pelo jornal Nikkei, 55,8 por cento dos 
CEO japoneses considera que uma 
recuperação da economia para ní-
veis pré-pandemia só deverá ocorrer 
dentro de dois anos. Por sua vez, de 
acordo com a JETRO, 80 por cento das 
empresas japonesas com operações 

JAPÃO
UM DESAFIO EM TEMPOS DE INCERTEZA

Com uma capacidade de relacionamento internacional irrefutável, o Japão 
é a terceira economia mundial, o quarto importador e exportador mundial 

e o primeiro emissor de investimento direto no estrangeiro, resultado da forte 
atividade de M&A – Mergers and Acquisitions.

ciadas à diferente cultura de negócios, 
cuja compreensão pode ditar o suces-
so no estabelecimento de uma parce-
ria comercial ou de um investimento.

Um dos aspetos a acautelar na abor-
dagem ao Japão, que, não sendo um 
mercado difícil, requer tempo, inves-
timento e persistência, são os desen-
volvimentos recentes. Como todas 
as economias mundiais, o Japão tem 
também sido confrontado com su-
cessivas ondas de infeções COVID-19 
que têm impactado a economia, ain-
da que numa escala bastante inferior 
à dos países europeus e americanos.

Até janeiro de 2021, o governo apro-
vou três orçamentos suplementares, o 
último com medidas no valor de 708 
mil milhões de dólares, dirigido à ino-
vação verde e digital, e divulgou um 
esboço do orçamento para o ano fis-

O mercado japonês revela-se altamen-

te competitivo e exigente em matéria 

de qualidade, apresentação e segu-

rança dos produtos, apresentando um 

PIB per capita de 49.187,8 de dólares 

e um poder de compra significativo.

Um dos principais desafios associados 

à entrada e expansão no mercado ja-

ponês prende-se com questões asso-

> >

> >
>

>

>

CULTURA DE NEGÓCIOS JAPONESA

COMUNICAÇÃO
• Preparação antecipada: 

 “pré alinhamento”
• Socialização

Namawashi & Ringi

Europeus privilegiam conteúdo / 
Japoneses stressam 

(o quê, com quem, como)

Confiança assenta 
no relacionamento pessoal

Visão holistica
Enfoque no processo

ESTRATÉGIA 

E PLANEAMENTO

PROCESSO DE DECISÃO 
“bottom up”

CONFIANÇA 
E CONSTRUÇÃO 

DE RELACIONAMENTO

Namawashi – assegurar 
e partilhar conhecimento 

técnico; evitar desarmonia; 
eliminar surpresa

Ringi – processo mais formal; 
circulação de documento com 

recomendação colectiva

“No problem is a problem” 
There’s always space for improvement
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O JAPÃO

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/nov

2020  
jan/nov

Var % 
20/19b

Exportações 145,4 138,5 145,7 147,8 151,2 1,1 136,1 222,7 63,7

Importações 271,3 299,1 333,2 377,4 398,3 10,1 378,1 274,4 -27,4

Saldo -125,9 -160,6 -187,5 -229,6 -247,1 -- -242,1 -51,7 --

Coef. Cob. % 53,6 46,3 43,7 39,2 38,0 -- 36,0 81,2 --

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)

no estrangeiro esperam uma quebra 
nas vendas.

As estimativas do Ministério das Fi-
nanças japonês indicam, para o ano 
de 2020, uma redução de 11,6 por 
cento nas importações e um aumento 
de 2 por cento nas exportações.

No período de janeiro a novembro 
de 2020 (face ao período homólogo 
de 2019), as importações regrediram 
14 por cento. As exportações dos 27 
países da Europa sofreram, no mes-
mo período, uma quebra de 13,4 por 
cento, mas mantiveram a sua quota 
de mercado no cômputo geral das 
importações japonesas (aproximada-
mente 11,3 por cento).

Num contexto em que o IDE global 
colapsou cerca de 42 por cento (me-
nos 71 por cento na Europa), o inves-
timento japonês, enquanto emissor, 
seguiu a tendência com uma quebra 
de 45,7 por cento (menos 72,4 por 
cento na Europa).

Relacionamento 
Portugal – Japão
As exportações portuguesas para o Ja-

pão registaram um crescimento entre 

2015 e 2019, possivelmente devido 

ao crescente interesse por parte das 

empresas nacionais no mercado japo-

nês (865 empresas exportadoras em 

2015 e 1064 em 2019).

Não obstante as dificuldades resul-

tantes da pandemia e o facto do re-

lacionamento bilateral Portugal - Ja-

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O JAPÃO

2015 2016 2017 2018 2019 Var %
19/15a

Var % 
19/18b

Exportações 55,1 66,7 75,8 95,8 98,8 16,0 3,0

Importações 60,3 66,9 69,7 77,2 86,6 9,5 12,1

Saldo -5,2 -0,2 6,1 18,6 12,2 -- --

Coef. Cob. % 91,4 99,7 108,7 124,1 114,0 -- --

Fonte: Banco de Portugal        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2018-2019
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pão ser ainda modesto, entre janeiro 
e novembro de 2020, as exportações 
portuguesas aumentaram 63,7 por 
cento, face ao período homólogo de 
2019. Para tal, contribuiu a exporta-
ção de automóveis de passageiros 
que ascendeu a 11.699,272 milhões 
de ienes.

No que diz respeito ao investimento 
direto nipónico em Portugal, tem-se 
assistido a um retomar do interesse 
das empresas japonesas pelo nosso 
país, traduzido em investimentos e 
projetos de relevância. 

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA O JAPÃO POR GRUPOS DE PRODUTOS

2015 % Tot 15 2018 % Tot 18 2019 % Tot 19 Var % 
19/18

Alimentares 33,3 22,9 36,5 24,7 39,8 26,3 9,1

Máquinas e aparelhos 26,2 18,0 22,6 15,3 19,9 13,1 -11,9

Químicos 24,5 16,9 9,0 6,1 13,8 9,1 52,4

Agrícolas 11,0 7,6 13,2 8,9 12,2 8,1 -7,1

Calçado 13,1 9,0 11,3 7,6 10,0 6,6 -11,2

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DO JAPÃO POR GRUPOS DE PRODUTOS

2015 % Tot 15 2018 % Tot 18 2019 % Tot 19 Var % 
19/18

Veículos e outro mat. transporte 117,0 43,1 127,0 33,6 137,3 34,5 8,1

Máquinas e aparelhos 76,5 28,2 133,6 35,4 122,0 30,6 -8,7

Plásticos e borracha 23,5 8,7 39,4 10,4 38,5 9,7 -2,4

Metais comuns 6,4 2,4 11,3 3,0 26,2 6,6 131,8

Em 2020, foram anunciados os se-
guintes projetos de investimento japo-
nês em Portugal: NEC (centro de exce-
lência), Tokyo Gas (investimento de 22 
milhões de dólares na Principle Power) 
e Mitsui e Toyota, via Toyota Caetano, 
na Caetano Bus (veículos elétricos e 
“fuel cells” – H2).

Além disso, tem-se também verificado 
um crescente interesse no Japão por 
parte de diversas empresas tecnoló-
gicas portuguesas: Veniam (parceria 
com Denso), Defined Crowd, Outsys-
tems e Vision Box.
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E O JAPÃO – PRINCÍPIO DIRECIONAL

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/out

2020  
jan/out

Var % 
20/19b

Exportações 2.997,3 3.132,5 3.581,6 3.913,1 4.126,7 8,4 3.509,8 2.530,9 -27,9

Importações 2.214,7 2.399,3 2.502,2 2.867,2 3.242,1 10,1 2.753,8 1.949,8 -29,2

Saldo 782,5 733,2 1.079,4 1.045,9 884,7 -- 756,0 581,1 --

Fonte: Banco de Portugal        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020

Oportunidades 
no mercado japonês 
Alguns dos aspetos que devem ser 
continuados e explorados, podendo 
traduzir-se num maior e melhor relacio-
namento económico bilateral, incluem:

•  O acordo de parceria económica en-
tre a Europa e Japão criou a maior 
área de comércio livre do mundo. 
Mais de 90 por cento das exporta-
ções europeias ficaram isentas de 
taxas aduaneiras com a entrada em 
vigor do acordo (1 de fevereiro de 
2019) e estima-se uma poupança de 
mil milhões nas referidas taxas. Os 
setores mais beneficiados, na pers-
petiva europeia, são o agroalimen-
tar, os vinhos, os têxteis, o vestuário 
e o calçado;

•  A aposta a longo-prazo, por parte de 
algumas das associações e de empre-
sas dos setores acima referidos, é es-
sencial para o aumento do volume e 
valor acrescentado das exportações;

•  Estratégias de criação de imagem 
e de suporte às vendas para alguns 
dos setores estabelecidos podem re-
velar-se essenciais para a manuten-
ção e aumento das posições detidas;

•  Uma tendência identificada na ati-
vidade global das empresas japo-
nesas, e também no mercado por-
tuguês, passa pelo estabelecimento 
de uma parceria/aquisição, quer seja 
na introdução de tecnologia, diversi-
ficação de mercados, entrada de ca-
pital, entre outros. O caso do acordo 

de vendas ADIRA/Mitsubishi e o da 
participação da Mitsui e da Toyota 
na Caetano Bus são dois exemplos; 

•  Com o envelhecimento da popu-
lação japonesa, as empresas, em 
particular as PME, têm de se inter-
nacionalizar para compensar o de-
créscimo do mercado interno. Parce-
rias para mercados terceiros podem 
revelar-se de extrema importância 
para um número significativo de 
empresas europeias;

•  O Japão apresentou em dezembro 
de 2020 um plano nacional com o 
objetivo de atingir zero emissões até 
2050. Decorrentes do referido plano 
e da necessidade de identificação 
de oportunidades de negócio no 
exterior existem oportunidades reais 

para parcerias em projetos de H2, 

bem como para investimentos em 

ativos em renováveis em Portugal. 

Igualmente importantes são os in-

vestimentos em tecnologias ligadas 

a eólicas offshore (ex.: Tokyo Gas / 

Principle Power);

•  Crescente abertura e interesse em 

startups (Inteligência Artificial e liga-

ção ao setor automóvel).

A Delegação em Tóquio está, como 

sempre, disponível e motivada para ex-

plorar, em conjunto com os interlocuto-

res nacionais, algumas destas ideias que 

podem reposicionar Portugal no merca-

do japonês. Contamos consigo! 

aicep.tokyo@portugalglobal.pt

mailto:aicep.tokyo%40portugalglobal.pt?subject=
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• Conhecimento histórico de Portugal;

•  Imagem de país seguro, povo educado, acolhedor, 
low-profile e com boa gastronomia;

•  Membro da Europa para acessibilidade 
ao mercado único;

• Competitividade em alguns setores;

•  Track record de Portugal em investimento: 
renováveis e startups;

• Exemplos de parcerias com empresas japonesas;

•  Presença de empresas portuguesas tecnológicas 
no mercado;

•  Portugal, face à sua dimensão, é ideal para testar 
novas soluções tecnológicas.

•  Dimensão do mercado e poder de compra do 
consumidor japonês;

• Acordo Europa - Japão;

•  Demonstrar a atual realidade de Portugal 
(competências, qualidade e casos de sucesso);

•  Divulgação online de Portugal em japonês: mudar 
perceções e gerar interesse;

•  Identificação de oportunidades de negócio para 
gerar parcerias/investimentos de empresas japonesas 
(projetos conjuntos I&D, M&A, renováveis e projetos 
em países terceiros);

• Campanhas de imagem setorial;

• Estabelecimento de presença de marcas;

•  Promoção de turismo e de eventos internacionais 
em Portugal, que, através de visita, permitam 
criação de imagem real;

• Aprofundar o conhecimento sobre o mercado.

• Ausência de imagem ou imagem desatualizada;

• Distância do Japão;

• Fraco investimento no mercado japonês;

• Inexistência de estratégia de médio-longo prazo;

• Enfoque na venda a importador/agente;

• Pouca visibilidade nos canais de venda;

•  Gap entre a qualidade da oferta nacional 
e a perceção do consumidor.

• Imprevisibilidade das economias mundiais;

• Investimento financeiro necessário;

•  Prazos de decisão e planeamento (japoneses 
tendem a gerir projetos com bastante antecedência 
e a não terem grande capacidade de improviso);

•  Perda de oportunidade para tentar reposicionar 
naquela que será a região económica mais 
importante do mundo;

•  Aposta no mercado pelos nossos países 
concorrentes.

ANÁLISE SWOT 
DA OFERTA PORTUGUESA 
NO MERCADO JAPONÊS 

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

DIFICULDADES
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ECONOMIA CIRCULAR

Não sendo o conceito novo para 
o Japão (encapsulado no termo 
mottainai – waste not, want not), 
o país aposta fortemente na tran-
sição para uma economia circular. 

A dissociação da economia do 
consumo de recursos finitos e a re-
dução e gestão eficaz dos desper-
dícios e poluição, sustentada pelo 
uso de energias renováveis, são te-
mas preponderantes no pacote de 
estímulo ao investimento verde que 
permitirá ao país cumprir o objetivo 
de zero emissões em 2050 (aprova-
do em dezembro de 2020).

Um relatório publicado pelo Minis-
tério do Ambiente japonês no ano 
transato mostra que a indústria 
ambiental alcançou um valor recor-
de em 2018 (105,3 biliões de ie-
nes) e representa 10,1 por cento de 
toda a indústria do país. A indústria 
ligada ao ambiente emprega 2,61 
milhões de pessoas e estima-se que 
atinja os 133,5 biliões em 2050.

Os setores da energia verde e da efi-
ciência energética são responsáveis 
por 46,9 por cento desta indústria. 
Empresas ligadas à reciclagem, ges-
tão de lixo, reparação, remanufac-
tura e construção de longa duração 
totalizam 40 por cento do mercado.

Sendo a energia renovável uma cha-
ve para atingir a economia circular, 
torna-se importante entender as 
tendências de mercado e as opor-
tunidades, em particular no que diz 
respeito a eólicas offshore, solar e 
biomassa. No ano fiscal de 2019, as 
renováveis representaram 18,5 por 
cento na geração de energia. 

Tendo em conta a área marítima 
do Japão, a escassez de áreas ade-
quadas para a instalação em terra 

de parques eólicos, as recentes altera-
ções à legislação aplicável a projetos 
offshore e as previsões de crescimen-
to do mercado, várias empresas euro-
peias avançaram com projetos:

•  Orsted em parceria com TEPCO (pla-
nos para desenvolver projetos hidro 
e eólicos – 7GW até 2035);

•  Mitsubishi Heavy Industries e Vestas 
Wind Systems (139 MW);

•  Siemens Gamesa Renewable Energy 
e Obayashi Corporation (455 MW);

•  EDP Renováveis e Engie (criaram em-
presa local designada Ocean Winds 
e atribuíram ao Japão estatuto de 
mercado chave). 

Algumas das previsões no que se refe-
re a energia solar (painéis fotovoltai-
cos) apontam para 145 GW em 2030 
(futuros investimentos principalmente 
em painéis fotovoltaicos em telhados).

Sendo a economia circular um negócio 
global tem-se verificado uma tendên-
cia para a colaboração entre empresas 
europeias e japonesas em mercados 
terceiros. Através das parcerias esta-
belecidas, as empresas têm reforçado 
mutuamente a market intelligence, 

tecnologia, financiamento, parti-
lhado risco e competências cultu-
rais e históricas, tanto no Sudeste 
Asiático como em África.

A título de exemplo, alguns países 
têm fomentado essas parcerias de 
negócio, através da celebração de 
acordos – França e Japão assina-
ram, em 2015, um “Plano para 
o Desenvolvimento Sustentável, 
Saúde e Segurança em África”. 
Um estudo recentemente publica-
do pela Embaixada francesa em Tó-
quio destaca exemplos de 52 par-
cerias no âmbito das cidades sus-
tentáveis e da transição energética.

Finalmente, o hidrogénio será uma 
área de aposta grande na diversifi-
cação do mix energético. Para tal, 
será essencial a diminuição do seu 
custo, pelo que a disseminação da 
sua utilização e o investimento em 
infraestruturas será chave. Um nú-
mero significativo de empresas ja-
ponesas tem competências a vários 
níveis da cadeia de valor – produ-
ção, transporte e mobilidade – e re-
velam grande apetência para par-
ticipar em projetos internacionais.
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CAETANOBUS
INVESTIMENTO DA MITSUI EM PORTUGAL
Na sequência de negociações iniciadas em 2016, tendo em vista o desenvolvimento 

da Mobilidade Elétrica, a contribuição para a redução da poluição atmosférica 
global, a expansão dos mercados da CaetanoBus e a globalização dos seus 
produtos, a Mitsui concretizou, em dezembro de 2017, a sua participação 

minoritária no capital social da CaetanoBus.

A primeira sociedade da Mitsui foi 
fundada em 1876, sendo hoje um 
aglomerado de empresas que se de-
dica a negócios ligados à venda de 
produtos e logística à escala mundial, 
bem como ao financiamento e desen-
volvimento de grandes infraestruturas 
internacionais. A par disso, detém 
projetos nas áreas do ferro, aço, mine-
rais, sistemas integrados de transpor-
te, química, energia, alimentação, e 
gestão de serviços ligados à indústria 
alimentar, saúde, novas tecnologias 
de comunicação e desenvolvimen-
to corporativo de negócios. A Mitsui 
tem como missão ligar ideias, infor-
mações, clientes, parceiros e empre-
sas em todo o mundo para criar valor 
e novas oportunidades de negócio, 
numa ampla variedade de indústrias. 

Por sua vez, a CaetanoBus é o maior 
fabricante de carroçarias e autocar-
ros em Portugal. Fundada em 1946, 
fabrica autocarros para os segmentos 
de turismo, urbano e serviço de aero-
porto. A maioria dos seus produtos 
destinam-se à exportação para ope-
radores de transporte de passageiros 
um pouco por todo o mundo. Líder no 
mercado de autocarros de aeroporto 
com a marca COBUS, a CaetanoBus 
apresenta uma clara vantagem com-
petitiva a nível mundial neste segmen-
to, com uma frota superior a 4.000 
veículos em operação nos aeroportos 
de mais de 100 países do mundo. 

A aliança entre a CaetanoBus e a Mit-
sui concretizou-se com o objetivo de 
utilizar a rede de contactos da Mitsui, 
o conhecimento acumulado com os 
seus investimentos nas áreas tecnoló-
gicas, das comunicações, infraestru-
turas modernas e da energia e dessa 
forma alavancar a promoção dos au-
tocarros elétricos da CaetanoBus na 
Europa, Ásia e no resto do mundo. 
Com esta aliança, a Mitsui dá um im-
portante passo na sua estratégia glo-
bal de mobilidade.

 > POR ADRIANA CARVALHO, 
MARKETING MANAGER 
DA CAETANOBUS
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A empresa japonesa definiu clara-
mente uma estratégia, dividida em 
diferentes fases, que abrange toda a 
cadeia de valor dos veículos elétricos. 
O investimento numa OEM (Original 
Equipment Manufacturer) seria uma 
ação fulcral para a concretização des-
ta estratégia.

A CaetanoBus, ao lançar o seu auto-
carro de aeroporto elétrico em 2015 
e o seu autocarro elétrico urbano 
em 2016, captou a atenção da mul-
tinacional japonesa. O impacto eco-
nómico e ambiental destas soluções 
de transporte público, o papel destas 
nas cidades inteligentes e a visão fu-
turista da CaetanoBus foram os pon-
tos-chave para a concretização desta 
aliança estratégica.

de 34 autocarros elétricos para duas 
linhas de autocarros em Londres. A 
encomenda foi feita pela operadora 
de transportes públicos Abellio, com 
quem a Mitsui já opera dois comboios 
no Reino Unido. Igualmente resultado 
da rede de contactos da Mitsui são as 
baterias para os autocarros da Caeta-
no fornecidas pela Forsee Power, afi-
liada da Mitsui.

Por outro lado, o relacionamento de 
longa data da Mitsui e da Caetano-
Bus com a gigante empresa japonesa 
Toyota foi, também, um dos motivos 
que promoveu esta aliança. A Mitsui 
é responsável pela montagem e dis-
tribuição de veículos Toyota em vários 
países do mundo e o Grupo Salvador 
Caetano, empresa-mãe da Caetano-

Hoje, seis membros da Mitsui traba-

lham na CaetanoBus, incluindo três 

estagiários, para diariamente interli-

gar a empresa portuguesa à rede glo-

bal de parceiros da Mitsui e reforçar, 

ainda mais, a capacidade tecnológica 

da CaetanoBus e a sua conquista de 

novos mercados. Em julho de 2019, a 

CaetanoBus começou a colher os fru-

tos desta aliança com a encomenda 

Bus, é responsável pela primeira fábri-

ca de montagem da Toyota na Europa 

desde 1968. A excelente relação entre 

as três empresas proporcionou o co-

desenvolvimento de autocarros a pi-

lha de combustível a hidrogénio com 

a tecnologia da Toyota. A comercia-

lização destes autocarros zero emis-

são começou em 2020 e, até hoje, já 

foram vendidas mais de 30 unidades 

para diferentes cidades da Alemanha, 
Espanha, França e Arábia Saudita.

O sucesso do autocarro Caetano 
com pilha de combustível a hidrogé-
nio e a aposta por parte de diversos 
países europeus na descarbonização, 
apoiando políticas e desenvolvendo 
estratégicas de promoção da mobili-
dade elétrica para as suas cidades, e 
tornando expectável a eletrificação de 
veículos de transporte de passageiros 
e mercadorias num futuro próximo, 
levou a Toyota Caetano Portugal a po-
sicionar-se como acionista maioritária 
da CaetanoBus, no final de 2020.

Estas alianças estratégicas, além de se-
rem fulcrais para o sólido crescimento 
da CaetanoBus e para a promoção e 

implementação de soluções de mobili-

dade mais verdes, seguras e economi-

camente sustentáveis, têm promovido 

ações reais no âmbito dos objetivos de 

descarbonização até 2050 definidos 

pela União Europeia, líder mundial na 

regulamentação e inovação tecnológi-

ca ambiental. 

www.caetanobus.pt

https://caetanobus.pt/pt/
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DEFINEDCROWD
UMA APOSTA NO MERCADO JAPONÊS
Em fevereiro de 2018, três anos após a sua fundação, a DefinedCrowd decidiu 

apostar no mercado japonês, onde já detinha alguns clientes, abrindo um novo 
escritório em Tóquio. A aposta neste mercado deveu-se sobretudo à necessidade 

de estreitar e potenciar as relações com os clientes naquele país.

Tetsuya Furuta, diretor geral da 
DefinedCrowd no Japão, considera 
que “o mercado japonês tem potencial 
para reduzir os seus recursos e cus-
tos operacionais e ao mesmo tempo 
aumentar a satisfação dos clientes na 
área de reconhecimento de voz, como 
por exemplo nos ‘call centers’, em con-
sultoria ‘online’ em hospitais, navega-
ção por voz em automóveis e também 
aplicativos de texto ou ‘chatbots’”. 

Além disso, Tetsuya acrescenta que 
“2018 foi o melhor momento para 
a DefinedCrowd entrar no mercado 
japonês. O Japão está a progredir a 
passos largos na transformação do 
mundo analógico numa ecosfera digi-
tal. O governo japonês anunciou re-

centemente a criação do Ministério do 
Digital para acelerar a transformação 
digital, conectando os governos cen-
tral e municipal, bem como organiza-
ções e indivíduos”.

O ecossistema empresarial no Japão 
foi também importante na decisão 
para aposta neste mercado. Empresas 
gigantes tecnológicas como a NTT, 
SoftBank, Hitachi e Fujitsu têm presen-
ça neste país, apostando fortemente 
na área de Inteligência Artificial. 

Brunno Ribeiro, diretor de Aquisição 
de Talentos na DefinedCrowd, explica 
que “o Japão é um país muito atrativo 
em termos de talento, no sentido em 
que os perfis mais técnicos estão nor-

malmente muito abertos à mobilidade 

entre empresas, especialmente no que 

se refere a empresas e ‘startups’ tecno-

lógicas com presença internacional”. 

Tetsuya Furuta, diretor geral da DefinedCrowd 
no Japão
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MARUBENI
O MAIOR INVESTIDOR 

JAPONÊS EM PORTUGAL
Espalhado por 68 países, o grupo Marubeni 

é composto por 453 subsidiárias e 45.635 
trabalhadores. Em Portugal, é um dos maiores 
investidores estrangeiros no setor energético 

e o maior investidor japonês.

Fundada em 1858, a Marubeni, uma 

das principais empresas japonesas de 

comércio internacional, começou o 

seu negócio com um pequeno dis-

tribuidor têxtil. Desde então, os seus 

negócios expandiram-se e diversifica-

ram-se largamente. Atualmente, de-

tém cinco grupos de negócios: Bens 

de Consumo; Alimentar, Agricultura 

e Produtos Químicos; Energia e Me-

tais; Energia Elétrica e Infraestruturas; 

e Transporte, Maquinaria Industrial e 

Negócios Financeiros. 

Tradicionalmente, o comércio inter-

nacional sempre foi o negócio central 

da Marubeni. Com a experiência nos 

negócios comerciais, é capaz de esta-

belecer várias redes de contacto por 

todo o mundo e obter conhecimento 

de cada indústria. Atualmente, a em-

presa procura investir cada vez mais, 

sendo o seu objetivo de investimen-

to a expansão e enriquecimento dos 

vários segmentos de negócio numa 

lógica de longo prazo, e não centra-

dos num ganho de capital que se foca 

numa perspetiva de curto prazo. 

Como empresa multinacional que en-

volve, por todo o mundo, várias par-

tes interessadas, a Marubeni entende 

Assim, o processo de recrutamento da 
equipa da DefinedCrowd no Japão foi 
bastante mais célere, em comparação 
com outros países onde a Defined-
Crowd se estabeleceu. Contudo, uma 
das desvantagens dos recursos huma-
nos no Japão está relacionada com os 
conhecimentos linguísticos, uma vez 
que é difícil encontrar perfis técnicos 
com bons conhecimentos de inglês e 
com experiência internacional. 

“É importante equilibrar a bandeja e 
recorrer também a talento estrangeiro 
que se encontra no Japão. Existe uma 
grande comunidade de imigrantes com 
formação relevante que pode e deve ser 
aproveitada. O Japão tem políticas de 
imigração muito boas e isso promove a 
entrada de perfis técnicos no país e faz 
com que seja muito mais fácil contratar 
estrangeiros no Japão do que na Europa 
ou nos EUA”, realça Bruno Ribeiro. 

Segundo a DefinedCrowd, os colabo-
radores no Japão são muito compro-
metidos com os seus projetos profissio-
nais e, apesar de se mostrarem muito 
disponíveis para mudar, refletem bas-
tante antes de tomar essa decisão. Ou 
seja, demonstram muita devoção e res-
peito pela entidade empregadora e são 
profissionais muito dedicados – sendo 
dos que trabalham mais horas por dia.

No que diz respeito ao investimento 
e custos de instalação da empresa no 
país, os valores dos salários aproximam-
-se da média europeia; já em relação 
aos custos logísticos com escritórios e 
outras despesas fixas, estes são cerca 
de três vezes mais elevados do que em 
Portugal. Contudo, é necessário ter 
em consideração que o escritório da 
DefinedCrowd está localizado no co-
ração de Tóquio, na área Marunouchi-
-Otemachi-Yurakucho, e que o custo 
de vida no Japão é muito mais elevado. 
Não obstante, a empresa acredita que 
em zonas mais periféricas os custos po-

dem ser um pouco mais acessíveis.  

www.definedcrowd.com

http://www.definedcrowd.com
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que estar em conformidade com os 
critérios ESG (Environmental, Social, 
and Corporate Governance) é a sua 
prioridade e responsabilidade central. 
Em 2018, anunciou a retirada por fa-
ses da geração de negócio de energia 
a carvão e a concentração no desen-
volvimento de energias renováveis.

No âmbito dos critérios ESG, a Maru-
beni envolve-se, desde 2018, em de-
monstrações de projetos-piloto da ca-
deia de valor do hidrogénio no Japão, 
Austrália e China. Adicionalmente, no 
dia 15 de janeiro de 2021, assinou um 
Memorando de Entendimento com o 
Departamento de Energia de Abu Dha-
bi, nos Emirados Árabes Unidos, para 
a contribuição do estabelecimento de 
uma sociedade baseada no hidrogénio. 

Tendo por base estas experiências, a 
Marubeni considera também uma ex-
celente oportunidade contribuir para 
projetos de cadeia de valor do hidro-
génio em Portugal.

Portugal é um mercado de extrema 
importância para a Marubeni, no qual 
já realizou investimentos em três em-
presas: Trustenergy no setor da ener-
gia, AGS (Administração e Gestão de 
Sistemas de Salubridade) no setor de 
gestão de água, e GGND (Galp Gás 
Natural Distribuição) no setor da dis-
tribuição do gás. Até ao momento, o 
investimento da empresa japonesa em 
ativos portugueses ultrapassa os 500 
milhões de euros, tornando-a num 
dos maiores investidores estrangeiros 
no setor energético português e o 
maior investidor japonês em Portugal.

Após estas experiências de sucesso, 
em 2017, a Marubeni abriu um escri-
tório em Lisboa, cuja missão é encon-
trar novas oportunidades de negócios 
em Portugal em termos de investi-
mento e negócios. 

Para além dos setores de energia e in-
fraestruturas, onde já investiu em Por-
tugal, a Marubeni também procura 
outras áreas de negócio. Globalmen-

te, atua noutros segmentos de negó-
cio, como a agricultura, mobilidade, 
bens alimentares, cuidados de saúde, 
química, negócios financeiros e muito 
mais. Recentemente, iniciou o investi-
mento em startups na área do block-
chain, e-sports, smart city, etc. 

Esta sua procura por novas opor-
tunidades de negócio em Portugal 
e noutros mercados externos, con-
substanciou-se no investimento con-
junto com a Mota-Engil num proje-
to PPP de concessões rodoviárias no 
México em 2020. 

Outro exemplo de colaboração com 
empresas portuguesas é a relação com 
a Corticeira Amorim. A construção da 
nova sede da Marubeni em Tóquio, que 
ficou concluída em fevereiro deste ano, 

tem uma galeria dedicada à exibição 

das suas coleções de arte, sendo o chão 

coberto pela cortiça do maior produtor 

do mundo deste produto. A Marubeni 

decidiu usar a cortiça da Amorim em 

honra da relação entre as duas empre-

sas. Assim, a empresa espera que os 

inúmeros convidados tenham a oportu-

nidade de apreciar a galeria e a qualida-

de da cortiça portuguesa.

A Marubeni pretende ser uma pla-

taforma global em Portugal que 

antecipa os desafios da sociedade e 

cria soluções para os clientes e para 

mundo, beneficiando das sinergias 

entre as diferentes áreas de negócio 

do grupo.  

www.marubeni.com

http://www.marubeni.com
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NEC PORTUGAL
NOVO CENTRO 
DE EXCELÊNCIA 
EM PORTUGAL

Com a sua atividade focada no fornecimento 
de soluções nas áreas das infraestruturas para 

tecnologias de informação e comunicação, 
computação em nuvem, IoT e Big Data, segurança 
pública e identificação biométrica, a NEC Portugal 

é um bom exemplo da aposta de empresas japonesas 
no nosso país.

criando valor para o país e apresen-

tando as melhores soluções TIC aos 

seus clientes. 

O facto de a NEC continuar a apos-

tar e a investir em Portugal prende-se 

essencialmente com duas característi-

cas nacionais. Por um lado, o binómio 

existente entre os recursos humanos 

altamente qualificados, especialmente 

em áreas como as engenharias, versus 

o competitivo custo da corresponden-

te mão-de-obra, quando comparado 

com muitos outros países. Por outro 

lado, o facto de Portugal ser consi-

derado um mercado de “early adop-

ters”, abertos a experimentar novida-

des e com uma grande predisposição 

para testar e adquirir novas tecnolo-

gias e soluções, mesmo que as mes-

mas ainda não tenham sido testadas, 

torna o nosso país bastante atrativo, 

principalmente para empresas ligadas 

à inovação e tecnologia. 

Exemplo da atratividade que a NEC vê 

nas duas características anteriormente 

elencadas é a abertura pela NEC Por-

tugal, no final do ano passado, de um 

Centro de Excelência que visa desen-

volver soluções aeroportuárias inova-

doras, utilizando biometria e gestão 

de identidade, cuja equipa está loca-

lizada nos escritórios da empresa em 

Lisboa. Com esta abertura, a NEC Cor-

poration demonstra que encontra em 

Portugal boas razões para que o país 

continue a fazer parte dos seus planos 

de investimento e desenvolvimento. 

Este novo Centro de Excelência res-

ponde, a partir de Portugal, à unidade 

de negócio global de Aviação, tendo 

nascido com o objetivo de alavan-

car a expansão e suporte, para todo 

o mundo, das tecnologias de identi-

ficação digital e biométrica, aplicadas 

ao mercado de aviação e transporte, 

utilizando a inovadora plataforma 

NEC I:Delight..  

www.nec.pt

Ao longo dos 26 anos que marcam 
a sua presença em Portugal, o cente-
nário grupo japonês NEC tem conse-
guido manter uma posição cimeira no 
mercado nacional das TIC, através da 
adaptação do seu posicionamento à 
evolução das tendências tecnológicas 
e do mercado. 

A chegada do grupo a Portugal acon-
teceu em 1995, quando a NEC Cor-
poration do Japão e a NEC do Brasil 
adquiriram a Sistel – Comunicações, 
Automação e Sistemas, em Portugal, 
por 7,3 milhões de dólares, tornando 
a japonesa NEC na acionista de contro-
lo da Sistel (48,2 por cento das ações). 
Simultaneamente, a NEC do Brasil pas-
sou a deter 11 por cento do capital. 

Nos anos 90, a Sistel produzia e 
comercializava sistemas de compu-
tação telefónica, sistemas de trans-
missão de rádio e componentes. Esta 
joint-venture permitiu à NEC entrar 
no então fechado mercado de tele-
comunicações europeu, com capa-
cidade de produção made in Europe 
para os seus produtos, tendo este 
sido o principal motivo que levou a 
empresa a investir no nosso país. Na 
altura, a fábrica contava com cerca 
de 300 colaboradores.

Atualmente, a NEC Portugal é uma 
subsidiária integralmente detida 
pela NEC Corporation, mantendo-se 
como uma empresa fornecedora de 
soluções essenciais para a sociedade, 

http://www.nec.pt
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Área: 377 899 km2

População: 126,17 milhões de habitantes, dos quais 28,4 por cento 

acima dos 65 anos (estimativa 2019)

Designação oficial: Japão

Chefe de Estado: Naruhito  

Primeiro-ministro: Yoshihide Suga (desde 2020)

Data da atual Constituição: 3 de novembro de 1946 (promulgação); 

3 de maio de 1947 (entrada em vigor)

Principais Partidos Políticos: Liberal Democratic Party; Komeito; 

Constitutional Democratic Party; Kibo no To (Party of Hope); 

Japan Communist Party; Initiatives from Osaka; Liberal Party; Social 

Democratic Party

Capital: Tóquio

Japão em ficha

Outras cidades importantes: Yokohama; Osaka; Nagoya; Sapporo; 

Quioto; Fukuoka; Kobe

Religião: As principais religiões são o xintoísmo e o budismo. Existem 

pequenas minorias cristãs

Língua: Japonês

Unidade monetária: Iene japonês (JPY)    

1 EUR = 126,77 JPY (Banco de Portugal, fevereiro 2021) 

Risco País:

Risco geral - A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

Risco Político - AA

Risco de Estrutura Económica - BBB

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal.
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Fundada em 2010, a ColorADD tem 
como missão sensibilizar a sociedade 
global para o problema do daltonis-
mo e democratizar a identificação 
das cores através da disseminação do 
ColorADD, um código gráfico, inclusi-
vo e universal. Assim, pretende fazer 
chegar o código a sete mil milhões de 
pessoas para garantir a plena integra-
ção de 350 milhões de daltónicos em 
todo o mundo.

A empresa vende licenças de utiliza-
ção do código ColorADD a entidades 
ou empresas com produtos onde a cor 
tem um papel determinante e traba-
lha também por consultoria na imple-
mentação do código.

COLORADD
Código para daltónicos 

reconhecido 
no mundo inteiro  

O código ColorADD, solução universal e inclusiva 
de identificação de cores para daltónicos 

desenvolvido pela empresa portuguesa ColorADD, 
tem um enorme potencial de inovação e 

diferenciação. Atualmente, mais de 100 países 
diferentes já se encontram em contacto com 

este código, nomeadamente os Estados Unidos, 
Espanha, Brasil, Grécia, Alemanha, Itália, entre 

muitos outros.

Com uma equipa de oito colaborado-
res, a ColorADD é transversal no que 
respeita às áreas de conhecimento e 
dispõe de competências muito com-
plementares, permitindo uma aborda-
gem de todas as questões sob diferen-
tes pontos de vista.

Atualmente, o código já está testado 
em diversos âmbitos e setores, no-
meadamente nas escolas, transportes, 
saúde, têxteis e vestuário, calçado, 
agroalimentar, entre muitos outros.

O ano de 2020 teve um início extrema-
mente prometedor para a ColorADD, 
mas os resultados da sua atividade 
foram afetados pela retração que a 

pandemia da COVID-19 gerou na 
sociedade e na quase totalidade das 
empresas, ficando assim ligeiramente 
abaixo do ano de 2019. Em 2020, o 
licenciamento do código a empresas 
fora de Portugal contribuiu com 13,5 
por cento das suas receitas, sendo es-
perado que, com os projetos estrutu-
rantes implementados o ano passado, 
este valor cresça pelo menos até aos 
25 por cento em 2021.

Com a intenção de levar o código 
aos daltónicos de todo mundo, a 
empresa pretende replicar de forma 
sistémica os “pilotos” desenvolvidos 
e testados nos últimos 10 anos, de 
preferência com parceiros internacio-
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nais que tenham grande capacidade 
de divulgar o código ColorADD como 
solução efetiva para tornar os seus 
produtos ou serviços mais inclusivos 
para os daltónicos. 

Para conseguir este objetivo, a ColorADD 
estabeleceu uma estratégia que passa 
por uma aposta forte nas ferramen-
tas de marketing digital, não só para 
chegar a potenciais parceiros, mas 
também para dar a conhecer a sua 
solução à comunidade daltónica e à 
sociedade em geral, que são muitas 
vezes um fator influenciador determi-
nante para que as empresas e organis-
mos públicos implementem o código 
nos seus produtos ou serviços. 

Do ponto de vista de comunicação 
com potenciais parceiros, a ColorADD 
está a concentrar os seus esforços em 
alguns setores onde o código é par-
ticularmente útil, nomeadamente no 
vestuário, material didático e jogos, 
transportes públicos, espaços públi-
cos, hospitais e saúde. 

Para um melhor apoio no desenvolvi-
mento do negócio em países estran-

geiros, a empresa pretende fomentar 
relações com parceiros locais. Na sua 
perspetiva, as geografias onde nesta 
fase é mais fácil conseguir transmitir 
o valor da solução são o continen-
te Europeu, a América do Norte e a 
América Latina.  

O ColorADD é um produto intangível 
que só ganha tangibilidade quando 
se materializa nos produtos dos ou-
tros. Hoje, a empresa tem quase 300 
parcerias com empresas públicas e 
privadas, autarquias e outras orga-
nizações, onde todos os parceiros e 
clientes são importantes. 

A título de exemplo, referem-se al-
guns dos parceiros internacionais em 
diferentes setores de atividade: Mat-
tel (Estados Unidos), Prototypingames 
(Grécia), Montana Cans (Alemanha), 
Ediciones MacMillan (Espanha), Alta-
mira Editorial (Brasil) e webbit (Itália). 

Em Portugal, há muitas empresas que 
apostam na utilização do código, po-
dendo ser referidas as seguintes: Metro 
do Porto, Carris, Transdev, Grupo In-
gka, Grupo Sonae, impetus, Viarco, Si-
nalux, Futebol Clube do Porto, Hospital 
São João, Bluepharma, SPMS, LIPOR, 
SPV, Porto Editora, Salvador Caetano, 
AGEAS, CGD, entre muitas outras.

Em março de 2021, a ColorADD vai 
lançar a aplicação ColorADD que per-
mite aos utilizadores daltónicos iden-
tificar as cores captadas pelas câmaras 
dos seus dispositivos móveis, em tem-

po real ou em imagens guardadas em 
ficheiro. Esta aplicação estará disponí-
vel de forma gratuita à escala global 
nas plataformas Android e iOS e con-
tribuirá para acelerar a divulgação do 
código em geografias onde ainda não 
está presente.

Também em 2021 está previsto o 
lançamento de um novo website 
ColorADD, que funcionará como pon-
to agregador de informação útil, não 
só para a população daltónica de todo 
o mundo, mas para todos os stake-
holders que se preocupam com a plena 
integração de quem tem limitações no 
processo de identificação de cores. 

www.coloradd.net

Embaixada de Portugal no Senegal certificada 
pela ColorADD  
No âmbito da responsabilidade social desenvolvida pela Embaixada de 
Portugal no Senegal e do trabalho diário desenvolvido para representar e dar 
a conhecer Portugal, esta Embaixada foi a primeira no mundo a ser certifi-
cada pela ColorADD.

O objetivo da Embaixada no Senegal é divulgar e encontrar parcerias locais 
para o projeto inovador e sem fronteiras desenvolvido pela ColorADD, com 
a intenção de ajudar a empresa a conquistar o mercado africano. 

http://www.coloradd.net
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Localizada no coração de Calcário 

Maciço da Estremadura, o mais im-

portante centro de extração de calcá-

rio em Portugal, a empresa dedica-se 

a projetos por medida e revestimentos 

exteriores e interiores, disponibilizan-

do profissionais de excelência durante 

o processo de escolha de pedra natu-

ral por parte dos seus clientes.

Anteriormente denominada Inovope-

dra, a empresa foi criada com uma 

pequena área de 200 m². Atualmen-

te, conta com uma área de produção 

superior a 10 mil m², equipada com as 

LSI STONE 
Uma referência internacional 

na indústria da pedra

Fundada em 1999, a LSI Stone é especializada 
no fornecimento e processamento de pedras 
naturais, tendo um conhecimento profundo 

da pedra natural portuguesa. Com cerca de 40 
colaboradores, exporta para mais de 25 países 

no mundo inteiro.

mais recentes tecnologias e uma es-

trutura moderna e funcional.

  

A LSI Stone é uma referência interna-

cional de qualidade e design de pedra 

e um caso de estudo na indústria por-

tuguesa da pedra, sendo a primeira 

empresa a implementar um sistema 

geral das melhores práticas de gestão, 

a investir em tecnologia e a capitalizar 

as aptidões e experiência dos seus re-

cursos humanos.  

 

Assim, mantém o foco na susten-

tabilidade e inovação, conseguindo  

grandes projetos em todo o mundo. 
A LSI Stone conta com mais de nove 
projetos premiados, afirmando-se dia-
riamente como uma empresa de refe-
rência em todo o mundo, aumentan-
do ano após ano a sua notoriedade. 

Atualmente, a empresa conta com vá-
rios projetos em curso, sendo que dois 
deles estão já na fase final: o projeto do 
Chelsea Barracks em Londres, e o proje-
to do The Perelman, localizado em Nova 
Iorque, junto ao World Trade Center. 

Com uma exportação de mais de 98 
por cento da sua produção, o princi-
pal mercado da LSI Stone é a Europa, 
com destaque para o Reino Unido. 
Nos últimos anos, a empresa tem 
apostado em diversos mercados, de 
modo a reduzir a sua dependência do 
Reino Unido e a crescer de forma sus-
tentada a médio e longo prazo. 

O Médio Oriente, Estados Unidos 
e Canadá são o novo foco da empre-
sa, onde têm sido desenvolvidas várias 
estratégias de marketing, prevendo-
-se um crescimento nestes mercados. 
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Os principais clientes da LSI Stone são 
empresas de construção e arquitetos. 

No ano de 2020, a pandemia provo-
cada pela COVID-19 teve um impacto 
negativo mas moderado, permitindo à 
empresa manter a produção e fatura-
ção similar ao ano anterior. Este facto 
deve-se essencialmente aos projetos 
que se mantiveram em produção, sem 
paragens significativas. Relativamente a 
2021 as previsões da LSI Stone apontam 
para uma recessão, com menos confir-
mações de encomendas, principalmen-
te devido à instabilidade da economia 
atual, que proporciona um tempo de 
espera mais elevado na confirmação e 
seguimento de novos projetos. 

A pandemia veio também acelerar o 
processo de adaptação tecnológico na 
maioria das indústrias, sendo que a da 
pedra natural não ficou indiferente. 
Assim, a estratégia de internacionali-
zação focou o seu rumo na tecnologia 
e nas novas estratégias digitais.

Tendo como principal objetivo afirmar-
-se como líder de mercado na indústria 

de processamento e transformação 
de pedra natural, a LSI Stone aposta 
na sustentabilidade, na inovação, na 
satisfação dos seus clientes, na valori-
zação dos seus recursos humanos, na 
segurança e na excelência e qualidade 
dos seus produtos e serviços. 

“O que realmente nos distingue é a 
forma como agarramos e lidamos com 
cada desafio. Sabemos que cada pro-
jeto é único e que tem de ser adapta-
do às preferências e necessidades de 

cada cliente. Para isso, é preciso um 

grande conhecimento dos materiais 

e produtos. Além disso, temos uma 

atenção especial com os detalhes e 

tentamos procurar a história e o co-

nhecimento por trás de cada pedra 

natural, para nos adaptarmos a ela 

em sintonia com a natureza”, revelam 

Regina Vitório e Pedro Vazão, respeti-

vamente CEO e COO da LSI Stone. 

https://lsi-stone.com/pt/

https://lsi-stone.com/pt/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
The world is moving 
East, fast – Euler 
Hermes, janeiro de 2021
Segundo o recente estudo da Euler 
Hermes, o centro de gravidade da eco-
nomia mundial está a deslocar-se para 
a Ásia desde 2002 e a crise provocada 
pela pandemia poderá acelerar esse pro-
cesso já que a região está a recuperar 
mais rapidamente do que outras zonas 
geográficas. A China foi a única grande 
economia que registou um desempenho 
positivo em 2020, com um crescimento 
de 2,3 por cento, sendo previsível que 
ultrapasse os Estados Unidos da América 
em 2030, dois anos antes do que o pro-
jetado no final de 2019.

CONSULTAR

Los cinco emergentes 
más prometedores 
de 2021 – Crédito 
y Caución, fevereiro 
de 2021
De acordo com a análise do Crédito y 
Caución, os cinco mercados emergen-
tes melhor posicionados para recupe-
rar o crescimento económico e ofere-
cer novas oportunidades de negócio 
são o Chile, Egito, Senegal, Malásia e 
Vietname. Todos cumprem com três 
critérios: boas projeções para a retoma 
do produto interno bruto, contenção 
efetiva da pandemia e maior estabili-
dade das suas políticas económicas. 

CONSULTAR

European Economic 
Forecast – Winter 2021 – 
European Commission, 
fevereiro de 2021
As projeções da Comissão Europeia 
para a economia da Zona Euro são 
agora mais pessimistas relativamente 

à anterior projeção (outono de 2020), 
sendo expectável um crescimento do 
produto interno bruto de 3,8 por cen-
to em 2021. Esta recuperação apre-
senta variações significativas entre os 
Estados-membros, sendo a Espanha 
e a França os que deverão registar 
um maior ritmo de crescimento (5,6 
por cento e 5,5 por cento, respetiva-
mente). Os especialistas alertam ainda 
para o elevado grau de incerteza des-
tas previsões, devido, essencialmente, 
à evolução da pandemia e ao proces-
so da campanha de vacinação.  

CONSULTAR

The UNCTAD B2C 
E-commerce Index 
2020 – UNCTAD, 
fevereiro de 2021
O Índice 2020 da UNCTAD, que avalia 
a preparação de 152 economias para 
o comércio eletrónico, é liderado pela 
Suíça, seguida dos Países Baixos e da 
Dinamarca. A Europa continua a ser a 
região mais preparada para o e-com-
merce, ocupando a China e os Estados 
Unidos da América, os dois maiores 
mercados de comércio eletrónico a ní-
vel mundial, a 55ª e a 12ª posição do 
ranking, respetivamente. Portugal su-
biu dois lugares face à anterior classifi-
cação, ocupando agora a 40ª posição.

CONSULTAR

Brexit e o Movimento 
de Vegetais e Produtos 
Vegetais – DGAV, 17 de 
fevereiro de 2021
A DGAV publica um Folheto com in-
formação alusiva às consequências 
fitossanitárias do Brexit sobre o movi-
mento de vegetais, produtos vegetais e 
outros objetos regulamentados entre a 

UE e a Grã-Bretanha. No contexto das 
atividades da DGAV são abordadas as 
seguintes temáticas: Exportar para o 
Reino Unido: Passo a Passo; Importar 
do Reino Unido para a UE, via Portu-
gal; BREXIT - Requisitos Fitossanitários 
(export/import); BREXIT - Requisitos 
Sanitários (export/import de animais vi-
vos e produtos germinais, produtos de 
origem animal e alimentos e produtos 
destinados a alimentação animal, de 
alto risco, de origem não animal, circu-
lação de animais de companhia); BRE-
XIT - Medicamentos Veterinários (MRP/
DCP) e protocolo Irlanda do Norte. 

CONSULTAR

Entrada em vigor 
do Acordo UE/China 
sobre Cooperação em 
Matéria de Indicações 
Geográficas e Proteção 
dessas Indicações 
Geográficas (IG) – EUR-
Lex, JO n.º 45, de 9 de 
fevereiro de 2021
O Acordo entre a União Europeia e o 
governo da China sobre a cooperação 
em matéria de Indicações Geográficas 
e a proteção dessas Indicações Geo-
gráficas (IG), assinado em Pequim em 
14 de setembro de 2020, entra em vi-
gor, nos termos do seu artigo 14.o, n.º 
1, em 1 de março de 2021. As IG por-
tuguesas em causa são: vinhos (Alen-
tejo, Dão, Douro, Porto, Vinho Verde, 
Bairrada, Vinho da Madeira); frutos, 
produtos hortícolas e cereais não 
transformados e transformados (Pera 
Rocha do Oeste); matérias gordas 
(Azeite de Moura, Azeite do Alente-
jo Interior, Azeite de Trás-os-Montes); 
produtos à base de carne (Presuntos 
de Barrancos/Paleta de Barrancos); 
queijos (Queijos de S. Jorge). 

CONSULTAR

https://www.eulerhermes.com/en_global/news-insights/economic-insights/the-world-is-moving-east-fast.html
https://creditoycaucion.es/es/prensa/cycnews/analisis/detalle/0221-mercados-emergentes
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2021-economic-forecast-challenging-winter-light-end-tunnel_en
https://unctad.org/system/files/official-document/tn_unctad_ict4d17_en.pdf
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=11853070
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
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Malta Enacts 
Legislation on Foreign 
Direct Investment – 
Mondaq, 27 janeiro 
de 2021
Breve análise sobre a legislação que 
o governo maltês promulgou sobre a 
avaliação dos fluxos de investimento 
externo proveniente de países tercei-
ros, na sequência da implementação 
do Regulamento Comunitário (UE), 
nº. 2019/452, de 19 de março de 
2019, que estabelece um quadro le-
gal mais apertado para a validação de 
investimentos diretos estrangeiros na 
União Europeia. O legislador preten-
de, assim, proteger as informações, 
o know-how e a tecnologia da União 
Europeia, bem como ressalvar interes-
ses de segurança e ordem públicas. 
O National Foreign Direct Investment 
Screening Office (NFDIS) é o organis-
mo responsável neste âmbito. 

CONSULTAR

Estudo da Comissão 
Europeia conclui 
que os Acordos 
Comerciais têm um 
impacto positivo nos 
setor agroalimentar – 
Comissão Europeia, 26 
de janeiro de 2021
De acordo com um novo estudo do 

Centro Comum de Investigação da 

Comissão Europeia, a agenda co-

mercial da UE deverá ter um impac-

to globalmente positivo na econo-

mia e no setor agroalimentar da UE. 

É previsto que os acordos comerciais 
resultem num aumento substancial 
das exportações agroalimentares da 
UE, com aumentos mais limitados das 
importações, criando uma balança 

comercial globalmente positiva. Estão 
abrangidos os acordos de comércio 
livre recentemente celebrados ou apli-
cados pela UE, bem como os acordos 
comerciais que a UE está a preparar. 
Inclui dois cenários: um ambicioso (li-
beralização pautal total de 98,5 por 
cento de todos os produtos e uma re-
dução parcial dos direitos de 50 por 
cento para os restantes produtos) e 
outro mais conservador (liberalização 
total de 97 por cento e corte pautal 
de 25 por cento para os restantes). 
Em ambos os cenários, os resultados 
mostram um impacto positivo na ba-
lança comercial agroalimentar da UE 

até 2030.  

CONSULTAR

Assegura a execução 
na Ordem Jurídica 
Nacional do 
Regulamento (UE) 
n.º 2019/515, relativo 
ao Reconhecimento 
Mútuo de Mercadorias 
Comercializadas 
Legalmente noutro 
Estado-membro” 
– DRE, Decreto-Lei 
n.º 6/2021, de 12 de 
janeiro de 2021
O diploma assegura a execução na 
ordem jurídica interna do disposto no 
Regulamento (UE) 2019/515, do Par-
lamento Europeu e do Conselho, de 
19 de março de 2019, relativo ao re-
conhecimento mútuo de mercadorias 
comercializadas legalmente noutro 
Estado-membro. 
Aplica-se às entidades que comercia-
lizem mercadorias legalmente noutro 
Estado-membro e vincula todas as 
áreas governativas que profiram deci-
sões administrativas que restrinjam ou 

impeçam o acesso ao mercado daque-
las mercadorias. Compete ao Centro 
SOLVIT Portugal assegurar e coorde-
nar, a nível nacional, o procedimento 
de resolução de problemas previsto no 
artigo 8.º do Regulamento. 

CONSULTAR

Indicadores Económicos
Segundo estimativa do INE, a econo-
mia portuguesa terá observado uma 
contração de 7,6 por cento em 2020, 
a mais severa desde 1996, devido aos 
efeitos da atual crise pandémica na ati-
vidade económica. No âmbito das re-
lações económicas externas, com base 
em dados do INE e do Banco de Portu-
gal, registou-se, no ano passado, uma 
quebra de 10,2 por cento na exporta-
ção de bens e de 37,2 por cento na de 
serviços, com as receitas de turismo 
a contraírem 57,6 por cento. De notar, 
a redução de 6,0 mil milhões de euros 
do défice comercial nos bens que, no 
entanto, não compensou a quebra 
de 9,2 mil milhões de euros verificada 
no excedente da balança de serviços. 
Em termos globais, a balança comer-
cial portuguesa do agregado de bens 
e serviços passou de um superavit de 
1,6 mil milhões de euros em 2019 para 
um saldo negativo de 3,6 mil milhões 
de euros em 2020. Também ao nível do 
investimento direto de Portugal com 
o exterior (IDPE), se observaram redu-
ções nos fluxos de ID de Portugal no 
exterior (-985 milhões de euros; tvh 
-33,0 por cento) e do exterior em Por-
tugal (IDE) (-5,3 mil milhões de euros; 
tvh -48,7 por cento). No final de de-
zembro de 2020 o stock de IDPE ascen-
dia a 51,6 mil milhões de euros e o de 
IDE a 149,6 mil milhões de euros.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://www.nfdismalta.com/
https://www.mondaq.com/inward-foreign-investment/1029918/malta-enacts-legislation-on-foreign-direct-investment?email_access=on
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_21_183
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:32019R0515
https://dre.pt/application/file/a/153663585
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId={3CDC3BFF-7B36-46B2-B813-F952628FCA32}
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notícias 
AICEP
MADE IN PORTUGAL 
naturally Grécia

Presidente da AICEP 
em ‘webinar’ da 
Câmara de Comércio 
Luso-Francesa

A Grécia apresenta-se como um desti-
no de excelência para o turismo, cons-
tituindo um mercado de oportunida-
des de negócio para vários segmentos 
da indústria portuguesa: têxteis-lar, 
tecidos, louça metálica, louça cerâ-
mica decorativa e de mesa, cutelaria, 
tapetes, mobiliário, iluminação e ma-
teriais de construção (pavimentos, re-
vestimentos, louça sanitária e outros)
A campanha decorre numa altura em 
que Portugal preside ao Conselho 
Europeu, constituindo uma oportu-
nidade para divulgar a oferta portu-
guesa em reuniões com embaixadores 
de outros países e entidades gregas. 
Assista aqui ao filme promocional. 

MADE IN PORTUGAL naturally é a 

campanha de promoção da Filei-

ra Casa que a AICEP organizou 

na Residência da Embaixa-

da de Portugal em Atenas, 

na Grécia. A campanha 

consiste na exposição, 

em diversos espaços 

da residência oficial da 

Embaixadora, de peças 

portuguesas de vários 

subsetores desta Fileira, 

e tem por objetivo desta-

car a qualidade e a diversi-

dade da oferta portuguesa, 

com foco na inovação, tradição, 

design e customização. 

Profissionais gregos – importadores/

distribuidores, hoteleiros, arquitetos e 

designers, jornalistas e representantes 

institucionais (câmaras e associações) 

– são convidados a visitar a Residên-

cia e, dessa forma, ficar a conhecer a 

qualidade e a unicidade dos produtos 

portugueses da Fileira.

Portugal, através da AICEP, dá, assim, 

continuidade a várias ações promo-

cionais da Fileira Casa já realizadas 

no mercado grego, onde os produtos 

portugueses são reconhecidos e onde 

importa reforçar e consolidar a noto-

riedade alcançada numa conjuntura 

em que, devido à COVID-19, os even-

tos presenciais foram adiados.

O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, participou, no dia 12 de fe-
vereiro, num webinar promovido pela 
Câmara do Comércio Luso-Francesa 
subordinado ao tema “Le Portugal, um 
Pays attractif pour les entreprises”.
A avaliação do impacto da pandemia 
na economia portuguesa e as medi-
das a serem adotadas para a recupe-
ração económica foram alguns dos 
assuntos discutidos durante a sessão. 
No final houve espaço para questões 
da audiência.

NOTÍCIAS

https://www.facebook.com/102263364716083/posts/252246449717773/
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

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

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

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

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

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

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

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

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
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
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Turquemenistão 
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             

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

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

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

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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Com o objetivo de descobrir 
mais sobre a arte de persuadir, 
Robert B. Cialdini infiltrou-se em 
inúmeras profissões cuja sobre-
vivência dependia da capacida-
de de convencer terceiros, como 
stands de automóveis, imobiliá-
rias e telemarketing.
Ao fim de três anos, o autor con-
cluiu que todos os profissionais 
destas áreas dominavam uma 
série de técnicas de persuasão, 
utilizando-as quase sempre… em 
prejuízo do cliente. 
Ao longo dos 35 anos seguintes, 
o autor testou e aprofundou o seu 
conhecimento sobre a Psicologia 
da Persuasão. Assim, publicou vá-
rios artigos científicos sobre as suas 
descobertas e sintetizou os seis 
principais princípios da influência.
A partir do momento em que o 

leitor é capaz de perceber e do-
minar estes seis princípios, pode 
usá-los para persuadir os outros e 
também para se defender melhor 
de quem os usar contra si. Quer 
esteja a comprar ou a vender 
a sua casa ou o seu carro, ou a 
desempenhar qualquer atividade 
que implique convencer terceiros.
Doutorado em Psicologia pela 
Universidade da Columbia, Ro-
bert B. Cialdini deu aulas nas 
universidades de Stanford e da 
Califórnia antes de se fixar como 
catedrático na Universidade do 
Arizona, onde leciona Psicologia 
e Marketing. É ainda presidente 
de Influence At Work, uma em-
presa internacional de consultoria 
e formação na área da aplicação 
ética da ciência da influência no 
mundo dos negócios. 

“QE. Inteligência Emocional” é um 
guia prático que ajuda os leitores a 
compreender e a gerir as suas emo-
ções, para que possam ter um maior 
autocontrolo. Desta forma, permite 
que melhorem os seus relaciona-
mentos pessoais e profissionais.
Este livro disponibiliza dicas e exer-
cícios para aumentar a inteligência 
emocional. Quando colocados em 
prática, fazem com que os leitores 
sejam capazes de transformar emo-
ções negativas em positivas, gerar 
uma maior empatia, ultrapassar res-
sentimentos e ser mais autêntico.
Além disso, esta obra possibilita o 
aumento do Quociente Emocio-
nal, ou seja, os leitores aprendem 
a tirar todo o proveito das suas 
emoções e a adequar as reações a 

cada situação.
Escritor, orador, consultor e um 
dos colunistas mais populares da 
Inc.com, Justin Bariso já partilhou 
as suas ideias sobre liderança, ges-
tão e inteligência emocional na 
TIME, CNBC e Forbes. É reconheci-
do pelo LinkedIn como “TOP Voi-
ce” em gestão e cultura do local 
de trabalho.
Depois de se dedicar dez anos à ges-
tão de uma organização sem fins lu-
crativos, mudou-se para a Europa e 
criou a sua empresa de consultoria, 
onde teve a possibilidade de tra-
balhar com um grande número de 
clientes, desde pequenos negócios a 
empresas da Fortune 500.
Atualmente, o autor dedica-se a aju-
dar as pessoas a gerirem as emoções.
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Perto de si para o levar mais longe
Sabemos como é importante acompanhar cada passo 

do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

Por isso, estamos próximos de si através de uma equipa 
de Gestores de Cliente em Portugal 

e de uma Rede Externa a nível mundial.

Cada vez que a sua empresa vai mais longe 
Portugal fica mais global.
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