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Na rota do investimento
Destacamos, nesta edição da Portugalglobal,
a atividade desenvolvida pela aicep Global
Parques – uma empresa do universo da
AICEP – na gestão de
parques empresariais
e no desenvolvimento de ferramentas para
apoiar os investidores estrangeiros em Portugal.
Em Sines, onde concentra a maioria da sua
atividade, a estratégia da aicep Global Parques
vai mais longe: além da promoção para a instalação na Zonal Industrial e Logística de Sines
(ZILS) de novas empresas dos setores, designadamente, da energia, da petroquímica, mas
também, mais recentemente, de tecnologias
de informação, também apoia e implementa
investimentos infraestruturais que irão contribuir decisivamente para a criação de uma plataforma logística de alcance transcontinental,
facilitando assim as exportações portuguesas.
Filipe Costa, o CEO da empresa, fala-nos, em
entrevista, dos atuais projetos e da estratégia
da aicep Global Parques visando o aumento
da competitividade de Portugal nas suas áreas
de competência.
Nos mercados, o foco vai para o Chile, um
país de eleição para o investimento de grandes empresas portuguesas de produção de
bens, mas também da área dos serviços. Para
além disso também se tem verificado um in-

teresse acrescido das empresas chilenas em
Portugal, num fluxo de investimento direcionado sobretudo para os setores agroalimentar
e florestal e com uma forte vocação industrial
e exportadora. A estabilidade institucional
e o equilíbrio macroeconómico fazem do Chile um parceiro de negócios a ter em conta pelas empresas portuguesas.
Destaque ainda para o balanço do Digital
Agrifood Summit Portugal, uma iniciativa do
Portuguese Agrofood Cluster que contou com
o apoio da AICEP e que, inovando, juntou 74
empresas do setor agroalimentar num evento
totalmente digital que se prolongou até final
de março com o follow-up dos contactos realizados com os compradores internacionais durante os três dias do evento, num saldo claramente positivo.
C

Por último, gostaria de salientar o lançamento,
no passado dia 24 de março, da Campanha internacional MADE IN PORTUGAL naturally que
a AICEP irá desenvolver, durante este ano, nos
seis principais mercados clientes dos produtos
portugueses das fileiras Casa e Materiais de
Construção. Sobre esta inovadora campanha
de comunicação, que se desenrolará num formato totalmente digital, daremos conta numa
próxima edição da revista Portugalglobal.
Boa leitura!
LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Linha de Apoio
à Economia
Covid-19

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

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.

novobanco.pt/empresas

A economia somos todos nós.
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aicep Global Parques
UM IMPORTANTE ATIVO
NO DESENVOLVIMENTO
DA ECONOMIA NACIONAL
Empresa nacional especializada na gestão de parques empresariais e serviços
de localização empresarial, a aicep Global Parques tem como missão
a disponibilização de espaços infraestruturados e sinergéticos para a localização
de atividades estratégicas para a economia nacional em Sines, Setúbal e Sintra.
Em coordenação com a AICEP, designadamente através da ferramenta Portugal Site
Selection, trabalha na captação de investimento estrangeiro produtivo
para Portugal.
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A aicep Global Parques – Gestão de
Áreas Empresariais e Serviços S. A. é
uma subsidiária da AICEP – Agência
para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que tem como acionistas minoritários o IAPMEI, o Porto
de Sines, a Câmara Municipal de Sines
e a Caixa Geral de Depósitos.
Tem sob sua gestão a maior área de
localização empresarial do país, a
ZILS – Zona Industrial e Logística de
Sines, onde se destacam as atividades logísticas de apoio ao Porto de
Sines, o setor energético, refinador e
petroquímico e onde emerge o setor
das tecnologias de informação e comunicação. Tem ainda a seu cargo o
BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal, uma antiga fábrica
da Renault vocacionada para indústria ligeira e logística automóvel, e o
Albiz – Parque Empresarial de Sintra,
vocacionado para logística do grande
consumo da zona Norte da Área Metropolitana de Lisboa.
Adicionalmente, é responsável pela
plataforma de busca online Portugal
Site Selection, a ferramenta oficial de
seleção de localizações empresariais.
Que também presta serviços de consultadoria, de onde se destacam os de
instalação de investimento, qualificação de Áreas de Localização Empresarial e de capacitação de municípios na
captação de investimento.
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ZILS – Zona Industrial e Logística de Sines
Estrategicamente localizada e vocacionada para
atividades industriais, logísticas e de serviços,
contando com algumas das maiores empresas
nacionais e estrangeiras.
Caracterização da ZILS
Maior parque empresarial de Portugal;
Área Total: 2.375ha;
Capacidade de expansão até 4.157ha (Plano de Urbanização da ZILS);
Taxa de ocupação: 69,17%;
Número de empresas: 39;
Postos de trabalho diretos e indiretos: 2.600.
Vantagens competitivas para uma empresa se instalar na ZILS:
• Integrada com o Porto de Sines,
com o qual compõe o Complexo
Portuário, Logístico e Industrial
de Sines, está cada vez mais conectada a todo o globo;
• Acessos rodoferroviários ao hinterland nacional e ibérico em
franco desenvolvimento, no âmbito do “Corredor Atlântico” da
RTE-T Rede Trans-Europeia de
Transportes;
• Gestão de Plano de Urbanização
próprio, que facilita o licenciamento e instalação das empresas;
• Acolhimento de toda a classe de
produção de energia e indústria;
• Oferta de lotes tailor-made e infraestruturados;

•
Disponibilidade de eletricidade
desde 30kV a 400kV, incluindo
de fontes renováveis;
•
Disponibilidade de água industrial e tratamento de esgotos;
• Centro de Negócios para empresas de serviços de apoio à atividade industrial;
• Presença de mão-de-obra especializada e centros de formação
adequados;
Plano de Monitorização Am•
biental para controlo do ar e das
águas superficiais e subterrâneas, sendo realizados relatórios
periódicos e implementadas medidas de mitigação.
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OS TRÊS PILARES
DA ZILS
“Acreditamos muito no potencial logístico de Sines pois
tem excelentes acessibilidades e está próximo dos clientes.
A aicep Global Parques mostrou-se sempre interessada em
atrair e permitir o desenvolvimento de novas atividades, com
uma posição proactiva e colaborante. Com a qualidade das
infraestruturas do parque, temos condições para pensar no
crescimento que resulta da nossa capacidade de desenvolver
soluções logísticas.”
Carlos Vasconcelos
Presidente da MEDWAY
ZAL Sines – Zona
Atividades Logística
A ZAL Sines (extraportuária) conta
com uma área de 268 hectares na
ZILS, contíguos ao Terminal Multiusos
(TMS), ao atual Terminal de Conten-

tores (Terminal XXI) e ao planeado 2º
Terminal de Contentores de Sines (Terminal Vasco da Gama); e na intersecção com as ligações rodoferroviárias
do Complexo Portuário, Logístico e
Industrial de Sines ao hinterland ibéri-

co. Serve para complementar a ZAL Sines intraportuária (jurisdição da APS)
acompanhando a esperada reorientação do Terminal Multiusos, agora
desafetado do carvão para a Central
Termoelétrica de Sines (encerrada) e
à procura de outras cargas de granéis
sólidos transitados entre continentes
(como grãos ou rochas) e a quadruplicação, a prazo, da capacidade de
movimentação de contentores no Porto de Sines (dos atuais cerca de 2 milhões para 8 milhões). A ZILS conta já
com importantes investimentos logísticos fora da ZAL, como o da Medway.
Em 2021, a Global Parques está a desenvolver um master plan para a ZAL
com as Infraestruturas de Portugal, a
promovê-la junto dos principais operadores logísticos globais, mas também a adequá-la para a atração de
atividades de transformação, assemblagem e finalização.

O Porto de Sines e a ZILS são “nós” do Corredor Atlântico da RTE-T Rede Trans-Europeia
de Transportes
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Energia, Refinação e Petroquímica
O Cluster de Refinação e Petroquímica nacional está na ZILS. Ancorado na
Refinaria de Sines, da GALP, e nas indústrias petroquímicas da Repsol Polímeros e da Indorama, é fortemente
exportador e abastece o país não só
de combustíveis, mas também a indústria transformadora do plástico,
contribuindo assim para a competitividade de importantes fileiras nacionais
e as suas exportações de grande valor
acrescentado. Para 2021, a aicep Global Parques aposta num reforço do investimento na ZILS por empresas deste cluster. Além disso, por um lado,
trabalha ao nível institucional por uma
maior competitividade nacional do
enquadramento do setor no contexto da UE, e, por outro, colabora com
empresas já instaladas e potenciais
novas clientes em projetos da transição energética, nomeadamente os do
âmbito da Estratégia Nacional para o
Hidrogénio, incluindo uma requalificação da antiga Central Termoelétrica
de Sines e sua envolvente.
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“A indústria química encontra-se num momento crucial em
que tem de se transformar e avançar no caminho da transição
energética, de modo a ser sustentável num futuro cada dia mais
descarbonizado e mais circular. O facto de o Complexo Industrial
de Repsol Polímeros estar implantado num parque industrial
como a ZILS oferece-nos vantagens competitivas em termos de
localização e espaço, assim como oportunidades de desenvolvimento de infraestruturas, que serão fundamentais para enfrentar
este grande desafio no futuro, e que devemos saber aproveitar.
Contar com a colaboração da aicep Global Parques como parceiro
é uma mais-valia para enfrentar um futuro desafiador, mas ao
mesmo tempo promissor”.
Arsenio Salvador
Diretor-geral – Repsol Polímeros

Cluster Petroquímico da ZILS, com a Refinaria de Sines em segundo plano
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Tecnologias da Informação
e Comunicação
O Sines Tech – Innovation & Data
Center Hub é uma área de negócio
lançada em 2020, em parceria com a
Câmara Municipal de Sines e a EllaLink – o seu cliente inaugural, com
uma Estação de Amarração de Cabos
na ZILS, onde o Cabo Submarino de
Telecomunicações Europa – América
do Sul amarrou a 6 de janeiro. Em
2021, a aicep Global Parques promove a amarração de mais cabos a esta
estação, a vinda de mais promotores
de Estações de Amarração de Cabos
e a localização de centros de dados,
incluindo das grandes empresas mundiais das tecnologias de informação e
comunicação. Para tal, continuará a
desenvolver as vantagens competitivas já em presença, como a disponibilidade de terrenos infraestruturados; o
fornecimento elétrico em Alta Tensão
e Muito Alta Tensão; e a disponibilidade de água de uso industrial e tomadas de água do mar. Ao mesmo
tempo cria de raiz novas vantagens
competitivas, como a constituição de
uma CER – Comunidade de Energia
Renovável; a certificação dos 210 hectares alocados para data centres e um
mecanismo articulado de licenciamento da amarração de cabos submarinos
de telecomunicações.

Estação de Amarração de Cabos da EllaLink

“Dada a relação simbiótica que existe entre a EllaLink, a aicep
Global Parques e o Município de Sines, a escolha da localização
da ZILS em Sines foi inteiramente natural.
O Sines Tech desempenhará um papel fundamental no desenvolvimento das infraestruturas de telecomunicações internacionais
de Portugal e na criação de ligações críticas entre centros de
dados em toda a Península Ibérica, e a EllaLink orgulha-se de ser
o cliente inaugural.
Como parte essencial da infraestrutura europeia, uma vez conectado, o cabo EllaLink permanecerá em serviço durante muitos
anos. Suportado pela capacidade de transmissão ótica, o cabo
EllaLink tornar-se-á rapidamente num dos pilares transatlânticos
na circulação de dados, essenciais no desenvolvimento económico
e social da nossa sociedade. A EllaLink apoia o Sines Tech visto
que outros cabos submarinos subsequentes se amarrarão em
Sines, transformando a ZILS num acesso aberto, de conectividade
contínua e diversidade de sistemas.”
Philippe Dumont
CEO EllaLink

Chegada do cabo Europa – América do Sul
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BlueBiz – Parque Empresarial da Península de Setúbal
O BlueBiz oferece instalações industriais e de serviços a 40 km do centro
de Lisboa.
Caracterização do BlueBiz

Vantagens competitivas para uma empresa se instalar na ZILS:

Área Total: 56ha

• P roximidade ao Porto de Setúbal;

Taxa de ocupação Naves
Industriais: 56%

• E xcelentes acessibilidades rodoviárias;

Taxa áreas descobertas: 95%
Taxa escritórios: 47%
Número de empresas: 13
Número de colaboradores
diretos e indiretos: 800

• T arifa de eletricidade competitiva;
• E spaços adaptados às necessidades específicas das atividades a instalar;
• Sinergias entre empresas;
•C
 ooperação com o Instituto Politécnico de Setúbal;
• Região de densidade populacional e disponibilidade de mão-de-obra qualificada.

OS PRINCIPAIS SECTORES
DO BLUEBIZ
Aeronáutica

As naves industriais adaptadas a este
exigente setor atraíram empresas de
metalomecânica de precisão aeronáutica como a Lauak e a Mecachrome.
Empresas que encontraram na Península de Setúbal a tradição metalúrgica
e os recursos humanos qualificados
para a sua atividade, tendo sido fundamentais as parcerias com o Instituto
Politécnico de Setúbal, adjacente ao
BlueBiz, e a oferta formativa e servi-

ço do IEFP – Instituto de Emprego
e Formação de Setúbal.
Estas duas empresas têm vindo a
expandir as suas áreas e atividade no BlueBiz, tendo estabelecido inúmeras sinergias no parque
e na região. Contudo, o setor da
aviação comercial é um dos mais
afetados pela COVID-19, atravessando uma fase de estagnação.
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Agronegócio

Química

Serviços

O BlueBiz goza de uma posição
privilegiada para a logística e a
agroindústria, pela sua proximidade ao Porto de Setúbal, na rota
de escoamento da produção nacional e das regiões do Sudoeste
de Espanha, com conectividade
reforçada a partir de 2023. A infraestrutura do parque e as suas
acessibilidades são especialmente
aptas a acolher esta atividade.
Desde 2010 que a Vitas Portugal tem uma unidade industrial
de nutrição vegetal e animal no
BlueBiz, para além de um centro
logístico que assegura a consolidação com outras fábricas do
Grupo Roullier. Em 2020 aumentou a sua área e operação.

O BlueBiz é uma localização competitiva para a instalação de indústrias
química, por oferecer eletricidade a
preços competitivos, disponibilizar
água de uso industrial e contar com a
sua própria ETAR.
Em 2020, a Euronavy Engineering
instalou no BlueBiz uma unidade
que desenvolve, produz e comercializa tintas e revestimentos de alto
desempenho, incluindo I&D e uma
unidade de serviços de engenharia e
proteção anticorrosiva.

O Centro de Escritórios do BlueBiz
complementa a oferta do parque,
disponibilizando escritórios permanentes, temporários ou virtuais,
salas de reuniões e de conferência.
No extremo Sul da Área Metropolitana de Lisboa, a 40 km por
autoestrada do centro da capital,
o BlueBiz é um espaço ideal para
Centros de Serviços. Exemplo disso é a instalação em 2020 da TÜV
Áustria Ibéria, que engloba uma
área de escritórios e um laboratório
especializado em soldadura.

aicep Global Parques em transição energética
A aicep Global Parques está a
implementar sistemas e soluções
energeticamente mais eficientes
e ambientalmente sustentáveis
em todos os seus parques empresariais, localizados em Sines,
Setúbal e Sintra. O somatório das
medidas já implementadas, como
a gradual instalação de iluminação LED nos espaços interiores
e arruamentos, a colocação de
baterias de condensadores para
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eliminação da energia reativa e
a renegociação de todos os contratos de fornecimento, permitiu
à aicep Global Parques reduzir
em 40 por cento os seus próprios
custos anuais com eletricidade.
Em 2020, a aicep Global Parques
instalou uma central fotovoltaica
na Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS), para produção de energia elétrica em regime de autoconsumo (UPAC) com uma potência de
74,25 kWp (65 KWn). São 500 m2
de painéis fotovoltaicos num parque de estacionamento, a produzir
eletricidade que abastece o Centro
de Negócios da ZILS e, simultaneamente, a sombrear os automóveis
ali estacionados
A aicep Global Parques contratualizou recentemente para todos os
seus parques empresariais – ZILS,
BlueBiz e Albiz – a instalação de

carregadores rápidos para veículos
elétricos, de alta potência, com tomadas de 50 kW em DC e de 43 kW
em AC. Estes permitem carregar dois
automóveis elétricos em simultâneo
e em apenas 15 minutos. Estarão associados à rede da MOBI.E, podendo
ser utilizados por clientes instalados
e por visitantes, gerando receita para
a aicep Global Parques.
Possibilitando já uma tarifa elétrica
até 40 por cento abaixo do preço de
mercado no BlueBiz, a aicep Global
Parques está empenhada em baixar o
custo da eletricidade aos clientes instalados, nomeadamente industriais e
de TIC, também na ZILS.
Para isso e no contexto da nova legislação de autoconsumo, está a articular com: a APQuímica – Associação
Portuguesa da Química, Petroquímica e Refinação; clientes instalados e
prospetivos na ZILS; e entidades do
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sector das energias renováveis, a
constituição de uma CER – Comunidade de Energia Renovável
na Zona Industrial e Logística de
Sines. A criação de um cluster de
produção de energia elétrica e
térmica em regime de autoconsumo que, associado a um inovador
sistema de armazenamento, possa assegurar entre 30 por cento
a 60 por cento das necessidades
de abastecimento das indústrias
instaladas na ZILS, incrementando
a parte “verde” dos seus consumos, permitindo-lhes reduzir quer
as emissões de CO2 quer os custos com energia. São ganhos para
as empresas instaladas, e para a
competitividade dos parques sob
gestão, na atração e fixação de
mais investimento.
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O Portugal Site Selection é desenvolvido e gerido pela aicep Global
Parques com o objetivo de garantir
que, para cada projeto de investimento produtivo, o país apresente sempre as suas soluções mais
competitivas, face a localizações
concorrentes no estrangeiro, potenciando assim que Portugal capte mais investimento.
É uma ferramenta polivalente, de
apoio à atividade promocional nacional e de angariação de investimento da AICEP, com possibilidade
de procedimentos adicionais em
back office, que pode ser usada
tanto por profissionais e consultores de site selection internacional,
como por empresários particulares.
Aberta e utilização gratuita, veio
tornar acessível e eficaz a seleção
de uma localização empresarial em
qualquer ponto do território nacional. Analisa os critérios do projeto
em causa e seleciona o lote, ativo
ou escritório disponível na sua base
de dados que melhor responde aos
requisitos submetidos.
O Portugal Site Selection promove
desta forma e em pé de igualdade todas as localizações nacionais,
sejam no interior ou no litoral, em
regiões de baixa densidade ou nas
Áreas Metropolitanas, do Norte ao
Sul e Ilhas.
A ferramenta oferece o download de relatórios completos de
informação sobre a área selecionada (infraestruturas, cérceas,
índices de construção) e caracterizadora do município onde a
mesma se localiza.
Com o objectivo de ter na plataforma informação de todos os
municípios nacionais, a aicep Glo-

bal Parques recolhe informação sobre
parques empresariais, espaços de escritórios, lotes de terreno em solo de
uso industrial para greenfield e ativos
devolutos para brownfield junto das
Câmaras Municipais, das Comunidades Intermunicipais e da Associação
Nacional de Municípios Portugueses.
Em resultado deste esforço, a plataforma disponibiliza atualmente:
• 418 Parques empresariais;
• 15.205 Lotes (dos quais 5.258 livres);
• 99 Espaços de escritórios;
• 94 Unidades no cadastro de ativos;
• 210 Concelhos representados.
Em 2020 a plataforma recebeu 6.120
visitas de 77 países, sendo os que mais

“A consultadoria Portugal Site
Selection tem sido extremamente útil no levantamento
de informação do nosso Município, a sua organização e
identificação de reais oportunidades de investimento. É um
tipo de serviço que claramente irá alavancar a nossa visão
estratégica e o modelo de
captação de investimento que
desenhámos para o futuro.
Estamos agora mais capacitados e conscientes dos nossos
pontos fortes e das áreas de
desenvolvimento, no esforço
de angariação de investimento nacional e estrangeiro.”
Francisco Reis
Presidente Câmara Municipal
de Alter do Chão

consultaram China, EUA, Espanha,
França, Brasil e Alemanha.
O Portugal Site Selection presta
ainda serviços de consultoria na
seleção de localização e instalação
em parques empresariais, auxiliando os investidores no levantamento detalhado dos critérios
de localização do seu projeto de
investimento, na seleção das alternativas, na elaboração de uma
short-list de espaços disponíveis
e com relatórios de caracterização.
Incide também sobre a oferta,
prestando serviços de qualificação
de áreas de localização empresarial
e de capacitação de municípios na
captação de investimento, de que
foi exemplo, em 2020, a elaboração do “Dossier do Investidor”
para o Município de Alter do Chão.

Parques Empresariais
Espaços de escritórios
P arques Empresariais, espaços de escritórios
e ativos cadastrados
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FILIPE COSTA
CEO da aicep Global Parques

SINES É MOTOR
DO DESENVOLVIMENTO
E DA INTERNACIONALIZAÇÃO
DA ECONOMIA NACIONAL
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A aicep Global Parques concentra 80 por cento da sua atividade na ZILS – Zona
Industrial e Logística de Sines, localização única no país para certas tipologias
e dimensões de investimentos em indústria, logística, energia e TIC. A estratégia
da empresa para Sines dá prioridade aos investimentos nas transições energética
e digital.
Como defende Filipe Costa, CEO da aicep Global Parques, o objetivo principal
é que o Complexo Portuário, Logístico e Industrial de Sines, fruto dos vários
investimentos em curso, cresça como plataforma logística transcontinental
e europeia, facilitando cada vez mais as exportações nacionais.
Quais são os principais projetos em desenvolvimento pela aicep Global Parques?
Os principais projetos são os das transições
energética e digital na ZILS - Zona Industrial
e Logística de Sines, a maior Área de Localização Empresarial de Portugal e que é gerida
pela aicep Global Parques.
Na transição energética temos a emergência
do cluster de hidrogénio, que tem potencial
para impulsionar reforços de investimento
das indústrias refinadora e petroquímica já
em presença e, sinergeticamente, atrair nova
indústria química.
Na transição digital estamos a promover o
nosso novo produto Sines Tech – Innovation
& Data Center Hub junto de empresas de telecomunicações, com vista à instalação de estações de amarração de cabos transoceânicos;
e das tecnologias de informação, procurando
atrair centros de dados.
É nossa prioridade expandir a área da ZILS.
Estamos com uma taxa de ocupação de 69
por cento, entre as áreas efetivamente ocupadas e as reservadas por dois novos grandes
projetos PIN. Se adicionarmos a área por nós
alocada ao Sines Tech, para futuros projetos
de tecnologias da informação e comunicação,
por um lado, e a área legalmente reservada
para apoio do crescimento do porto de Sines,
a ZAL Sines – Zona de Atividades Logísticas,
está já comprometida 85 por cento da atual
área sob nossa gestão. A ZILS tem hoje 2.375
hectares de um potencial de 4.157 no seu Plano de Urbanização, terrenos de expansão que

importa convocar para, desde logo, responder aos já seis projetos de H2 que são parte
do respetivo IPCEI (Projeto Importante de Interesse Europeu Comum para o Hidrogénio).
Como empresa queremos continuar a crescer
em 2021, superando o volume de negócios e
o resultado líquido de 2020. Aproveito para
anunciar que em 2020 registamos um crescimento de 3,7 por cento no volume de negócios, face a 2019, e um aumento de 14,4 por
cento no resultado líquido, com aumento das
taxas de ocupação em todos os parques empresariais geridos pela aicep Global Parques.
Sines tem sido uma das grandes apostas
da aicep Global Parques. Pode detalhar sucintamente em que consiste essa aposta e
qual a sua importância não só para a empresa, mas também para a economia local
e nacional?
Sines é de facto, com toda a naturalidade, a
grande aposta da aicep Global Parques, que é,
aliás, uma empresa com sede em Sines e para
a qual a Zona Industrial e Logística de Sines representa 80 por cento da sua própria atividade.
Mas é uma aposta sobretudo porque o Complexo Portuário, Logístico e Industrial de Sines
é um motor do desenvolvimento e da internacionalização da economia nacional. É a nossa
principal porta de comércio internacional, que
garante o nosso acesso aos mercados terceiro, extracomunitários. É também o polo que
abastece Portugal de gás natural, combustíveis
e matérias-primas para a indústria transformadora do plástico, indispensável para os prin-
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cipais clusters produtivos nacionais, do food
packaging para a indústria alimentar aos componentes para a indústria automóvel.

potenciará a atração de investimentos TIC e
digitais, contribuindo para a diversificação da
economia local e regional.

A nossa aposta na ZILS é consubstanciada num
esforço permanente de melhoria das suas condições para manter e expandir as atuais indústrias instaladas e captar novos investimentos.
Isto passa em muito pelo reforço da capacidade das infraestruturas em geral e das de eletricidade em particular.

Em coordenação com Porto de Sines, estamos
a planear e a promover a ZAL – Zona de Atividades Logísticas, que ocupa uma área de 268
hectares, contíguos ao Terminal Multiusos
(TMS), o atual Terminal de Contentores (Terminal XXI) e o planeado 2º Terminal de Contentores de Sines (Terminal Vasco da Gama),
na intersecção com as ligações rodoferroviárias do Complexo, Portuário Logístico e Industrial de Sines ao hinterland ibérico. As suas
perspetivas advêm da esperada reorientação
do Terminal Multiusos, agora desafetado do
carvão para a Central Termoelétrica de Sines,
já encerrada, e à procura de outras cargas de
granéis sólidos transitados intercontinentalmente. Também da quadruplicação, a prazo,
da capacidade de movimentação de contentores no Porto de Sines dos atuais cerca de
2 milhões para 8 milhões. Em 2021, a Global
Parques está a desenvolver um master plan
para a ZAL em articulação com a IP – Infraestruturas de Portugal e a promovê-la junto
dos principais operadores logísticos globais,
mas também a adequá-la para a atração de
atividades de transformação, assemblagem
e finalização. Estes desenvolvimentos terão
um impacto significativo na criação de riqueza e emprego local e nacional.

Para compatibilizar os desígnios nacionais, e
europeus, de por um lado reindustrializar e
por outro descarbonizar, temos que eletrificar
a economia. Por isso, investimos nas interligações elétricas e trabalhamos na criação de uma
CER – Comunidade de Energias Renováveis,
que é desde logo útil para a produção de hidrogénio “verde”, mas também para a atração
de grandes data centres, uma vez que, normalmente, mais de 50 por cento do seu OPEX
(Operational Expenditure) é eletricidade e os
grandes players mundiais – o big tech – exigem
que essa eletricidade seja capacidade acrescentada proveniente de fontes renováveis.
Nesse sentido, temos acompanhado a evolução do Plano Nacional para o Hidrogénio, em
particular os projetos apontados para Sines,
procurando antecipar os vários impactos positivos que podem potenciar. Desde logo os contributos para a nossa balança comercial; para a
descarbonização das grandes indústrias ‘energívoras’ que temos em Sines, da refinação e da
petroquímica; e a atração de outras empresas
químicas que se venham a instalar por termos
um cluster de hidrogénio “verde”.
As nossas duas principais novas apostas de
negócio são o Sines Tech – Innovation & Data
Center Hub e a ZAL Sines – Zona de Atividades
Logísticas. Trabalhamos em parceria com a Câmara Municipal de Sines para que a ZILS seja
um novo ponto europeu de amarração de cabos submarinos transoceânicos de telecomunicações e queremos, sobre essa dinâmica, atrair
grandes centros de dados. Este não é apenas
um projeto de Sines ou do Alentejo, é um projeto nacional e europeu, que, a ter sucesso,

Quais as vantagens competitivas do Porto de Sines para as operações de logística
global? Que papel poderá desempenhar
no relacionamento com o continente americano, designadamente com os países da
América do Sul, mas tendo também em vista o canal do Panamá?
O Porto de Sines é o grande porto atlântico
de águas profundas da Península Ibérica. Isto
manifesta-se nos mais diferentes segmentos
correspondentes aos vários terminais, a começar por receber gás e petróleo do hemisfério
americano e da África Ocidental e exportar gasolina e jetfuel para os EUA.
Sobretudo, Sines tem uma localização geoestratégica no West Med. O inegável sucesso
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do Terminal XXI no mercado de transhipment
de contentores atesta da competitividade de
Sines na concorrência direta com os demais
portos no Mediterrâneo Ocidental na relação
com o Atlântico.
Estamos presentemente a trabalhar com a
Secretaria de Estado da Internacionalização,
a Rede Externa da AICEP e o Porto de Sines
no desafio de conseguirmos ser um hub de
produtos agrícolas, não só dos exportados
pelo Alentejo e a Extremadura espanhola
para o mundo, mas também nos importados
do Brasil para a Europa. Com base no terminal portuário de contentores e principalmente no de granéis sólidos, posicionamos Sines
como porta de entrada dos grãos do Brasil
na União Europeia e como plataforma do seu
transbordo para o Médio Oriente e o Norte
de África. Tem sido promovido um diálogo
com os portos brasileiros do Arco Norte, que
pretendem aumentar a sua quota na exportação de produtos agrícolas da região Centro
Oeste. Atualmente estes portos, que incluem
Outeiro, Santarém e Vila do Conde no Paraná e Itaqui no Maranhão, exportam cerca de
25 milhões de toneladas de grãos por ano,
ou seja 25 por cento do total das exportações
brasileiras de 75 milhões de toneladas de soja
mais 25 milhões de toneladas de milho. O seu
objetivo é incrementar a carga movimentada
pelo eixo Arco Norte para 40 milhões de toneladas por ano, tirando partido da redução de
custos decorrentes da utilização de um hub
de distribuição em Sines.
Essa dinâmica viria beneficiar os carregadores
nacionais com menores custos, tirando partido
de economias de escala. A propósito, o projeto Alqueva continua a atrair investimentos
consideráveis, principalmente na produção de
culturas de regadio orientadas para a exportação, que exigem uma cadeia logística eficiente.
Sines, além da proximidade ao local de produção, tem infraestruturas que permitem apoiar
todas as atividades de armazenagem e de manipulação das produções. Aliado à eficiência
da operação portuária, a ZAL está planeada
para acolher armazéns refrigerados e silos,
capaz de apoiar as empresas que se queiram
instalar para o agronegócio e a sua logística.

Que posicionamento estratégico, a nível internacional, poderá alcançar o porto de Sines
com este investimento e também com a construção do novo terminal de contentores?
O atual Terminal de Contentores de Sines –
o Terminal XXI – gerido pela PSA Sines, jointventure da PSA Internacional com a MSC, está
neste momento em obras de expansão que
duplicarão a sua capacidade de movimentação anual de contentores de 2 para 4 milhões.
A perspetiva de um segundo Terminal de Contentores – o Terminal Vasco da Gama – elevando a capacidade total do Porto de Sines para
8 milhões de contentores por ano, pô-lo-ia a
par dos grandes portos europeus. Somando-se ainda a capacidade libertada, pela dinâmica da descarbonização que encerrou a Central
Termoelétrica de Sines, para granéis sólidos e
outros tipos de cargas no Terminal Multiusos
de Sines.
Isto implica evoluir para uma ainda maior atividade de transhipment, ao mesmo tempo que
se procura e estimula mais carga local, nomeadamente portuguesa e espanhola. Esta capacidade instalada, em curso e perspetivada, tem
de ser trabalhada no sentido de se transformar
num input logístico promotor do aumento das
produções nacionais para exportação.
Queremos que Sines seja essa grande plataforma logística transcontinental e europeia,
mas também um espaço de transformação,
assemblagem e finalização industrial de acesso
à União Europeia e de exportações europeias
para o mundo.
A modernização da via-férrea (para Espanha), há muito esperada e desejada, é, na
sua opinião, fundamental para a competitividade do porto de Sines e, indiretamente, para a economia nacional? Nomeadamente face aos seus concorrentes na Península Ibérica?
Durante muito tempo o Complexo de Sines
progrediu sem grandes acessibilidades rodoferroviárias. Isto deveu-se à natureza da atividade de quatro dos cinco terminais do porto de
Sines e decorrentes atividades industriais. Pelo
Terminal de Granéis Líquidos entra o crude
para a Refinaria, cujos produtos refinados são
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exportados a partir do mesmo porto, os combustíveis e outros produtos refinados seguem
essencialmente em pipeline para Aveiras e
também por pipeline para a indústria petroquímica na própria ZILS. A indústria petroquímica
é por sua vez servida pelo Terminal Petroquímico e a sua produção foi sendo quase toda escoada em exportações pelo porto. O Terminal
de Granéis Sólidos, ou Multiusos, esteve quase
exclusivamente dedicado à importação de carvão, que era na sua grande maioria consumido localmente, pela Central Termoelétrica de
Sines. O gás natural, importado pelo Terminal
de Gás Natural, é encaminhado por gasoduto
para Setúbal, onde é injetado no MIBGAS.
Só com advento do Terminal de Contentores
de Sines as ligações rodoferroviárias se tornaram mais relevantes, especialmente agora que
está em curso a expansão de capacidade do
dito e se perspetiva já um segundo Terminal
de Contentores. A par da reorientação do Terminal Multiusos para cargas pós-carvão e do
desenvolvimento do complexo petroquímico,
que queremos que cada vez mais alimente a
indústria nacional e ibérica para ser exportador
só depois de integrado com valor acrescentado pela indústria transformadora do plástico,
em vez de apenas imediatamente exportado.
Assim, a melhoria das ligações rodoferroviárias
ao país, a Espanha, e através dela à Europa,
tornaram-se prementes. O Ministério das Infraestruturas, a IP - Infraestruturas de Portugal,
são sensíveis a esta prioridade com enorme
efeito multiplicador na economia nacional e os
investimentos necessários na ferrovia estão já
em curso no âmbito do “Ferrovia 2020”, com
os da rodovia contemplados no “PRR”.
As ligações terrestres do Complexo Portuário,
Logístico e Industrial de Sines são asseguradas
preferencialmente por ferrovia, por razões económicas e ambientais. Quer o Porto de Sines
quer a ZILS são ‘nós’ do “Corredor Atlântico”
da RTE-T Rede Trans-Europeia de Transportes,
garantindo as ligações, desde logo, aos portos
secos da Península Ibérica. Em 2023 o tempo
de transporte de mercadorias diminuirá em três
horas e meia na rota Sines-Badajoz. Na nova
rota direta à fronteira poupar-se-ão 137 quiló-

metros de distância e lograr-se-á um aumento
de 2,5 vezes na capacidade diária à saída de
Sines, dos 36 atuais comboios de 400 metros
para 51 comboios de 750 metros. Sines reforçará a sua posição de porto preferencial da Extremadura espanhola e da área de Madrid.
A plataforma Portugal Site Selection desenvolveu novas funcionalidades recentemente. Qual o objetivo desta plataforma?
O Portugal Site Selection é uma plataforma
de atração e apoio à instalação de investimento em Portugal que vem dar resposta
a objetivos do programa Internacionalizar
2030, aprovado pelo Conselho de Ministros
de 23 de julho de 2020. É um instrumento
fundamental para a competitividade de Portugal como destino de investimento, que em
coordenação com a AICEP continuamos a expandir, tanto nas áreas de atividade económica a que dá resposta, como na cobertura
do território nacional.
Recentemente alargou o seu âmbito de logística e indústria em parques empresariais ou lotes
de terreno greenfield com esses usos do solo,
para abranger também edifícios de escritórios
para serviços e um cadastro de ativos devolutos que possam proporcionar oportunidades
para investimentos brownfield. A sua abrangência foi expandida do território continental
para incluir o todo nacional, ou seja, também
Madeira e Açores.
A aicep Global Parques teve um contributo
muito importante na construção do ‘cluster’
aeronáutico português, com a instalação
em Setúbal de grandes empresas que, inclusive, vieram a expandir os seus investimentos em Portugal. Como avalia esse desempenho e que projetos considera importante
continuar a desenvolver nesse sentido?
É inescamoteável que a aviação comercial é
provavelmente a atividade económica proporcionalmente mais afetada pela COVID-19. O
tráfego aéreo civil e o fabrico de aviões quase
pararam. Temos de apoiar a indústria aeronáutica presente em Portugal para que ela não se
deslocalize neste momento crítico e para que
possamos, pelo contrário, ser um país recetor
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da inevitável consolidação que o fabrico de
aeronaves e componentes aeronáuticos terá
nos próximos anos, na Europa e no mundo. É,
sem dúvida, um setor muito importante para
o Sul do país e em concreto para o BlueBiz –
Parque Empresarial da Península de Setúbal,
sob nossa gestão.
O BlueBiz é um ativo brownfield clássico, sobre uma antiga fábrica da Renault, que reabilitamos paulatinamente dotando de capacidade para receber todo o tipo de empresas. Está
muito vocacionado para receber indústria
ligeira automóvel, aeronáutica e eletromecânica. O seu cluster industrial mais relevante é
o da metalomecânica de precisão para aeronáutica, contando com fábricas da Lauak e da
Mecachrome, assim como da Mectop, que fabrica todo o tipo de peças e ferramentas para
este setor, mas também para o automóvel.
Estas unidades são sinergéticas e cooperam
entre si, partilhando, em algumas circunstâncias, custos logísticos.
A tradição metalúrgica de Setúbal, a disponibilidade de mão-de-obra e as nossas parcerias
com o Instituto Politécnico de Setúbal e o Instituto de Emprego e Formação Profissional foram e são fundamentais para a atração destes
investimentos, dado que estas entidades adaptaram a sua formação às necessidades do sector, gerando uma pool de recursos humanos
muito dedicadamente qualificados.
A aicep Global Parques associou-se em 2020
ao AED – Cluster Português para as Indústrias
da Aeronáutica, Espaço e Defesa, colocando
no radar a sua oferta no BlueBiz, que tão bem
respondem às elevadas exigências deste setor.
Temos participado em ações mais vastas de
divulgação de Portugal com uma localização
de excelência para a aeronáutica e contribuído
nos projetos de descarbonização do setor, que
são atualmente prioritários e que terão certamente franco crescimento.
Gostaria de salientar, contudo, que em 2020
tivemos a instalação de novas empresas no
BlueBiz, nomeadamente do setor químico, e
esperamos a entrada de mais do mesmo setor
em 2021.

Como se relaciona a aicep Global Parques
com a AICEP no âmbito da angariação e
captação de investimento estrangeiro produtivo para Portugal?
Desde logo atuamos para garantir que os
parques e serviços da aicep Global Parques
são peças da competitividade da economia
portuguesa e instrumentos de objetivos específicos do programa “Internacionalizar
2030”, nomeadamente e em articulação com
a AICEP nas vertentes do aumento do volume de investimento direto estrangeiro em
Portugal; no acréscimo do valor acrescentado
nacional através da Qualificação do Território;
e no eixo de Apoio no Acesso aos Mercados,
ao Investimento em Portugal, no desenvolvimento da Marca Portugal, na Política Comercial e nos Custos de Contexto.
Estes objetivos são os do Portugal Site Selection, que visa promover internacionalmente as
áreas de localização empresarial de Portugal
no mercado global de prestadores de serviços
de site selection. Paralelamente, os serviços de
consultaria do Portugal Site Selection apostam
na qualificação e capacitação do território para
a captação de investimento.
Em 2021, e com o apoio da Direção de Angariação da AICEP, vamos impulsionar a criação
da Associação dos Parques Empresariais de
Portugal, com o objetivo de estimular a cooperação entre as entidades gestoras públicas
e privadas de Áreas de Localização Empresarial, tendo em vista uma maior capacitação,
articulação e segmentação da oferta, que
aumente a competitividade nacional na fixação de investimento nacional e estrangeiro
no país. No cumprimento das boas práticas
de gestão territorial e ambiental, beneficiando de ações e vetores de atuação comuns, de
sinergias e recursos conjuntos, promovendo
a eficiência do investimento público e privado.
Esperamos que esta Associação dos Parques
Empresarias de Portugal, sem fins lucrativos,
envolva todos os stakeholders relevantes
e beneficie Portugal na sua estratégia de recuperação e de resiliência.
www.globalparques.pt
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CHILE
O Chile é uma das economias emergentes mais prósperas, apresentando um modelo
económico aberto, estável e favorável ao comércio e ao investimento estrangeiro.
Nos últimos anos, tem-se destacado no radar das empresas portuguesas como
um parceiro de negócios de confiança e um interessante mercado de aposta para
a internacionalização.
Este importante mercado da América do Sul está repleto de oportunidades
de negócio para as empresas portuguesas, nomeadamente nos setores energético,
agroalimentar, infraestruturas, agritech, fintech, moda, lifestyle e novas tecnologias.
António M. Leão Rocha, embaixador de Portugal no Chile, Luís Sequeira, delegado
da AICEP em Santiago, e León De La Torre, embaixador da União Europeia naquele
país, apresentam uma análise detalhada e contributos fundamentais para uma
aposta de sucesso por parte das empresas portuguesas no mercado chileno.
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PORTUGAL E CHILE
A CONFIANÇA
REAFIRMADA
Como olhamos para o Chile, ou queremos olhar, neste
preciso momento em que se escreve, fevereiro de
2021, faz diferença.
património e as pilhagens que acompanharam a crise político-social que
se desatou em 18 de outubro 2019 e
que apenas abrandou na sua intensidade contestatária, com a emergência
da pandemia da COVID-19 e a realização do referendo constitucional a 26
de outubro de 2020.

>POR ANTÓNIO M. LEÃO
ROCHA, EMBAIXADOR
DE PORTUGAL NO CHILE
Certamente, ao cidadão mais atento
do quotidiano noticioso, em Portugal, ocorre logo, com imagens vivas,
os incêndios de igrejas, os graves
distúrbios públicos, os atentados ao

Sem esquecer “os anos de chumbo”
no Chile – expressão graficamente
cunhada para um vizinho – que chamaram a atenção do mundo em 1973,
pela deterioração política e a extrema
polarização ideológica que marcou
esse ano do mandato democrático
do governo de Unidade Popular, de
Salvador Allende, mas, sobretudo, o
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violento golpe militar e a repressiva
Ditadura, instalada pelo regime de
Augusto Pinochet, que durou de 11
de setembro de 1973 a 11 de março
de 1990.
E, no entanto, o Chile é um país que
historicamente se destaca dentro da
sua região, a América do Sul, muito
mais do que outros (emparelhado, talvez, só pelo Uruguai), devido à “continuidade nacional”, ou seja, uma
estabilidade política e institucional e a
viabilidade – e vitalidade – do seu sistema constitucionalista; muito menos,
pelas crises e as ruturas que também
viveu e, uma ou outra guerra civil, declarada ou “em surdina”.
Nos mais de 200 anos de vida independente, tem vigorado sobretudo
um regime presidencialista, numa
democracia que, ao contrário de
outras na região, faz prova da sua
resiliência e capacidade de modernização, bem como de um robusto
dinamismo parlamentar (Congresso,
com duas Câmaras).
A crise de outubro de 2019 revelou esses predicados no amplo acordo pela
paz e pela nova constituição, assinado
pelas principais formações partidárias
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que apoiam o governo e a oposição,
em 15 de novembro de 2019, o qual
permitiu uma saída política para a
contestação e marginalizou os pequenos grupos que se aproveitaram dos
protestos sociais da maioria em prol
de uma maior igualdade (incluindo
de género) e da legitimidade constitucional irrefutável (Lei Fundamental
de 1980) para “incendiar as tensões”.
Trinta e um anos de democracia representativa que transformaram o Chile
num país de rendimento médio – há
quem lhe chame a “armadilha do rendimento médio”, com alguma razão:
reduziram significativamente a pobreza e lançaram-no numa senda de
crescimento económico sustentado e
de desenvolvimento humano, com ligeiras oscilações.
medirá pelos desafios existenciais, pela
geografia (em latitudes muito distintas), pela capacidade de organização e
pela “mutualidade” diplomática.
Ao “encontro histórico” no campo
político e no campo diplomático – os
múltiplos

interesses

convergentes,

desde o multilateralismo e o comércio
livre, passando pelas prioridades em
matéria climática e ambiental, digital
e gestão de recursos, em particular os
oceanos – junta-se, nos últimos anos,
um fulgor económico e comercial.
Situaria esta nova realidade, que beneficia ainda mais o nosso relacionaReconhece-se-lhe o primeiro lugar,

O Chile mantém historicamente fortes

ainda, em muitos índices de progresso

laços políticos e culturais com Portu-

económico e social, embora as atuais

gal, desde que, há 200 anos (11 de

autoridades preconizem com urgência

agosto deste ano), o nosso país reco-

algumas reformas (educação, saúde,

nheceu a sua independência e esta-

pensões e segurança pública).

beleceu relações diplomáticas com o
governo em Santiago.

mento nos últimos quatro anos, quando o Chile se transformou no terceiro
maior parceiro comercial da região
(América Latina).
A outra face deste dinamismo económico têm sido os investimentos: tanto os que cada ano, crescentemente,

O plano de vacinação nacional contra
a COVID-19 é um caso de sucesso in-

Além de uma mutuamente assumida

vêm de Portugal com direção a San-

ternacional (já foram inoculados mais

parecença política, um “idêntico” per-

tiago, como, especialmente a partir

de três milhões de pessoas, no mo-

fil económico-social e a idiossincrasia

de 2018, os que começaram a fluir no

mento em que se escreve).

nacional, uma “proximidade” que se

sentido inverso.
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DINAMISMO E NEGÓCIOS
O Chile continua a destacar-se no radar das empresas portuguesas como
um parceiro de negócios confiável e um interessante mercado de aposta
para a internacionalização.

Famoso pelo seu longo e estreito
território, o Chile é uma das economias emergentes mais prósperas,
evidenciando-se pela estabilidade
institucional, equilíbrio macroeconómico, liberdade económica e elevado
desempenho nos principais indicadores de desenvolvimento humano. No
contexto latino-americano lidera os
principais rankings internacionais de
competitividade e atratividade para o
investimento estrangeiro.

>POR LUÍS SEQUEIRA,
DELEGADO DA AICEP NO CHILE
interno do Chile quintuplicou e os ín-

O modelo económico aberto, estável
e favorável ao comércio e ao investimento permitiu-lhe alcançar um desempenho macroeconómico notável
e impor-se como uma atraente plataforma para a internacionalização.
Nos últimos anos, para além de se ter
cimentado como segundo cliente de
Portugal na América do Sul, o Chile
converteu-se num dos destinos de
eleição para os investidores portugueses no continente.
Apesar da sua dimensão, apenas ligeiramente superior em área à Península
Ibérica, é um dos principais recetores
de IDE do mundo, acolhendo inúmeras multinacionais que acumularam
um importante stock de investimentos
no país.
Com um mercado interno de 19 milhões de consumidores, tem a maior
rede de tratados de livre comércio do
mundo, o que lhe garante acesso preferencial a 64 mercados, alcançando,
dessa forma, 86,93 por cento do PIB e
62,48 por cento da população mundial. Nos últimos 30 anos, o produto

dices de pobreza reduziram-se muito
significativamente. Em 2020, de acordo com o FMI, o PIB per capita alcançou os 23.455 dólares, o mais elevado
da América do Sul.
O setor mineiro continua a ser o grande motor da economia chilena, representando 9,4 por cento do produto.
O Chile é, também, o principal pro-

dutor mundial de cobre e o segundo
maior de lítio. Outros setores com forte dinâmica, particularmente na frente exportadora, são a aquicultura, viticultura e a fruticultura. Os produtos
chilenos têm quotas significativas nos
principais mercados internacionais de
consumo, com destaque para a uva
de mesa, os frutos vermelhos, o salmão e os vinhos. Na indústria, as atividades ligadas à fileira florestal como a
celulose são líderes. No setor terciário,
estão fortemente consolidados os serviços financeiros e empresariais, bem
como os de suporte à indústria mineira. Os maiores grupos de distribuição
e transporte aéreo, presentes em toda
a América Latina, são controlados por
capitais chilenos.
Em anos recentes, o país tem apostado numa nova agenda para a competitividade, centrada na promoção
de uma economia mais produtiva
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e diversificada que, para além de
potenciar o crescimento, diminua a
histórica dependência do cobre e reduza a vulnerabilidade da economia
a choques externos. Neste contexto,
sublinhe-se o forte impulso dado à
economia do conhecimento e à introdução de uma agenda nacional
para a descarbonização da economia,
alicerçada na promoção das energias
renováveis, economia circular, eficiência energética e na maior eletrificação
dos consumos, onde se inclui a mobilidade elétrica.
A capital, Santiago, conta com um dos
ecossistemas de inovação e empreendedorismo mais dinâmicos do mundo
(alavancado pelo êxito do programa
“Startup Chile”) e, a nível regional,
é um hub para um número crescente
de indústrias, com destaque para os

nos diferentes setores. O comércio e
os serviços financeiros adaptaram-se
rapidamente às novas circunstâncias
com a adoção massiva do e-commerce
e de processos de transformação digital. O cluster agroindustrial e o setor
mineiro aproveitaram o impulso na
procura externa, proveniente da Ásia.
A contração afetou particularmente a
hotelaria, a restauração e o turismo.
A quebra no investimento e consumo
privados foi contrabalançada por ambiciosos programas governamentais
de reativação económica e apoio às
empresas e às famílias. Considerando
o êxito do rápido processo de vacinação, o Banco Central do Chile e o FMI
preveem que o país lidere a recuperação económica na América Latina
em 2021, com um crescimento do PIB
não inferior a 5,8 por cento.

Dada a complementaridade das duas
economias e o potencial de crescimento do mercado, existem numerosas oportunidades para as empresas
portuguesas no Chile. Os desafios associados à melhoria da produtividade
e diversificação da economia proporcionam uma conjuntura propícia ao
desenvolvimento de negócios e investimentos, principalmente nos setores
energético, agroalimentar, infraestruturas, agritech, fintech, moda, lifestyle
e novas tecnologias.
As exportações portuguesas de bens
e serviços para o Chile cresceram consistentemente durante a última década e a balança comercial é amplamente favorável a Portugal.
Nos últimos quatro anos, o investimento português duplicou, superando os 500 milhões de euros.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O CHILE

Exportações

2016

2017

2018

2019

2020

Var %
20/16a

Var %
20/19b

109,0

122,9

141,9

113,4

106,0

0,4

-6,6

Importações

52,2

68,3

52,7

42,9

38,2

-5,4

-10,9

Saldo

56,9

54,6

89,2

70,5

67,8

--

--

Coef. Cob. %

209,0

180,1

269,4

264,5

277,2

--

--

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020
(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019 e 2020: resultados preliminares)

serviços financeiros e empresariais de
base tecnológica.

Enquadramento
económico
pós-pandemia
Em 2020, o Chile enfrentou a crise da
pandemia num contexto de deterioração da procura interna, originada pela
contestação social de finais de 2019,
que levou ao processo de revisão
constitucional atualmente em curso.
Não obstante, após a forte contração
do 2º trimestre de 2020, a atividade
económica deu mostras de estabilização, ainda que de forma díspar

Oportunidades para as
empresas portuguesas
Para as empresas portuguesas que
iniciam o complexo, mas imprescindível processo de internacionalização,
o Chile é um destino a ter em conta.
A estabilidade institucional e a proximidade cultural unem-se a um mercado
interno dinâmico e às oportunidades
que este apresenta enquanto plataforma de acesso a outros na sua área
de influência na América Latina (Aliança do Pacífico e Mercosul) e na Ásia.
De facto, é a nação latino-americana com menores riscos e melhores
ratings de crédito, a mais transparente
e com menos corrupção na região.
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Atualmente, mais de 50 empresas
nacionais têm presença direta no Chile, com destaque para os grandes investimentos em energias renováveis,
agroindústria, transmissão elétrica,
cortiça, seguros e novas tecnologias.
Por outro lado, desde 2017, materializaram-se cinco grandes investimentos de
grupos chilenos em Portugal, mormente
no setor agroindustrial, todos com uma
forte vocação industrial e exportadora.

Delegação da AICEP
em Santiago
As empresas portuguesas podem
contar com o apoio da Delegação da
AICEP em Santiago para explorar
oportunidades de negócio neste mercado, seja através de exportações,
parcerias ou investimentos diretos.
luis.sequeira@portugalglobal.pt

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA O CHILE POR GRUPOS DE PRODUTOS
2016

% Tot 16

2019

% Tot 19

2020

% Tot 20

Var %
20/19

Máquinas e aparelhos

34,0

31,1

30,6

27,0

28,2

26,6

-7,9

Madeira e cortiça

26,2

24,1

26,9

23,8

24,6

23,2

-8,7

Metais comuns

12,5

11,5

12,2

10,7

14,1

13,3

15,9

Plásticos e borracha

8,6

7,9

6,9

6,1

9,2

8,7

32,5

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DO CHILE POR GRUPOS DE PRODUTOS
Var %
20/19

2016

% Tot 16

2019

% Tot 19

2020

% Tot 20

Agrícolas

44,1

84,6

37,3

86,9

33,7

88,2

-9,5

Alimentares

1,1

2,0

1,9

4,4

2,5

6,6

35,0

FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E O CHILE – PRINCÍPIO DIRECIONAL
2016

2017

2018

2019

2020

Var %
20/16a

Var %
20/19b

IDPE

0,2

171,3

-7,1

186,7

19,8

§

-89,4

IDE

-0,4

9,8

11,7

-0,9

6,3

804,5

811,2

Saldo

0,6

161,5

-18,8

187,6

13,5

--

--

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020
(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020
§ - Coef. variação >= 1000% ou valor zero no período 2016-2019 (série 2016-2020) e/ou 2019 (2019-2020)		
Princípio Direcional: reflete a direção ou influência do investimento, isto é, o Investimento Direto de Portugal no Exterior (IDPE) e o Investimento Direto do Exterior em
Portugal (IDE).
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ANÁLISE SWOT
DO MERCADO CHILENO
FORÇAS
• Democracia estável e equilíbrio macroeconómico;
• Nível de integração na economia regional e global
com a mais extensa rede de tratados de livre
comércio do mundo;
• Convénios para evitar a dupla tributação com 33
países;

FRAQUEZAS
• Vulnerabilidade a choques externos devido à
dependência das exportações de cobre;
• Diversos setores chave da economia são controlados
por um número reduzido de grandes grupos;
• Mercado interno de pequena dimensão;
• Vulnerabilidade a desastres naturais.

• Segurança jurídica graças a legislação estável e clara
ao serviço de instituições independentes;
• Disponibilidade de recursos e matérias-primas;
• Santiago é considerada uma das capitais mais
seguras da América Latina.

OPORTUNIDADES

DIFICULDADES

• Retoma do consumo privado no pós-pandemia;

• Baixa diversificação da economia;

• Agenda governamental pró-investimentos em
projetos ligados à economia circular, eficiência
energética, mobilidade elétrica e introdução de
tecnologias limpas;

• Distribuição desigual do rendimento;

• Metas para a descarbonização da economia
e impulso às energias renováveis, incluindo o
Hidrogénio Verde;

• Falta de mão-de-obra qualificada;

• Ambicioso programa nacional de infraestruturas;
• Regime de concessões moderno proporciona
oportunidades de colaboração público-privadas.

• Nível de concorrência em determinados setores;
• Disputas legais em grandes projetos;

• Processo político em curso.
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AGRICULTURA E
AGROINDÚSTRIA
O Chile dispõe de um conjunto de
vantagens comparativas significativas no setor agroindustrial, o que
lhe permitiu consolidar-se, em menos de 30 anos, como um dos 15
maiores exportadores de produtos
agrícolas do mundo.

ENERGIA
Pela sua dimensão, geografia e disponibilidade de recursos naturais,
o Chile apresenta um elevado potencial para as Energias Renováveis
Não Convencionais (ERNC), com
destaque para a fotovoltaica, eólica,
biomassa e geotérmica. O relatório
“Climatescope 2020” da Bloomberg NEF coloca o país na liderança do ranking global de mercados
emergentes mais atrativos para o
investimento neste tipo de energias.
O Chile é visto como um pioneiro na
transição energética da América Latina. Em 2050, mais de 70 por cento
da eletricidade será gerada a partir
de ERNC. De momento, a sua participação na matriz energética ronda
os 25,9 por cento (6.445 MW).
A transição em curso aposta num sistema de metas para a descarbonização da economia, fruto da diminuição da dependência de combustíveis
fósseis, beneficiando, assim, de um
território com condições privilegiadas para a exploração de energias
limpas. Este novo olhar sobre o desenvolvimento do setor energético
abre espaço para a inovação e criação de valor, fazendo uso da energia
e da eficiência energética, os pilares
para fomentar um desenvolvimento
produtivo mais sustentável.

O potencial de investimento reside
principalmente no fornecimento de
serviços e tecnologias para parques
solares e eólicos (focado em clientes
residenciais e no crescente número
de empresas que, seguindo as tendências globais, requerem abastecimento de energias limpas para a sua
operação), e na expansão das infraestruturas de transmissão e tecnologias
para a otimização dos consumos.
Por outro lado, o elevado potencial
eólico e solar faz com que o Chile se posicione para ser um ator
global relevante na exportação de
Hidrogénio Verde. A Estratégia Nacional de Hidrogénio Verde, lançada em 2020, tem como objetivos
principais produzir o hidrogénio
verde mais barato do planeta até
2030, estar entre os três principais
exportadores mundiais até 2040 e
ter 5 GW de capacidade de eletrólise em desenvolvimento até 2025.
No passado mês de dezembro foi
lançado, no sul do país, o projetopiloto HIF – Highly Innovative Fuels
para produção de Hidrogénio Verde em grande escala. Trata-se de
um investimento de 38 milhões
de dólares, que conta com a participação de vários atores nacionais
e internacionais do setor da geração, transmissão e mobilidade.

No presente, é o líder mundial na exportação de cerejas, uvas, ameixas,
mirtilos, maçãs, salmão e mexilhões,
figurando, também, nos primeiros
postos nos rankings de exportadores de vinhos e framboesas. As referidas vantagens comparativas estão
intimamente relacionadas à grande
diversidade climática, disponibilidade de terras férteis, especialização
da mão-de-obra e aos elevados padrões de segurança fitossanitária.
Produzir no Chile possibilita ao investidor internacional o acesso, com
tarifas preferenciais, a 64 por cento
do mercado mundial de consumidores, através de uma extensa rede de
tratados de livre comércio, onde se
destacam os mercados da América
do Norte, Ásia e Brasil.
Os avanços em biotecnologia e nas
tecnologias de produção e rastreabilidade reforçarão, nos próximos
anos, a atual orientação do Chile
para uma agricultura altamente especializada e sustentável. Existem interessantes oportunidades no mercado ao nível dos produtos biológicos,
ingredientes funcionais, alimentos
saudáveis e gourmet, cuja procura
não cessa de aumentar nos principais
mercados internacionais. A introdução de novas tecnologias e modelos
de negócio ligados à monitorização,
rastreabilidade e otimização da produção agrícola também apresentam
um elevado potencial para empresas
portuguesas no Chile.
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL, NOVAS
TECNOLOGIAS
E INOVAÇÃO
A aposta na diversificação da economia, sustentada no ecossistema
empreendedor dinâmico e na robusta infraestrutura de telecomunicações converteram o Chile num
hub para a instalação de empresas
de serviços de base tecnológica
com projeção regional e global. A
integração do Chile no mercado
internacional assenta em standards
de conetividade e infraestrutura digital avançados. O país conta com
20 data centers Tier II / Tier IV e
quatro cabos submarinos de fibra
ótica, com ligações à América do
Norte, Oceânia e Ásia.
O processo de disrupção digital em
curso, com magnitude potenciada
pelo efeito da pandemia, abre portas para um número significativo
de oportunidades de negócio para

empresas portuguesas especializadas
em inteligência artificial, big data,
blockchain, data science, cloud, cibersegurança, IoT, IIoT, e-commerce e na
implementação de modelos de transformação de processos nos setores industrial e de serviços.
O impacto da transformação digital
nas empresas é de tal forma profundo que implica alterações nos próprios
modelos de negócio e na forma como
se entrega valor ao cliente. No setor
público, o incentivo governamental à
adoção de soluções de e-government
introduz um novo paradigma em que
a incorporação de tecnologia aumenta a transparência e a qualidade dos
serviços prestados aos cidadãos. No
Chile, apesar de algumas atividades
como a banca e a grande distribuição estarem mais avançadas nos respetivos processos de transformação
digital, persistem importantes oportunidades de negócio em praticamente
todos os restantes setores da economia, desde as indústrias extrativas aos
setores de comércio e serviços.

O potencial de investimento reside
principalmente no fornecimento
de serviços e tecnologias de suporte aos processos de transformação
digital das empresas e instituições
públicas e na introdução de novos
modelos de negócio disruptivos,
alavancados pela tecnologia.
O investimento em tecnologias digitais, como parte integral da estratégia de negócio, está em alta
no Chile. De acordo com os prognósticos da consultora IDC, em
2021, o mercado investirá 7,9 mil
milhões de dólares em tecnologias
de informação, o que significa um
aumento de 5,5 por cento face a
2020. No campo das telecomunicações, o Chile acaba de concluir
a primeira licitação de redes 5G
da América Latina, abrindo novas
perspetivas de negócio com impacto horizontal em diferentes indústrias, onde se incluem soluções
integradas de IoT e Indústria 4.0.

Comemorações dos 200 anos do
reconhecimento da independência do Chile
Em 2021, celebram-se os 200 anos do reconhecimento, por Portugal, da independência do Chile. Portugal e o Chile são países amigos desde há longa
data, destacando-se a proximidade histórica e cultural entre os dois povos.
De facto, Portugal foi o primeiro país a reconhecer o Chile como Estado
independente a 11 de agosto de 1821.

abril 2021

MERCADOS

31

ACORDO DE ASSOCIAÇÃO
UNIÃO EUROPEIA – CHILE
UM CASO DE SUCESSO
QUE QUEREMOS MODERNIZAR
A assinatura do Acordo de Associação entre a União Europeia (UE) e o Chile,
há mais de 18 anos, marcou um antes e um depois na nossa relação bilateral.
Foi um momento decisivo que permitiu o estreitamento das relações entre
dois parceiros, histórica e culturalmente, relacionados nos campos do
diálogo político, comércio e cooperação. Não é por acaso que o Chile foi o
primeiro país da América do Sul com
o qual a União Europeia assinou um
Acordo de Associação baseado justamente nesses três pilares.
O pilar comercial do acordo é uma
história de sucesso. Foi o acordo comercial mais avançado da sua época,
que incluiu, entre outros assuntos, a
liberalização do comércio de mercadorias, disposições sobre serviços e
regras para a contratação pública.
Durante vários anos, serviu de modelo
para novos acordos da UE com outros
parceiros na região.
Desde a sua entrada em vigor, vimos o
comércio entre o Chile e a UE mais do
que duplicar. Estudos confirmam que
o acordo ajudou o Chile a diversificar
a sua economia e exportações e impulsionou a inovação, a transferência
de tecnologia e a competitividade.
Da mesma forma, é importante destacar o impulso que tem dado às pequenas e médias empresas, que souberam
aproveitar a oportunidade para abrir
novos mercados e são, sem dúvida, as
grandes beneficiárias do acordo.

sas europeias, através dos seus investimentos, estão a ser fundamentais na
diversificação energética, não só no
Chile, mas em toda a América Latina.
Então, porquê modernizar uma relação que funciona tão bem? A resposta é que, desde 2002, a economia

>POR LEÓN DE LA TORRE,
EMBAIXADOR DA UNIÃO
EUROPEIA NO CHILE
No entanto, embora o efeito do acordo
sobre os fluxos comerciais tenha sido
claramente positivo, o maior impacto
ocorreu na área de investimento.
Ao longo dos primeiros dez anos de
aplicação do acordo, os fluxos de investimento direto europeu duplicaram, transformando a UE no primeiro
investidor no Chile e representando,
hoje, 33 por cento do investimento
estrangeiro total no país.
As empresas europeias estão presentes em quase todos os setores, principalmente na indústria mineira, serviços financeiros, telecomunicações e
serviços básicos, contribuindo assim
para a criação de emprego, transferência de tecnologia e inovação.
Destaca-se também a presença de
empresas europeias em novos setores,
como as energias renováveis, em que
são pioneiras. Na verdade, as empre-

global e a dinâmica do comércio mudaram consideravelmente.
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Tanto o Chile quanto a UE celebraram
acordos ainda mais ambiciosos com
outros parceiros e, para enfrentar os
novos desafios económicos e comerciais, precisamos de um acordo do
mais alto nível que abranja todas as
áreas dessa agenda: questões como
o comércio eletrónico, os investimentos e a proteção de indicações
geográficas de produtos alimentares
tradicionais de ambas partes são elementos que não estão incluídos no
acordo existente.
A política comercial também trata
da defesa de valores. O Chile e a
UE partilham interesses comuns em
muitas áreas – como direitos humanos, desenvolvimento sustentável
e igualdade de género – e o novo
acordo refletirá esses valores partilhados, com compromissos sobre
normas laborais fundamentais e proteção do clima e do meio ambiente,
bem como a responsabilidade social
empresarial. Será também a primeira vez que a UE incluirá num acordo comercial disposições específicas
para promover a participação das
mulheres no comércio.
Estamos confiantes de que o Acordo
de Associação modernizado, com negociações já bastante avançadas, será
tão inovador para os padrões atuais
quanto o foi o seu antecessor na viragem do século, fortalecendo ainda
mais as já excelentes relações entre
a UE e o Chile.
Como parceiros com ideias afins, partilhamos um forte compromisso de
abertura do comércio e de influência
ativa no processo de globalização. O
protecionismo está em crescimento em
muitas partes do mundo e nunca antes foi tão importante defender estes
valores comuns e, assim, garantir uma
política comercial ambiciosa, benéfica
para todos, inovadora e sustentável.

ARAUCO
PRODUÇÃO DE PAINÉIS
DE MADEIRA
EM PORTUGAL
Não é novidade para ninguém que, perante um
cenário global, o desenvolvimento sustentável
do setor florestal representa um enorme desafio.
De acordo com um estudo das Nações Unidas, até
2030, serão necessárias novas soluções habitacionais
para três mil milhões de pessoas. Tal não será possível
com recurso aos materiais que hoje predominam,
principalmente por dois motivos: a produtividade
e a sustentabilidade.
Aqui emerge o papel eminente e estratégico da madeira, enquanto único
recurso renovável que hoje dispomos
para ser utilizado em grande escala na
construção civil e no mobiliário. Desta
forma, a Arauco, que nasceu há quase
50 anos no sul do Chile, tem vindo a

crescer e procura dar um contributo
concreto para a transição para a bio
economia que substitua os combustíveis fósseis.
A empresa desenvolve produtos baseados em recursos florestais renová-
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veis, permitindo uma oferta variada de
soluções sustentáveis e de qualidade
para a indústria do papel, construção,
embalagem, mobiliário e energias renováveis não convencionais.
Assim, entendendo que a madeira é
um fator-chave para o desenvolvimento sustentável, a Arauco tornou-se
numa empresa global e diversificada
no setor florestal, presente no mundo
com os mais elevados padrões.
O seu crescimento sustentado permitiu, em 2016, a aquisição de 50 por
cento da sociedade Sonae-Arauco,
empresa dedicada ao fabrico e comercialização de painéis e madeira serrada na Europa, que possui duas fábricas de painéis e uma fábrica de resinas
em Portugal. Esta aposta permitiu à
Arauco aprofundar a sua presença no
mercado nacional e iniciar a produção
diretamente num novo continente,
possibilitando um melhor atendimento das necessidades dos seus clientes.
A presença da Arauco em Portugal
tem permitido a oferta de soluções
com maior valor acrescentado, elevados padrões de sustentabilidade e
foco na qualidade, sendo uma alternativa superior num mercado tão exigente como o europeu. Posto isto, a
empresa tem contribuído para melhorar a vida das pessoas, através do desenvolvimento de produtos florestais
e respondendo aos desafios de um
mundo sustentável.
Ser uma empresa global com presença em Portugal é um grande desafio
para a Arauco, mas também possibilita muitas oportunidades. Além de ser
a primeira empresa florestal do mundo a certificar a sua neutralidade carbónica, conta ainda com os recursos
e as ideias necessárias para enfrentar
os desafios que permitem sonhar com
um futuro melhor.
www.arauco.com
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FID SEGUROS
DESTACA-SE
NO MERCADO
SEGURADOR CHILENO
O início da operação da FID Seguros, companhia
de seguros que entrou no mercado chileno em janeiro
de 2020 com o apoio da Fidelidade, seguradora
portuguesa com mais de 200 anos de história
e a terceira mais antiga do mundo,
foi bastante promissor.

Apesar das dificuldades impostas pelo
contexto nacional, como a contestação social (outubro de 2019) e a pandemia da COVID-19, a empresa ultrapassou os 40 milhões de dólares em
vendas, consolidando-se como a primeira seguradora na história do setor
a atingir esse patamar de vendas nos
primeiros 12 meses de operação, de
acordo com dados da Comissão para
o Mercado Financeiro (CMF).
Benjamín Lea-Plaza, CEO da empresa, aponta que este balanço positivo
ao nível das vendas se deve principalmente à confiança dos corretores de
seguros e ao compromisso da equipa
de colaboradores da empresa. “Fazer
história no setor, no meio de uma crise
económica e sanitária, com um nível
significativo de vendas nos primeiros
12 meses de vida, enche-nos de orgulho. No entanto, encaramos o futuro
com humildade, uma vez que a nossa

caminhada está apenas a começar”,
defende Benjamín Lea-Plaza.
Lea-Plaza afirma ainda que pensar
na FID Seguros, desde o início, como
uma insurtech foi fundamental para
manter a operação da empresa após
a agitação social de finais de 2019 e
durante o confinamento causado pela
COVID-19. O que permitiu agilizar a

Benjamín Lea-Plaza, CEO da FID Seguros
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estratégia de entrada no mercado,
adaptando-se rapidamente ao novo
cenário do país e administrando uma
carteira de mais de 30 mil clientes com
os mais elevados padrões de serviço.
“A pandemia encontrou-nos num
muito bom contexto tecnológico, com
importantes inovações e soluções que
nos permitiram distribuir os produtos
de forma digital e trabalhar em estreita colaboração com os corretores de
seguros, os nossos parceiros estratégicos. A digitalização de processos
chave, como emissão de apólices,
fiscalizações, subscrição de meios de
pagamento e liquidação de sinistros,
somados à confiança dos corretores
e segurados, e o foco na compreensão das necessidades individuais dos
nossos clientes, foram fatores fundamentais para esses bons resultados”,
remata o CEO da FID Seguros.
De referir que a FID Seguros, especialmente devido ao nível de vendas alcançado em 2020, atingiu recentemente a classificação de risco
A+, atribuída pela agência de rating
Feller Rate. De acordo com o relatório,
“a classificação atribuída é baseada
na força competitiva do projeto, no
apoio e experiência da sua administração, na suficiência do seu resseguro
e no compromisso da sua casa-mãe,
a Fidelidade”, constituindo um novo
suporte para a operação.
A FID Seguros está presente em sete
cidades chilenas, nomeadamente,
Iquique, La Serena, Viña del Mar, Santiago, Temuco, Osorno e Valdivia. A
seguradora conta atualmente com
mais de 30 mil clientes, vendendo os
seus produtos através de corretores.
No seu primeiro ano de operação,
teve o reconhecimento da indústria
seguradora por apresentar os tempos
de reparação de veículos gravemente
sinistrados mais reduzidos do mercado, de acordo com a CMF.
https://www.fidseguros.cl/CL/fidelidade-chile/Paginas/default.aspx

OLISUR
APOSTA NA PRODUÇÃO
DE AZEITES EM PORTUGAL
Em 2016, a Olivos del Sur S.A. (Olisur) estendeu
o seu negócio de produção de azeite para a Europa,
atividade que já exerce no Chile. Esta aposta
concretizou-se após duas visitas a Portugal por parte
da família Swett, com o objetivo de conhecer
o projeto do Alqueva, no Alentejo, e de se inteirar
do enorme potencial da produção agrícola na região.
A Olisur tornou-se, em poucos anos,
um dos maiores produtores de azeite
no Chile e tem conquistado importantes quotas de mercado em países como
o Brasil e os Estados Unidos da América.
Portugal é hoje, e cada vez mais, uma
forte referência na produção de azeites de excelente qualidade, com origem nas suas novas áreas de regadio,
onde as práticas agrícolas evoluíram
para sistemas extremamente modernos e eficientes, mas também respeitadores do ambiente.
Na região do Alentejo encontram-se
solos de boa e muito boa qualidade e um clima mediterrânico muito
propício às culturas que atualmente se praticam, com a garantia de
água para a rega que o sistema de
Alqueva veio oferecer e que trans-

formou totalmente, nos últimos dez
anos, uma região em risco de desertificação, onde se praticava uma
agricultura tradicional de sequeiro
extremamente pobre, numa zona de
grande dinamismo empresarial agrícola e agroindustrial.
A par da grande recetividade ao investidor estrangeiro, Portugal disponibiliza apoios ao investimento e
dispõe de profissionais de qualidade
que dão as melhores garantias para o
sucesso dos novos projetos. Por outro
lado, a tranquilidade tradicional e a
segurança que se vive no país também são determinantes para quem
pretende aqui investir.
Para os investidores chilenos, a Embaixada de Portugal em Santiago do Chile tem desempenhado uma importan-
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READINESS IT
MATURIDADE
E RECONHECIMENTO
NO CHILE
te função na promoção e informação
sobre as oportunidades de negócio
que se podem encontrar em Portugal.
Em janeiro de 2017, com capitais
chilenos, foi constituída a empresa
portuguesa Olinorte e, em maio desse mesmo, ano fez-se a compra de
uma primeira propriedade com cerca
de 700 hectares, que permitiu iniciar
a plantação de um olival em sebe, o
qual já atingiu 650 hectares em 2020
e é hoje uma referência no panorama
agrícola da região.
Em 2018 foi adquirida outra propriedade de 400 hectares com olival já em
produção, o que possibilitou comercializar azeite na campanha de 2018/19.
Sempre a crescer, com novas plantações
todos os anos, a Olinorte explora atualmente mais de mil hectares de olival.
Mas outras oportunidades têm surgido e a empresa avança agora para um
novo desafio, que vai iniciar em 2021,
com a plantação de 300 hectares de
amendoal nos próximos dois anos.
A Olinorte continua a procurar oportunidades de investimento, quer através da compra de terra, quer através
de arrendamentos ou parcerias, uma
vez que as condições de produção
agrícola se têm revelado muito interessantes, tanto nos aspetos técnicos
como agronómicos e económicos.
www.olisur.com/por/

Presente no mercado chileno desde 2015, a Readiness
IT apostou e conquistou nos últimos cinco anos um
papel de destaque na área de transformação digital
de grandes empresas, sobretudo no setor
das telecomunicações.
O desenvolvimento de novas competências tecnológicas suportadas em
alianças de referência global, como
Aws, Salesforce, Oracle, OutSystems,
Kloudville, Ericsson, entre outras, permitiram o crescimento das operações,
a diversificação de setores e o crescimento da base de clientes na região.
O modelo de criação de competências
tecnológicas da Readiness IT, através
de academias de formação (System
Ninjas), permitiu a formação e especialização de dezenas de novos profissionais TI no Chile e no Peru, colmatando um dos principais desafios
na região: a escassez de profissionais
especialistas e certificados em tecnologias de última geração.
O início das operações no Peru em
2020 foi o primeiro passo da sua expansão geográfica na região Latam,

em resposta à crescente procura de
profissionais TI certificados no país.
Em 2021, a empresa lançou a unidade
de outsourcing TI sob a marca LATITUDDE, com uma oferta de serviços ajustada à nova realidade global, onde os
clientes requerem acesso a serviços
especializados com maior flexibilidade, agilidade e otimização de custos.
Apesar de um ano de 2020 desafiante e incontornavelmente afetado pelos efeitos da pandemia, a Readiness
IT encara com otimismo renovado
os próximos anos, com objetivos de
crescimento de volume de negócios,
operações e continuidade do plano de
expansão geográfica.
https://readinessit.com/
https://latitudde.com/
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SOGRAPE
UMA OPERAÇÃO DE SUCESSO NO CHILE
Localizada nos excecionais solos do Vale dos Andes do Cachapoal, a Viña Los
Boldos é parte do Grupo Sogrape desde 2008, o qual procura, desde então,
imprimir nos seus vinhos do Chile o que tem vindo a fazer há várias gerações
na Europa.
As primeiras vinhas desta propriedade
foram plantadas por pequenos viticultores locais em 1936, na vila de Santa
Amália, situada na comuna de Requínoa. Anos mais tarde, em 1991, um
primeiro investidor comprou estas vinhas e fundou a Château Los Boldos,
com o objetivo de produzir vinhos
topo de gama, combinando o extraordinário terroir do Vale e as técnicas
tradicionais europeias de vinificação.
O Vale do Cachapoal está localizado no centro do Chile. Localizado a
100km a sul de Santiago, recebe o seu
nome do rio Cachapoal, que atravessa
a província de leste a oeste. É uma das
zonas vitivinícolas tradicionais do Chile que está a emergir fortemente no
mercado internacional pela sua qualidade excecional e pelo carácter único
dos seus vinhos.
A aquisição da Finca Flichman, na segunda metade dos anos 90, marcou
a aposta da Sogrape na internaciona-

lização da sua produção. O Chile foi
o seguimento natural desta aposta,
não só pela proximidade à operação
na Argentina, mas também pelo elevado potencial de crescimento desta
origem. A empresa destaca, em especial, as condições naturais únicas
para a produção de vinhos de elevada
qualidade e, também, a estabilidade
económica e política que o país oferece. No entanto, afirma tratar-se de
um mercado menos favorável no que
respeita à carga burocrática local e à
dificuldade em captar mão de obra
especializada que, por vezes, chega a
travar alguns investimentos de empresas internacionais.
Ao tornar-se parte do Grupo, a Sogrape
implementou em Los Boldos um vasto
programa de renovações e investimentos nas vinhas, adega e linha de engarrafamento para melhorar ainda mais
a qualidade superior dos seus vinhos.
Em 2013, foi concluída a reconstrução
das novas instalações de vinificação e

armazenamento da adega, bem como
a renovação da sala de barricas.
A Sogrape acredita num desenvolvimento responsável do negócio que
garanta um crescimento sustentável,
tanto para as comunidades onde está
presente, como para o ambiente. Por
esta razão, em 2014, a Viña Los Boldos obteve a Certificação de Gestão
Sustentável para toda a sua operação. Além disso, em 2021 a Sogrape
implementou um Programa de Global
de Sustentabilidade que procura contribuir ativamente para os objetivos
de Desenvolvimento Sustentável das
Nações Unidas. Assim, o compromisso constante de respeitar e preservar
os recursos naturais e os ecossistemas,
juntamente com a garantia do bem-estar e de uma melhor qualidade de vida
para as pessoas, é consubstanciado.
www.sogrape.com
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SUGAL
CRESCIMENTO E INVESTIMENTO
NO CHILE
Em 2012, o Sugal Group entrou no Chile com a aquisição de duas fábricas de
transformação de tomate e de fruta. Este investimento foi o culminar de um ciclo
de crescimento inorgânico iniciado em 2007, através da compra de uma fábrica em
Portugal e de outra unidade de produção em Espanha, em 2010.
cas (em Quinta de Tilcoco e em Talca,
150km e 300km, respetivamente,
a sul de Santiago), o grupo já fez investimentos que permitiram duplicar a
capacidade de produção das fábricas
e que potenciaram o desenvolvimento da cultura do tomate no Chile e a
sua sustentabilidade ambiental (designadamente com uma forte aposta
inovadora no país da rega gota-a-gota
nesta cultura e que hoje já representa
mais de 70 por cento do total).
A entrada no Chile estava identificada desde o início deste processo
e sempre se considerou estratégica,
por duas razões essenciais, como refere fonte da empresa portuguesa.
Em primeiro lugar, tendo em conta as
características climatéricas e agronómicas que a cultura do tomate exige,
o Chile afigura-se como um local de
excelência em termos de potencial
agrícola e, desse ponto de vista, é
ideal para realizar investimentos que
exigem um ciclo longo e sustentável
de abastecimento de matéria-prima
para permitir a recuperação dos elevados investimentos.
Em segundo lugar, o Chile tem regras
muito adequadas às necessidades de
uma empresa agroindustrial com foco
na exportação, como é o caso da Sugal. De facto, do ponto de vista interno, a moldura legal e fiscal do país é
moderna, clara e segura, dando certeza e previsibilidade de longo prazo
aos investimentos realizados. Adicio-

nalmente, do ponto de vista externo,
o Chile possui acordos de livre comércio com cerca de 85 por cento do PIB
mundial, tornando-se uma plataforma
muito competitiva para abordar os
principais mercados consumidores.
A gestão de um investimento externo desta magnitude é exigente, tendo em conta a distância geográfica
(e ausência de voos diretos de Portugal), bem como as diferenças culturais
habituais, que ajudam a enriquecer
a própria cultura da empresa. Acresce
que, sem prejuízo de sempre ter sido
muito bem recebida, é sempre um desafio importante, enquanto investidor
externo, ganhar credibilidade junto de
stakeholders locais (e que, entretanto,
foi definitivamente conseguida).
Nestes quase 10 anos de presença da
Sugal no Chile, o balanço é, em todo
o caso, manifestamente positivo e encorajador, reforça a fonte da empresa. Após a aquisição das duas fábri-

Em resultado, a atividade no Chile representa hoje cerca de 50 por cento
do total do grupo (presente também
em Espanha, para além de Portugal),
sendo processadas 800 mil toneladas
de tomate fresco anualmente (previsão 2021), com o envolvimento de
mais de mil trabalhadores. A Sugal
tem uma forte ambição de crescimento e investimento no país para os próximos anos.
https://sugal-group.com/
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Chile em ficha

Área: 756 946 km2
População: 18,73 milhões de habitantes (2018)
Designação oficial: República do Chile
Chefe de Estado e do Governo: Sebastián Piñera
Data da atual Constituição: 1980 (posteriormente sujeita a diversas
atualizações)

Valparaíso, Talcahuano, San Bernardo, Temuco, Iquique, Concepción,
Rancagua e La Pintana
Religião: Não há religião oficial, mas a maioria da população professa o
cristianismo (63 por cento é católica romana e 14 por cento evangélica)
Língua: Castelhano
Unidade monetária: Peso chileno (CLP)
1 EUR = 697,462 CLP (Banco de Portugal, março 2021)

Principais Partidos Políticos: Partido Socialista (PS), Partido Demócrata
Cristiano (PDC), Partido Radical Social Demócrata (PRSD), Partido por

Risco País:

la Democracia (PPD), Partido Comunista (PC), Izquierda Ciudadana de

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

Chile (IC), Movimiento Amplio Social (MAS), Renovación Nacional (RN),
Unión Democrata Independiente (UDI) e outros pequenos partidos.

Risco Político - A
Risco de Estrutura Económica - BBB

Capital: Santiago do Chile
Outras cidades importantes: Puente Alto, Antofagasta, Viña del Mar,

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal.

Informação especializada online
Portugalnews

NewsRoom

Promova a sua empresa junto de 20 mil
destinatários em Portugal e nos mercados
externos.

Para uma divulgação em mercados
internacionais, conta com a newsletter
semanal em língua inglesa e/ou francesa.

Subscreva as nossas newsletters.
Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça os casos de sucesso
de empresas portuguesas e os artigos de especialidade económica.
Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.

portugalglobal.pt
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DIGITAL AGRIFOOD
SUMMIT PORTUGAL
COM BALANÇO
POSITIVO
Numa organização conjunta do Portuguese Agrofood
Cluster, em parceria com a ViniPortugal, com o apoio
da Secretaria de Estado da Internacionalização
e do Ministério da Agricultura, da AICEP e da FIPA,
realizou-se de 20 a 23 de janeiro de 2021 a 1ª edição
do Digital Agrifood Summit – Portugal.
O balanço foi claramente positivo, como revela
Amândio Santos, presidente da PortugalFoods.
“Quando em março de 2020 surgiram os primeiros casos de COVID-19
em Portugal e após a imediata declaração de pandemia por parte da OMS,
a PortugalFoods questionou, desde
logo, o futuro imediato de todas as
suas ações de promoção externa. As
feiras começaram a ser canceladas e/
ou adiadas e as missões empresariais
e missões inversas inviabilizadas, que
provocou uma alteração para ações
em formato virtual.
Nasceu o conceito DASP (Digital
Agrifood Summit Portugal), e o início

das primeiras reuniões do Portuguese Agrofood Cluster (PortugalFoods,
Portugal Fresh, Inovcluster e Agrocluster), com o objetivo de criar o 1º
evento 100 por cento virtual de um

país para o agroalimentar, que contou ainda com o envolvimento e participação da Viniportugal e o apoio
da FIPA – Federação das Indústrias
Portuguesas Agroalimentares.
Apesar do DASP ter tido lugar entre
20 e 23 de janeiro, até ao final de
março decorreram na plataforma reuniões com compradores, decorrentes
dos contactos efetuados no âmbito
do evento.
O balanço que a organização faz do
evento é claramente positivo. Grande parte das 74 empresas expositoras
foram ativamente contactadas pelos
visitantes para agendamentos de reuniões de trabalho, sendo que algumas
empresas registaram uma ocupação
quase total da agenda durante os
quatro dias da feira.
O trabalho de angariação de compradores internacionais, feito em conjun-
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to pelos promotores e com o apoio
dos canais diplomáticos nacionais
com particular destaque para a rede
externa da AICEP e por uma empresa
internacional de consultoria, foi muito
apreciado, havendo uma clara sintonia entre a procura e a oferta.
Se é certo que a presença física nos
mercados internacionais é crucial para
um setor em que os produtos necessitam de ser degustados, a verdade é
que este evento demonstrou a capacidade do digital para identificar potenciais clientes, de forma muito ágil
e prática que, associado aos menores
custos de participação e de logística,
à ausência de deslocações e à flexibilidade de horários, tornam estas feiras
virtuais importantes instrumentos de
promoção externa.
O contexto económico nacional atual
é complexo, mas o setor agroalimentar tem demonstrado a sua resiliência
e o seu forte contributo para o desenvolvimento da economia, tendo
em 2020, mantido os valores de exportação registados no ano anterior,
com um valor de cerca 6,2 mil milhões
de euros (dados da PortugalFoods).
A perspetiva é que já no final de
2021 possamos retomar o crescimento nas exportações com a dinâmica dos últimos anos.
O formato digital dos eventos veio
para ficar, não como substituição,
mas como complemento das ações
presenciais. O formato híbrido dos
eventos será capaz de otimizar e potenciar o sucesso dos negócios e por
isso mesmo estamos já a trabalhar
numa 2ª edição da Digital Agrifood
Summit Portugal, que com o apoio da
AICEP e da sua rede externa, da Secretaria de Estado da Internacionalização
e do Ministério da Agricultura, será
com certeza um evento a manter no
calendário das empresas exportadoras
agroalimentares.”
www.portugalfoods.org
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EMPRESAS
SATISFEITAS
COM RESULTADO
DO EVENTO
Mais de 70 empresas do setor agroalimentar
participaram no Digital Agrifood Summit Portugal
(DASP), realizado em janeiro num formato totalmente
virtual devido à conjuntura de pandemia.
O balanço desta iniciativa do Portuguese Agrofood
Cluster é positivo, tendo promovido com eficácia
a realização de negócios com os compradores
internacionais.
Como afirma Frederico Falcão, presidente da ViniPortugal (uma das entidades que se associou à organização do
evento), a pandemia veio colocar em
causa práticas e rotinas dadas como
adquiridas, exigindo uma rápida capacidade de adaptação e alguma criatividade devido à impossibilidade de participar presencialmente em feiras, provas
e outros eventos. No caso do vinho,
em que o contacto pessoal e as provas
desempenham um carácter diferenciador em relação a outras atividades, a
pandemia levou a ViniPortugal a ter de
tirar o melhor partido das plataformas
digitais para levar a qualidade e a diversidade dos vinhos portugueses aos
públicos internacionais.
“Esta foi a primeira feira portuguesa
totalmente digital em que os vinhos
portugueses participaram em contexto de pandemia. Perante uma quase
total ausência de ações de promoção
externas presenciais, esta iniciativa foi,
antes de mais, uma prova clara da dinâmica do setor agroalimentar nacional, que demonstrou que as empresas
estão preparadas para o desafio da
digitalização e que estes novos canais,
mesmo no futuro pós-pandemia, po-

derão assumir um papel preponderante como ferramenta de apoio às ações
de promoção e internacionalização do
setor”, frisa o responsável.
Uma posição partilhada pela BY
Foods, empresa especializada no fornecimento de produtos alimentares
portugueses, com especial incidência
no pastel de nata, sob a marca NATA
PURA, e de queijadas, sob a marca
K-JADA, que exporta 98 por cento da
produção para cerca de 30 mercados
internacionais, fornecendo os canais
de retalho alimentar e food service.
Para o CEO da empresa, Mabilio de
Albuquerque, a Digital Agrifood Sum-

mit Portugal é uma ação de elevado
interesse dado o período que atravessamos, uma vez que é “fundamental
para uma empresa que procura novas
oportunidades de negócio no mercado internacional, ter a possibilidade
de poder estar em contacto com potenciais parceiros, algo que ocorria de
forma mais regular através da presença em feiras do setor”. Refira-se que
a BY Foods tem participado em vários
eventos do género desde fevereiro
de 2020, com resultados promissores
e retorno efetivo.
Também para Sílvia Canas da Costa,
CEO da Quinta da Lapa, a feira Agrifood Summit Portugal permitiu aos
agentes económicos exporem os seus
produtos de uma forma pouco con-

vencional, ainda com uma imagem
ligada ao passado no que respeita
aos stands virtuais. “Abriram-se novas
portas, voltámos a ver algumas caras
conhecidas e surgiu um público emergente, caras novas com interesse nos
produtos portugueses”, afirma a responsável, considerando, porém, que
neste tipo de evento online, o fulcro
da questão está em conseguir vender
um produto, neste caso vinho, sem se
dar a provar. “É aqui que vamos necessitar da caixa de ferramentas do
marketing, da imagem, dos prémios,
da relação preço/qualidade e, obviamente, o envio de amostras, ou seja,
todo um processo que demora o seu
tempo”, refere.
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Tratando-se de um evento digital é um
facto que os clientes não podem degustar os produtos como nas feiras tradicionais, o que implica o envio de amostras
a posteriori, após o contacto virtual,
mas podem ser apontadas vantagens
neste tipo de exposição. Além de uma
redução de custos relevante, as empresas podem criar stands virtuais mais
apelativos e com infinitas possibilidades,
como diz Sílvia Canas da Costa.
Outra vantagem apontada por Mabilio de Albuquerque foi a existência
de uma base de dados de operadores
internacionais interessados em produtos agroalimentares portugueses.
“Isto, por si só, indica uma operação
dedicada, o que permite equacionar
um número de potenciais contactos
com maior chance de sucesso do que
uma outra operação mais generalizada”, frisa o CEO da BY Foods.
Por seu lado, João Paula, diretor da
TriPortugal, um ACE composto pelas
organizações de produtores O Melro
e Frutus, que produz e comercializa
pera rocha, maçã de Alcobaça e fruta
de caroço, considera que o formato
da participação foi muito interessante. “Foi um desafio que resolvemos
abraçar como forma de dar continuidade às presenças habituais em
feiras internacionais, agora paradas
e impedidas de se realizar. Pensámos
que seria uma forma inovadora de
nos continuar a mostrar aos mercados internacionais numa busca continuada de novas geografias para os
nossos produtos”, revela o diretor do
ACE que tem sido, nos últimos quatro anos, o maior exportador de pera
rocha no seio da ANP (Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha),
vendendo para cerca de 15 países em
três continentes.
O stand virtual com o portefólio dos
produtos da TriPortugal permitiu a todos os participantes no evento e potenciais clientes fazerem uma análise
prévia da oferta existente e pedirem
as suas reuniões aos fornecedores que

consideraram ser os mais interessantes e adequados às suas necessidades.
“O resultado foi uma série de reuniões
com participantes oriundos de diversos países, mas com um denominador
comum que era o facto de saberem
exatamente o que procuravam”.

a India: “Todas estas conversas foram
bastante positivas e estamos convencidos que de algumas delas resultarão
negócios num futuro próximo que
espero se materializem numa relação
frutífera e duradoura”.

ViniPortugal, BY Foods, Quinta da
Lapa e TriPortugal são unânimes: os
resultados do evento foram muito positivos e traduziram-se na realização
de importantes contactos com vista a
negócios futuros.

Elogiada foi também a organização
do evento, designadamente “o suporte digital bem desenvolvido e
eficaz que permitiu uma excelente
fluidez de processos e os consequentes bons resultados”, nas palavras de
Mabilio de Albuquerque.

Através da marca “Wines of Portugal”, a chancela usada na promoção
internacional dos vinhos portugueses,
a ViniPortugal contou com uma área
exclusiva para o setor do vinho, que
contou com a presença de 12 produtores nacionais, e que foi visitada por
mais de 300 compradores internacionais oriundos de 61 países, com destaque para Espanha, México, Canadá,
Alemanha, EUA, Reino Unido, Japão,
Índia, Coreia do Sul e Brasil.

“Nada disto irá substituir a prova física e a feira tradicional, mas pode bem
funcionar como complemento ou via
alternativa. Neste âmbito a Agrifood
Summit foi muito bem-sucedida, a organização foi excecional, os colaboradores incansáveis e as datas bastante
convenientes. Na minha opinião há
que repetir, fazer mais e aperfeiçoar,
mas é sem dúvida um caminho a seguir”, defende, por seu lado, Sílvia
Canas da Costa.

Já a TriPortugal salienta os contactos
“muito interessantes” com potenciais
importadores de países como a China,
a Coreia do Sul, o México, o Brasil, a
Inglaterra, a Espanha, a Alemanha e

As empresas afirmam-se disponíveis
para continuar a participar em edições
futuras do Digital Agrifood Summit
Portugal, que acreditam ter um potencial de negócio interessante.
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AJP MOTOS
Uma referência internacional
nas motos de todo-o-terreno
A AJP Motos é atualmente o único fabricante
nacional de motociclos, e dos poucos a nível
europeu, que desenvolve, produz e comercializa
motos vocacionadas para a prática do endurolazer e para deslocações em estrada.

que permitisse à AJP Motos afirmar-se
definitivamente no plano internacional como uma referência nas motos
de todo-o-terreno.
De lá para cá, a empresa registou
vendas em mais de 40 países, comercializando atualmente 20 diferentes
versões de motos, com diferentes
motorizações (dos 125cc aos 650cc)
e equipamento.
A AJP Motos conta com uma forte
presença comercial em Portugal, onde
tem cerca de 30 concessionários,
e nos principais mercados internacionais, como a Alemanha, Austrália,
Espanha, Estados Unidos da América, França, Itália, Israel, Japão e Reino
Unido, onde está representada através de importadores oficiais. As vendas para os mercados externos representam assim cerca de 75 por cento
do volume de faturação da empresa.
Quase a completar 35 anos de atividade ininterrupta, os produtos da AJP
mantêm-se fiéis ao princípio inicial de
oferecer uma gama de motos tecnicamente acessíveis a todos, independentemente da idade ou género, sempre
com a preocupação, que faz parte do
ADN da empresa, de facilidade de utilização dos produtos que desenvolve.

Fundada em 1987 em Penafiel, onde

áreas administrativa, fabrico de com-

ainda hoje mantém a sua sede, a AJP

ponentes, armazém, linha de monta-

Motos iniciou a sua atividade como

gem e uma área dedicada ao desen-

oficina para modificação de motos. Em

volvimento e prototipagem, onde os

1990, apresentou o seu primeiro pro-

projetos dos novos modelos são de-

duto próprio, a ARIANA 125, equipada

senvolvidos e testados.

com um motor a dois tempos da Casal,
empresa entretanto desaparecida.

Em 2009, a empresa recebeu um investimento da capital de risco Por-

As instalações produtivas da empresa

tugal Ventures, que visou dotar a

estão situadas numa zona industrial

empresa dos meios necessários para

da Lousada, ocupando uma área de

o desenvolvimento de um plano de re-

cerca de dois mil m2, distribuídos por

lançamento e expansão da atividade,

Os produtos da AJP apelam não só ao
lado emocional e ao prazer de pilotar
uma moto, mas também ao espírito
desportivo dos seus utilizadores, como
provam os últimos modelos lançados
da gama SPR, mais potentes e tendo
provas dadas em competições nacionais e internacionais. Ainda assim,
têm sempre presente o lado racional
do comprador, ao oferecer a um preço justo motociclos com tecnologia
avançada, construídos sob rigorosos
requisitos de qualidade e a pensar nos
amantes do motociclismo que procuram uma moto fiável, com boa performance e fácil de pilotar.
Dentro de um setor altamente competitivo e inovador, a AJP Motos tem
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tótipos, no final de 2019, na EICMA,
a principal feira do setor a nível mundial, onde a AJP é presença habitual”,
revelou António Pinto,
e CEO da empresa.

fundador

Assim, em plena pandemia, a empresa
conseguiu completar todo o processo
de industrialização e homologação,
necessários para o início de comercialização destes novos produtos, cuja
venda se iniciou já em 2021.
“Símbolo de uma resiliência ímpar
numa indústria muito competitiva, em
que pontificam os grandes construtores de motociclos, a AJP segue o seu
caminho, todo-o-terreno, mostrando ao mundo o melhor de Portugal
e da capacidade nacional de engenharia e produção. Com o compromisso
sido capaz de se destacar, quer ao nível do design dos seus produtos, quer
ao nível da inovação técnica, desenvolvendo e implementando soluções
inovadoras e originais, inclusive a nível mundial, que hoje são imagem de
marca da empresa. De referir como
exemplo o braço oscilante em alumínio fundido numa só peça, o depósito de combustível situado debaixo do
banco e, nos modelos mais recentes,
o quadro híbrido, em alumínio e aço.

O desenvolvimento dos produtos
é feito integralmente “dentro de portas” e, sempre que necessário, em
parceria com empresas de referência
a nível nacional e internacional.
“No final de 2020, completámos
o desenvolvimento de três novos modelos, que são o driver de crescimento
da empresa nos próximos anos. Estes
novos produtos foram apresentados
internacionalmente, ainda como pro-

de desenvolver e produzir motociclos
com tecnologia avançada, construídos
sob rigorosos requisitos de qualidade,
distribuídos com o máximo cuidado
e assistidos por um conjunto de técnicos qualificados, de modo a garantir
a satisfação do cliente, tanto no momento da compra, como em todos os
momentos de utilização das motos”,
finaliza António Pinto.
https://ajpmotos.com/pt-pt
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LISBON TEA COMPANY
Chás portugueses
são um sucesso internacional
Fundada em 2014, a Lisbon Tea Company pretende promover a marca
Portugal no mundo inteiro, através de deliciosos chás que incorporam
diferentes elementos da cultura portuguesa. Atualmente, encontra-se
presente em 12 mercados externos, principalmente na Europa.

A ideia por trás da empresa surgiu de

A Lisbon Tea Company surgiu para

Nuno Campos e Ernesto Fonseca, que

incorporar alguns elementos da cul-

mais tarde se tornaram sócios. Os dois

tura portuguesa no chá. Desta forma,

amigos sempre tiveram um profundo

a empresa desenvolveu os chás de

contacto com o chá, uma vez que vi-

vinhos, nomeadamente do Porto, da

veram no Egipto, onde existe um ele-

Madeira, de Moscatel, entre outros.

vado consumo de chá preto, durante

E também chás e infusões com frutas

dois anos. Mais tarde, fizeram parte

nacionais, como a laranja do Algarve,

de um grupo restrito de amigos de Tai-

o ananás dos Açores, a pera rocha do

wan e da Rússia que também tinham

Oeste, a maçã da Beira Alta, a cere-

o chá como a sua principal bebida.

ja do Fundão, entre muitas outras.

abril 2021

De salientar que o chá de cereja do
Fundão é certificado pela Câmara Municipal do Fundão.
A empresa é constituída por uma
equipa de cinco colaboradores em
permanência. Em Portugal, produz
a marca própria do Lidl: a Lord Nelson. Esta produção foi possível devido
à realização de um elevado investimento em máquinas e certificações.
A Lisbon Tea Company tem como missão a divulgação da marca de Portugal
pelo mundo, encontrando-se presente em 12 países, mais especificamente em França, Alemanha, Suíça, Luxemburgo, Polónia, Républica Checa,
Eslováquia, Rússia, Lituânia, Estónia,
Taiwan e Estados Unidos da América.
É objetivo da empresa o crescimento sustentável da marca, mantendo
os seus valores iniciais.
O ano de 2020 foi um ano de grandes
desafios devido à pandemia provocada pela COVID-19, que inevitavelmente se vai manter durante o ano
de 2021. Ainda assim, a marca da
empresa cresceu e expandiu-se para
outros mercados, sobretudo na Europa. É ainda de referir que a Lisbon
Tea Company conta, em quase todos
os países onde está presente, com um
distribuidor exclusivo.
Em relação à sua estratégia de internacionalização, a Lisbon Tea Company
realiza mensalmente uma pesquisa de
potenciais mercados de aposta, associando-se por vezes a outras empresas
nacionais na partilha de contactos.
Além disso, é uma empresa eficiente
na resposta aos pedidos e tem uma
total capacidade de adaptação relativamente aos pedidos efetuados pelos
potenciais importadores. A competitividade e a qualidade dos produtos
são a chave do negócio.
www.lisbonteacompany.com
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Recuperação económica
depende da rapidez
da vacinação

Canadá é destino
preferencial para
trabalhar no estrangeiro

De acordo com o economic outlook
da OCDE “Strengthening the recovery: The need for speed” (março
2021), a recuperação económica pós-pandemia poderá ser mais rápida
do que o previsto, mas depende do
processo de vacinação. A OCDE prevê um crescimento global de 5,6 por
cento em 2021 e de 4 por cento em
2022. Nos EUA o crescimento deverá
alcançar os 6,5 por cento em 2021 e
na zona euro, onde a vacinação tem
sido mais lenta, o crescimento será de
3,9 por cento. A OCDE prevê ainda
um crescimento de 7,8 por cento na
China, 2,7 por cento no Japão, 3,3
por cento na Coreia do Sul e 4,5 por
cento na Austrália.

A mobilidade está a alterar-se e o Canadá é hoje o destino preferencial de
quem pretende trabalhar no estrangeiro, tendo ultrapassado os Estados
Unidos, sublinha o estudo “Decoding
Global Talent, Onsite and Virtual” do
Boston Consulting Group and The
Network (março 2021), baseado nas
respostas de mais de 209 mil pessoas
de 190 países. Esta tendência está relacionada com o sucesso dos países
no combate à pandemia, e se os EUA
desceram para segundo lugar, Espanha e Itália saíram do “top 10”.

CONSULTAR

Nova etapa de
cooperação entre
a China e África
A relação entre África e a China deverá fortalecer-se em 2021 apesar do
impacto da pandemia, segundo a publicação da The Economist Intelligence Unit “Africa-China relations – Taming the dragon: new frontiers of co-operation” (março 2021). As empresas chinesas têm promovido milhares
de projetos no continente africano,
sobretudo nas áreas dos transportes,
energia e telecomunicações. A China
tem apoiado acordos regionais como
o African Continental Free Trade Area
(AfCFTA) e investido na digitalização
(Digital Silk Road).
CONSULTAR

CONSULTAR

Teletrabalho continuará
para 20 a 25 por cento
dos trabalhadores nas
economias avançadas
Entre 20 por cento a 25 por cento dos
trabalhadores nas economias mais
avançadas e cerca de 10 por cento
nas economias emergentes continuarão a trabalhar em casa de 3 a 5 dias
por semana, sublinha o estudo “The
future of work after Covid-19” da
McKinsey (fevereiro 2021). O crescimento do e-commerce e da delivery
economy, que acelerou duas a cinco
vezes em 2020, irá continuar e haverá também uma aceleração dos processos de automação e do recurso
à Inteligência Artificial.
CONSULTAR

Agência da UE
apresenta estudo sobre
propriedade intelectual

na indústria da moda
A indústria têxtil e do vestuário integra sobretudo pequenas e médias empresas e enfrenta cada vez mais os riscos da contrafação e da violação dos
direitos de propriedade intelectual. O
estudo “IP in the Fashion Industry”
lançado pelo European IP Helpdesk
(março 2021) alerta para a necessidade de registar as marcas e o design e
sublinha que a contrafação na indústria da moda representa cerca de 9,7
por cento das vendas totais do setor
em toda a União Europeia.
CONSULTAR

Economic Union –
Overview of Free
Trade Agreements
(FTA) and Other Trade
Negotiations
Elaborado pela Comissão Europeia
(março 2021), este relatório faz o
ponto de situação das negociações a
decorrer entre a União Europeia e vários países terceiros sobre Acordos de
Comércio Livre (Free Trade Agreements
/ FTA), entre outros (Overview of Economic Partnership Agreements – EPAs).
CONSULTAR

BREXIT: Como Exportar
para o Reino Unido
Desde 1 de janeiro de 2021, o relacionamento entre a União Europeia e
o Reino Unido passou a reger-se pelo
Acordo de Comércio e Cooperação,
de natureza preferencial, em termos
tarifários. Foi assegurada a isenção
de direitos aduaneiros e restrições
no comércio de bens entre as partes
mas existem regras específicas para as
transações com o Reino Unido (agora
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com estatuto de país terceiro), nomeadamente a nível alfandegário, regulamentar e procedimental. Para apoiar
as empresas portuguesas, a AICEP
disponibiliza no site Portugal Exporta
informação sobre como exportar para
o Reino Unido.

sados de aves de Portugal para o Brasil. O modelo de certificado acordado
para as exportações já está disponível
nas Direções de Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais/Regiões
Autónomas (DSAVR/RA).
CONSULTAR

CONSULTAR

Singapura – Consulta
de estabelecimentos
interessados em
exportar carne
de porco e produtos
à base de carne de porco
Em resposta a uma solicitação da
Autoridade Competente de Singapura (Singapure Food Agency-SFA) no
âmbito da habilitação de Portugal e
dos seus operadores para a exportação de carne de porco e dos produtos
à base de carne de porco para este
mercado, a DGAV convida todos os
agentes económicos a demonstrarem
o seu interesse na exportação destes
produtos através do envio dos formulários de candidatura preenchidos aos
serviços da DGAV para validação antes da sua submissão à SFA. Para mais
informações sobre os requisitos deve
ser consultado o portal da Singapure
Food Agency.
CONSULTAR

Abertura de Mercado
– Exportação de
produtos cárneos
processados de aves
para o Brasil
A DGAV informou que estão estabelecidas as condições sanitárias para exportação de produtos cárneos proces-

Indicadores Económicos
Segundo estimativa do INE, a economia 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
atividade económica.
No âmbito das relações económicas
externas, de acordo com dados publicados pelo INE, em janeiro de 2021
as exportações de bens ascenderam a
4,6 mil milhões de euros, contra 5,1
mil milhões de euros em igual período
de 2020, ou seja, um decréscimo de
506 milhões de euros (variação -9,8
por cento). No mesmo período, as Importações totalizaram 5,5 mil milhões
de euros e diminuíram 1,1 mil milhões
de euros, apresentando uma variação
de -17,2 por cento. Estes resultados
determinaram um défice da balança
comercial de bens de 834 milhões de
euros, correspondente a um desagravamento de 630 milhões de euros.
Espanha foi o principal destino das
nossas exportações de bens com uma
quota de 27,4 por cento no total, tendo o Japão registado a maior variação
positiva (12 milhões de euros; variação
de 112,6 por cento) e a Alemanha a
maior redução (-67 milhões de euros;
variação de -11,2 por cento).
Por grupos de produtos, os veículos e
outro material de transporte constituíram a principal venda ao exterior com
uma quota de 15,6 por cento do total
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observando-se um crescimento nas
vendas externas de metais comuns
(19 milhões de euros; variação de 5,1
por cento), e uma quebra nas de combustíveis minerais (-165 milhões de
euros; variação de -38,4 por cento).
Quanto à componente de serviços,
que representa cerca de 24 por cento
do total das exportações portuguesas
de bens e serviços, no primeiro mês
deste ano as respetivas exportações
totalizaram 1,4 mil milhões de euros,
menos 1,1 mil milhões de euros face
a janeiro de 2020 (variação de -44,1
por cento), enquanto as importações
caíram para mil milhões de euros (variação de por cento -33,0 por cento).
De destacar as quebras de 64,0 por
cento e 49,2 por cento nas receitas
externas das rubricas viagens e turismo e transportes respetivamente.
Por países, França foi o nosso principal
cliente de serviços, com 15,4 por cento do total, com a vendas para o Reino
Unido a diminuírem 52,6 por cento.
No que respeita ao investimento direto (ID) de Portugal com o exterior, o
fluxo de ID líquido de Portugal no exterior (IDPE) totalizou 2,0 mil milhões
de euros em 2020, correspondente a
uma redução de 985 milhões de euros
face ao ano anterior. Quanto ao fluxo
de ID líquido do exterior em Portugal
(IDE) ascendeu a 5,5 mil milhões de
euros, uma quebra de 5,3 mil milhões
de euros comparativamente a 2019.
No final de dezembro de 2020 o stock
de IDPE ascendia a 51,6 mil milhões
de euros e o de IDE a 149,6 mil milhões de euros.
CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP
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AICEP
NOVA CAMPANHA
INTERNACIONAL
DAS FILEIRAS CASA
E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO
MADE IN PORTUGAL naturally é o
mote da nova campanha internacional de promoção das fileiras Casa e
Materiais de Construção, uma ação
de cross-selling desenvolvida pela AICEP que dará a conhecer ao mundo o
melhor da oferta de Portugal em matéria de decoração e lifestyle.
O objetivo desta campanha totalmente digital é captar o interesse da procura internacional, dando a conhecer
a inovação ancorada na qualidade e
tradição dos produtos produzidos em
Portugal e a sua oferta de valor diferenciadora. A ativação acontece em simultâneo nos seis principais mercados
clientes destas fileiras – Alemanha,
Canadá, Espanha, Estados Unidos da
América, França e Reino Unido – e vai
decorrer durante o ano de 2021.
Numa altura em que as Feiras e outros eventos internacionais permanecem suspensos devido à pandemia
COVID-19, a AICEP lança esta campanha digital que apresenta, pela primeira vez, um Showroom 360º onde
é possível conhecer a qualidade da
oferta portuguesa fazendo uma visita
virtual a uma residência integralmente
decorada com produtos portugueses

e que qualquer pessoa, em qualquer
parte do mundo, poderá visitar. Esta
visita vai permitir ver os produtos das
duas fileiras em diferentes ângulos,
nos vários espaços e ambientes decorados, com a possibilidade de clicar
nas peças para aceder a mais detalhes, direcionando-os também para os
websites das empresas.
As Fileiras Casa e Materiais de Construção juntas representam mais de seis
mil milhões de euros e têm um peso
nas exportações nacionais de bens de
cerca de 10 por cento, com potencial
de crescimento e que a AICEP, com
esta iniciativa, pretende alavancar.
A campanha conta também com um
vídeo promocional que nos leva numa
viagem por um país de emoções e atributos únicos, destacando em especial
a tradição e inovação, e sublinhando
a capacidade agregadora da oferta

portuguesa. Todos os suportes da campanha estão disponíveis no site www.
portugalnaturally.pt onde é possível
aceder igualmente a um diretório de
empresas, promovendo o contacto direto com a oferta nacional, potenciando parcerias e negócios internacionais.
A campanha foi desenhada de forma a promover e cruzar os diferentes
setores, como o mobiliário, iluminação, têxteis, e também os pavimentos
e cerâmica, integrando-os num conceito de lifestyle e, assim, despertar
os sentidos e uma experiência diferenciadora de soluções únicas e exclusivas da oferta nacional, motivando
a curiosidade. Esta campanha é especialmente dirigida aos compradores
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profissionais, mas o consumidor final também terá acesso
a toda a informação.
A fileira Casa é marcada
pela tradição na arte de saber-fazer, elevada qualidade
e customização. Integra os
setores do Mobiliário, Iluminação, Têxteis-lar e Utilidades domésticas (cerâmica,
cutelaria, loiça metálica, vidros
e cristais) e é reconhecida pela
sua capacidade de inovar, de criar
tendências e, acima de tudo, pela
confiança que o seu património de
know-how inspira no mercado internacional. Conta com mais de 7.600
empresas e emprega cerca de 61 mil
colaboradores. Os setores mais representativos são o mobiliário e o têxtil-lar, sendo os principais mercados de
exportação o francês, espanhol, americano, britânico e alemão. O valor das

exportações da fileira ronda os 2,5 mil
milhões de euros, o equivalente a 4,1
por cento das exportações nacionais
de bens, e envolve um total de 177
mercados de destino.
Os Materiais de Construção portugueses apostam na inovação e na
tecnologia, acompanhando as novas
tendências e disponibilizando uma
oferta diversificada, de elevada performance, sofisticação e design. Esta
fileira integra os setores de Rochas
Ornamentais, Cerâmica, Madeira,
Cortiça, Metais, Cimento, Gesso, Betão e Suas Obras, Plástico, Tintas
e Vernizes, e Vidro, envolvendo mais de 12 mil empresas
e empregando perto de
100 mil pessoas. Com
uma clara vocação exportadora, vende para
186 mercados, sendo
os principais Espanha,
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França, Alemanha, Reino Unido, Angola e Estados Unidos da América.
O valor das exportações ronda os 3,7
mil milhões de euros e tem um peso
nas exportações nacionais de bens
de 6,1 por cento.
Com esta campanha, a AICEP pretende criar emoções e surpreender,
valorizando a autenticidade, competitividade e excelência dos produtos
MADE IN PORTUGAL naturally.
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TENDÊNCIAS NO SETOR
INDUSTRIAL PARA 2021
Responsável por mais de 16 por cento do PIB mundial, o setor
industrial é essencial neste mundo pós-COVID marcado pela crise.
No entanto, existem muitos desafios que dificultam o seu impulso
em Portugal: desafios externos, como a própria pandemia,
o Brexit ou a redistribuição da produção global; e também
desafios internos, como uma dependência excessiva de sistemas
proprietários e as operações em silos.
anos. Isto deve-se ao facto de as fábricas passarem a poder produzir mais com menos.
Para se manterem ágeis e competitivas neste
ambiente marcado pela volatilidade, as empresas do setor industrial vão apostar em novas
tecnologias digitais, que trarão maior eficiência, produtividade e sustentabilidade e ajudarão a reduzir o custo geral de produção.

>POR XAVIER ARMENGOL,
INDUSTRY BUSINESS IBERIAN ZONE
VP DA SCHNEIDER ELECTRIC
Uma análise em detalhe da situação atual ajuda a traçar as linhas a seguir nos próximos meses para desbloquear a resiliência, impulsionar
a produtividade e atrair os melhores talentos
para a indústria. Além disso, poderá ainda contribuir para a própria transformação e para que
o setor volte a liderar o caminho para o crescimento sustentável.

A tecnologia dará forma
às fábricas do futuro
A tecnologia está a transformar radicalmente
as cadeias de valor e a produção. Estamos a
fazer a transição de linhas de produção especializadas que fornecem grandes volumes do
mesmo produto para linhas de produção digitais, flexíveis e muito mais sensíveis que permitem que cada produto possa ser fabricado à
medida, segundo as especificações do cliente.
A mudança é tão grande que se prevê que as
fábricas inteligentes acrescentem 1,25 mil milhões de euros à economia nos próximos cinco

A automação ajudará a criar
novos postos de trabalho
Durante as recessões económicas é habitual
que exista uma certa ansiedade em relação à
automação, uma vez que, tradicionalmente,
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esta é associada ao perigo de perda de postos
de trabalho, mas a realidade é outra. O Fórum
Económico Mundial estima que, durante a
próxima década, até um terço dos postos de
trabalho poderão estar em risco de automação
e mais de 42 por cento mudará radicalmente.
No entanto, ao mesmo tempo, aquela organização prevê a criação de 133 milhões de postos de trabalho e a transformação ou mudança
profunda de 75 milhões. Ou seja, serão criados
mais empregos e empregos de muito maior
qualidade do que os que se perderão.
A tecnologia liberta os trabalhadores das tarefas mais repetitivas e permite que estes acrescentem mais valor com capacidades que é impossível para as máquinas assumir, tais como a
imaginação, o raciocínio, a opinião ou a improvisação. Além disso, a tecnologia permite-lhes
tomar melhores decisões e dá-lhes maiores
oportunidades de desenvolvimento profissional, ao passarem de operadores a supervisores.
Sem esquecer, também, que a automação facilita a supervisão e a gestão remota das operações, fundamentais para assegurar a continuidade do negócio, especialmente em tempos
como os que vivemos.
É certo que os trabalhos do futuro serão diferentes e requererão novas competências e capacidades das pessoas, mas isto não deve ser

visto como algo negativo; afinal de contas, a
automação industrial ajuda a reter e a atrair talentos para o território, facilita o intercâmbio de
conhecimentos, a inovação e a criação de novos
postos de trabalho muito mais resilientes.

Avanço da transformação
digital das PME
Embora sejam muitas vezes esquecidas, as
PME são a coluna vertebral da nossa economia
e o crescimento económico e a produtividade
mundial dependem do seu sucesso. Apoiar a
sua competitividade permitir-nos-á crescer de
forma mais sólida, equilibrada e sustentável –
segundo a McKinsey, reduzir para metade o
fosso de produtividade global entre as PME e
as grandes empresas representaria 7 por cento
do PIB mundial.
As PME devem investir de forma inteligente
para alcançar um crescimento sustentável a
longo prazo. A chave é a digitalização, que
lhes permitirá fazer mais com menos e aceder
a novos mercados, competências e ferramentas. Também lhes permitirá colaborar mais e,
em última instância, criar modelos de negócio
mais inovadores, rentáveis e sustentáveis.
Muitas vezes, o custo da digitalização e o conhecimento tecnológico necessário à sua im-
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plementação têm sido vistos como obstáculos
à transformação das PME, mas a digitalização,
na realidade, é um grande nivelador de negócios que permite às pequenas empresas competir com as maiores, colocando à disposição
do mercado uma abordagem muito mais personalizada e adaptada.

Apostar nas normas
torna-se uma prioridade
As normas abertas transformaram o ambiente
de TI, permitindo que os sistemas e dispositivos
comuniquem entre si e forneçam dados que
impulsionam a inteligência e a automação. A
indústria deve seguir o exemplo e adotar rapidamente normas abertas universais.
As normas são a chave para desbloquear o
fluxo de dados, a inovação, a produtividade,
a eficiência e o retorno do investimento (ROI)
no setor industrial. A sua introdução permitirá
aos fabricantes de máquinas, integradores e
utilizadores finais criar soluções de automação,
ligando as melhores aplicações e utilizando ferramentas gráficas que não requerem código,
habilitadas por normas como a IEC61499.

A rastreabilidade como pilar
do segmento dos Alimentos
e Bebidas
Se observarmos o setor agroalimentar, que é
fundamental na indústria, o consumidor atual
exige mais informação sobre os alimentos que
consome, o seu impacto ambiental, a sua origem, a sua composição, etc. Além disso, os
fabricantes enfrentam todos os dias normas

mais rigorosas em termos de rotulagem dos
produtos e segurança alimentar. Para poder
satisfazer estas exigências é necessário dispor
de uma rastreabilidade de ponta a ponta que
forneça informações sobre o produto e o processo, garantindo um valor diferencial para um
mercado cada vez mais exigente.
Mas a automação vai mais além. As empresas
industriais desempenham um papel muito importante na luta contra as alterações climáticas
e devem, por conseguinte, reinventar a sustentabilidade, incluindo a redução de resíduos.
Para isso, necessitam de quantificar o desperdício de alimentos – estima-se que até 50 por
cento dos alimentos do mundo nunca são consumidos – e ser capazes de rastrear os produtos ao longo de toda a cadeia de abastecimento. Trata-se de uma tarefa complexa devido à
grande variedade de intervenientes envolvidos,
mas, graças à tecnologia, é possível.
Como demonstram as tendências observadas,
a transformação digital da indústria impulsiona a capacidade das empresas para alcançar
os seus objetivos de negócio, bem como de
sustentabilidade e inovação. No entanto, uma
mudança incremental não é suficiente. Para
desbloquear o impacto da quarta revolução
industrial, é necessário desafiar o status quo.
Repensar a indústria requer movimentos no
sentido de uma normalização e intercâmbio de
dados nunca vistos.

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

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

Grupo 3
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

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

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

Grupo 5
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

Grupo 6
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

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
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

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

f) Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna
g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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BOOKMARKS

GESTÃO DE TEMPO E ORGANIZAÇÃO
DO TRABALHO

Autor: Fernando Boavida
Editora: Pactor
Ano: 2021
Nº de páginas: 112 pp.
Preço: 13,95€

O livro “Gestão de Tempo e Organização do Trabalho” é um guia
prático com técnicas eficazes para
uma melhor organização do tempo, sobretudo no contexto atual
em que vivemos. A produtividade
em teletrabalho não foi esquecida.
Tendo como principal argumento
a gestão de um dos recursos mais
limitados que dispomos, o tempo,
esta obra permite uma aprendizagem em várias vertentes: planeamento a curto, médio e longo prazo; estabelecer a duração e datas
limite de tarefas; lidar com interrupções e urgências; organizar tarefas
e criar agendas e listas; planear
ciclos de trabalho e de descanso;
gerir reuniões, equipas e projetos; e
ser produtivo em teletrabalho.
O (in)sucesso pessoal e profissional depende em grande parte da
(in)correta gestão do tempo. E a
tomada de decisões é determinante para atingir bons resultados a nível pessoal e profissional,
e com isso, a felicidade. Por isso
é importante estudar as decisões
pessoais que condicionam a ma-

neira como o tempo é utilizado,
assim como os resultados obtidos
nas atividades realizadas.
Nesta obra são apresentados,
analisados e discutidos os aspetos
essenciais das diversas estratégias
para a gestão de tempo, e abordadas formas de organização das atividades quotidianas. De um modo
inovador, com diferentes ângulos
e detalhes, o autor apresenta opiniões e abordagens de várias personalidades, assim como técnicas
desenvolvidas por si ao longo da
sua carreira de 38 anos dedicada
ao ensino, investigação, engenharia, tecnologia e gestão.
A obra inclui ainda um conjunto
de exercícios com o objetivo de
consolidar os conceitos apresentados e levar o leitor a colocá-los em
prática. Assim, foi pensada para o
público em geral, constituindo-se
um instrumento de grande utilidade para todo o tipo de profissionais, que trabalham individualmente ou em equipa, sujeitos à
pressão de produzir os melhores
resultados em tempo limitado.

HISTÓRIAS DE EMBALAR PARA GESTORES

Autor: Henry Mintzberg
Editora: Gestão Plus
Ano: 2020
Nº de páginas: 160 pp.
Preço: 15,50€

“Histórias de Embalar para Gestores” não é um livro para adormecer, mas sim para despertar.
Muitas vezes os gestores, seja
de equipas, de projetos ou de
empresas inteiras, limitam-se a
fazer o que o uso consagrou, a
seguir os exemplos do passado
ou a apagar fogos consecutivos.
Contudo, para ter um futuro, a
gestão não pode dar-se ao luxo
de ser assim. Assim, a gestão terá
de se tornar liderança.
As parábolas, anedotas e histórias
reunidas neste volume destinam-se precisamente a fazer despertar os gestores dos nossos dias,

para se tornarem líderes realmente comprometidos com o sucesso
e a eficácia das suas empresas.
O gestor e autor Henry Mintzberg fez o PhD da Sloan School
do MIT em 1968. É professor
na Faculty of Management,
da McGill University, em Montreal, no Canadá.
Até ao momento, integrou nove
vezes a lista “Top 20 Business
Thinkers”, do Wall Street Journal,
e 16 vezes a lista “TheThinkers
50”, do Financial Times. Os seus
livros abordam sobretudo os temas
do trabalho empresarial, decisão estratégica e formas de organização.
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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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