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Com muitos desafios 
“na mesa” e num 
contexto de pandemia 
que obrigou a uma 
reinvenção das formas 
de trabalho e de pro-
dução, Portugal assu-
miu a Presidência do 

Conselho Europeu nos primeiros seis meses de 
2021, onde foi dada prioridade à recuperação 
da economia europeia e à coesão social.

O balanço foi claramente positivo, nas palavras 
do Primeiro-ministro António Costa, e também 
do Ministro de Estado e dos Negócios Estran-
geiros, Augusto Santos Silva, que, em entre-
vista à Portugalglobal, afirma que os principais 
objetivos da PPUE foram alcançados. 

Augusto Santos Silva defende ainda que Portu-
gal “deve continuar a participar ativamente no 
processo de construção europeia, defendendo 
como prioridades uma política comercial não 
protecionista, uma política de reindustrializa-
ção que valorize a rede de pequenas e médias 
empresas, um pacote de alterações climáticas 
gerido com inteligência política, uma reforma 
do sistema de governação da Zona Euro ou 
uma posição geopolítica equilibrada e aberta”. 

Feito o balanço da PPUE, damos destaque nes-
ta edição ao e-commerce e à importância da 
comunicação B2B nos mercados globais, como 
instrumento potenciador do crescimento das 
empresas exportadoras. Ana Raposo, da Escola 

Superior de Comunicação Social, e Marta Gon-
çalves, Managing Partner da Sayu Consulting, 
analisam esta questão, tão pertinente face aos 
tempos que correm e às mudanças que a pan-
demia provocou na gestão das empresas, ace-
lerando a sua adaptação ao digital.

Foi na China, mercado em foco este mês, que 
o e-commerce ultimamente mais cresceu, 
impulsionado pelo impacto económico da 
COVID-19. A China é já responsável por mais 
de metade do comércio eletrónico Business-
to-Consumer realizado em todo o mundo. 
Espera-se que, em 2021, as vendas do comér-
cio eletrónico na China atinjam os 2.100 mil 
milhões de dólares.

É, pois, neste contexto, que a China e o e-com-
merce assumem especial importância para o 
tecido empresarial português, sendo várias as 
empresas nacionais já presentes nos principais 
marketplaces chineses. Um mercado que re-
quer da parte das empresas portuguesas uma 
dedicação prioritária e que a AICEP tem dado 
especial atenção, garantindo parcerias com 
marketplaces internacionais, como a Amazon, 
Alibaba ou JD.com. Os escritórios da AICEP em 
Pequim, Xangai, Cantão e Macau estão à dis-
posição das empresas para facilitar a aborda-
gem a este mercado.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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PRESIDÊNCIA PORTUGUESA 
DA UNIÃO EUROPEIA 

SEMENTES PARA UMA EUROPA MAIS 
COESA, MAIS VERDE E MAIS DIGITAL
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Sob o lema “Tempo de agir por uma recuperação justa, verde e digital”, Portugal 
presidiu ao Conselho Europeu no primeiro semestre de 2021, cujo balanço positivo 
foi apontado pelo governo e demais instituições envolvidas numa missão marcada 

pela crise económica e social provocada pela pandemia COVID-19.

Nas palavras do primeiro-ministro António Costa, Portugal “pode dizer, com 
orgulho e satisfação, que agiu em todas as metas a que se tinha proposto”. 

Segundo o primeiro-ministro português, a realização de uma conferência sobre 
o futuro da Europa, o plano de ação para o desenvolvimento do pilar europeu dos 

direitos sociais e a abertura do debate sobre o futuro da governação económica 
da Europa foram três das sementes deixadas pela Presidência Portuguesa da União 

Europeia (PPUE).

A transição climática e a transição digital serão os motores do desenvolvimento 
económico da União Europeia, que deverá estabelecer um plano de ação para 

o desenvolvimento do pilar europeu dos direitos sociais.

Foi nesse sentido que Portugal trabalhou durante a PPUE, tendo alcançado 
importantes metas em áreas de relevância para a coesão social e a recuperação 

da economia europeia.

Com muitos desafios pela frente e 
num contexto epidémico que obrigou 
a uma reinvenção das formas de tra-
balho, Portugal assumiu com sucesso 
a PPUE nos primeiros seis meses de 
2021, onde foi dada prioridade à re-
cuperação da economia europeia e à 
coesão social. É também de destacar a 
positiva resposta da União Europeia no 
combate aos impactos da pandemia. 

Plano de Recuperação 
e Resiliência 
Em julho de 2020, o Conselho Euro-
peu aprovou o “Next Generation EU", 
com o objetivo de mitigar os impactos 
da pandemia e ajudar a construir uma 
União Europeia mais verde, mais digi-
tal e mais resiliente. Este instrumento 
único, com uma dotação financeira 
de cerca de 800 mil milhões de euros, 
viu aprovado o regulamento que criou 
o mecanismo de Recuperação e Resi-
liência durante a PPUE. 

Na operacionalização deste instru-
mento foi ainda ultrapassada uma 

etapa critica, com a conclusão do 
processo de aprovação da decisão 
de novos recursos próprios da União 
Europeia, que ocorreu em maio, em 
plena PPUE. Assim, tornou-se possí-
vel o acesso aos mercados de capitais, 
tendo, a 15 de junho, sido realizada a 
primeira operação, com a captação de 
20 mil milhões de euros numa aplica-
ção obrigacionista a dez anos. Esta foi 
a maior emissão de sempre de obriga-
ções institucionais na Europa, a maior 

operação institucional isolada de sem-
pre e o maior montante que a União 
Europeia alguma vez mobilizou numa 
única operação.

Menos de um ano após a aprovação 
deste instrumento, Portugal come-
çou a operacionalizar o seu Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR), no 
montante de 16,6 mil milhões de eu-
ros, tendo já lançado concursos para 
vários investimentos.
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Assistência de 
Recuperação para 
a Coesão e os 
Territórios da Europa
Neste período foram também criadas 
condições para a plena operacionali-
zação do REACT-UE (Assistência de 
Recuperação para a Coesão e os Terri-
tórios da Europa), com a reprograma-
ção dos Programas Operacionais do 
Portugal 2020. 

Os 1,9 mil milhões de euros à disposi-
ção de Portugal para medidas de res-
posta à pandemia e de apoio imediato 
à recuperação incluem intervenções 
na manutenção e dinamização do em-
prego, no apoio à atividade empresa-
rial, no reforço das respostas sociais, 
sobretudo na saúde e educação, bem 
como em medidas de investimento di-
rigido à transição climática.

O Programa APOIAR é um exemplo 
destas medidas, tendo já sido pagos 
mais de mil milhões de euros a em-
presas de setores especialmente afeta-
dos pela pandemia. Por sua vez, existe 
ainda o Programa Garantir Cultura, 
que apoia a produção cultural, os pro-
gramas de aquisição de vacinas contra 
a COVID-19 e de realização de testes.

Política de Coesão 
A PPUE deu passos significativos para 
a conclusão do processo do Orçamen-
to Europeu, que culminou com a pu-
blicação dos principais regulamentos 
da Política de Coesão para 2021-27: 
Disposições Comuns, Fundos FEDER, 
FSE+, Fundo de Coesão, INTERREG 
e o novo Fundo de Transição Justa. 

A Política de Coesão mobiliza perto de 
400 mil milhões de euros para os 27 
Estados-membros, dirigidos para cin-
co grandes objetivos de política, com 
vista a uma Europa “mais inteligen-
te”, “mais verde”, “mais conectada”, 
“mais social” e “mais próxima”. Deste 
montante, Portugal dispõe de 24 mil 
milhões de euros, a programar no novo 

Portugal 2030, posicionando-se assim 
no quinto lugar no ranking dos países 
com maiores dotações atribuídas. 

Portugal viu as suas posições atendi-
das, designadamente em matéria de 
montante dos pacotes financeiros 
(Portugal obtém mais oito por cento 
do que no ciclo de programação an-
terior), taxas de cofinanciamento (a 
proposta inicial previa taxas mais bai-
xas que as atuais, por exemplo para 
as regiões menos desenvolvidas) e fle-
xibilidade das regras de gestão finan-
ceira. É de destacar ainda a obtenção 
de um pacote adicional extraordinário 
de 300 milhões de euros, que visa a 
diversificação económica do Algarve. 

Acordos nos 
Transportes 
e Comunicações 
Ao nível dos acordos nos transportes 

e comunicações, a PPUE alcançou 
marcos importantes, apesar de ter 
uma agenda ambiciosa, tendo pas-
sado a pasta com muitos temas com-
plexos finalmente resolvidos e outros 
num patamar bastante avançado. 

Em primeiro lugar, é de referir a ado-
ção de conclusões sobre "Impulsionar 
o transporte ferroviário para a van-
guarda da mobilidade sustentável e 
inteligente", que expressam as am-
bições comuns dos Estados-membros 
em matéria de transporte ferroviário 
e fornecem orientações para o traba-
lho em várias frentes neste domínio, 
desde a transferência modal ao inves-
timento e à conectividade. 

No âmbito do “Digital Day”, 25 Es-
tados-membros da União Europeia, a 
Noruega e a Islândia assinaram a De-
claração Ministerial sobre as "Portas 
de Dados Europeias” como elemento-
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-chave da Década Digital da Europa. 
O objetivo é preparar a Europa para o 
aumento exponencial de dados que se 
prevê nos próximos anos e assegurar 
ligações entre a Europa e o resto do 
mundo, garantindo uma presença for-
te nesses mercados digitais. O enfo-
que será em cabos terrestres e subma-
rinos, satélites e ligações de rede para 
uma troca de dados cada vez maior e 
com elevados níveis de segurança. A 
ligação por cabo submarino, em fibra 
ótica, entre a Europa e a América La-
tina (EllaLink) é um exemplo de uma 
infraestrutura capaz de ligar regiões 
com um forte peso económico.

O novo Programa Europa Digital im-
pulsionará a transformação digital 
através do financiamento da implan-
tação de tecnologia de ponta em do-
mínios fundamentais, como a inteli-
gência artificial, a supercomputação e 
a cibersegurança. 

De salientar também a adoção do 
programa da União Europeia “Meca-
nismo Interligar a Europa 2.0” (MIE 
2.0), no valor de 33,71 mil milhões 
de euros, que se destina a financiar 
o desenvolvimento de infraestruturas 
sustentáveis e de elevado desempe-
nho nos domínios dos transportes, 
do digital e da energia. Esta segun-
da edição do programa decorrerá de 
2021 a 2027. 

Lei Europeia do Clima
Em relação à área do clima e da ener-
gia, a oficialização da Lei Europeia do 
Clima por parte da União Europeia é o 
ponto alto da PPUE, tendo como ob-
jetivo atingir a neutralidade carbónica 
até 2050. 

Esta legislação prevê que a Europa 
se torne o primeiro continente neu-
tro em carbono do mundo, ao atin-
gir a neutralidade climática até 2050, 
supondo-se que, a partir desse ano, 
produza emissões negativas. Além 
disso, estabelece também um corte de 
55 por cento nas emissões de gases 
com efeito de estufa até 2030, relati-
vamente aos níveis de 1990, e prevê 
a criação de uma nova meta interme-
diária para 2040, que será definida 
com base num orçamento indicativo 
para gases com efeito de estufa.

De referir que será também criado um 
Conselho Consultivo Científico Euro-
peu sobre as Alterações Climáticas, 
composto por 15 especialistas, que 
irá supervisionar os progressos e ava-
liar se a política europeia é compatível 
com as metas estipuladas.

Outros Instrumentos 
O final da PPUE foi marcado pela 
aprovação do Regulamento do BAR – 
Brexit Adjustment Reserve, após uma 

negociação em tempo recorde. Com 
um orçamento total de 5,47 mil mi-
lhões de euros, este instrumento visa 
mitigar os efeitos negativos do Brexit 
na economia europeia, com apoios às 
empresas e a setores específicos, inci-
dindo nos países mais afetados pelo 
Brexit, como a Irlanda, Países Baixos e 
França. As empresas portuguesas vão 
beneficiar de 81 milhões de euros de 
apoios comunitários, podendo utilizá-
-los até 2023. 

Em relação à política de migração, foi 
elaborada, durante a PPUE, a diretiva 
que permite criar canais de migração 
legal de recursos humanos, fundamen-
tal para o desenvolvimento da Europa. 

De realçar ainda a aprovação da can-
didatura de Portugal ao Fundo de So-
lidariedade da União Europeia para 
combate à emergência de Saúde Pú-
blica relacionada com a COVID-19. 
Portugal irá beneficiar de 55,6 milhões 
de euros (terceiro maior pacote apro-
vado) que serão alocados às autar-
quias locais pelo seu papel fundamen-
tal na resposta à emergência social e 
sanitária provocada pela pandemia. 

No âmbito da recuperação digital, foi 
aprovado, em 62 dias, o certificado 
digital que permite retomar a liberda-
de de circulação, dentro da União Eu-
ropeia, de uma forma segura e menos 
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burocrática, assegurando uma maior 
interligação entre os Estados-Membros.

Autonomia Estratégica 
da Europa
A PPUE deu prioridade à autonomia 
estratégica da Europa, através do de-
senvolvimento de novas parcerias com 
regiões como a do indo-pacífico. É um 
bom exemplo a cimeira dos líderes eu-
ropeus com o primeiro-ministro india-
no, que decorreu no Porto, permitindo 
desbloquear as negociações sobre o 
acordo do comércio e o acordo de in-
vestimentos e abriu ainda novas áreas 
de cooperação com a Índia: no espaço, 
na área digital e na área do clima.

Ecossistema 
Empreendedor
O desenvolvimento do empreendedo-
rismo foi uma aposta da União Euro-
peia durante a PPUE, de modo a per-
mitir que o espaço comunitário possa 
convergir com as outras regiões líderes. 

A declaração dos Startup Nations 
Standards é fundamental para o cresci-
mento da operação e da presença das 
startups. Esta declaração é um índice 
de excelência e um conjunto de boas 
práticas em política pública que visam 
captar e reter startups, fazendo deste 
tipo de empresas tecnológicas um dos 
principais motores para a recuperação 
económica da União Europeia.

O principal objetivo é colocar a Europa 

na liderança do empreendedorismo, 

tornando-a um continente reconheci-

do nesta área, sendo claro que o ecos-

sistema empreendedor é um indutor 

obvio de crescimento económico e a 

chave para a recuperação da Europa.

O Futuro Coletivo 
da União Europeia
No futuro, a governação económica 
da Europa deverá contemplar o in-
vestimento necessário para cumprir 
as metas de transição climática e de 
transição digital, bem como o investi-
mento necessário para assegurar que 
a Europa mantem infraestruturas que 

assegurem uma presença competitiva 
à escala global.

Esta aposta na transição só pode ser 
feita se estiver garantida a proteção 
social sólida, que, na eventualidade 
de provocar desemprego ou uma des-
continuidade de atividade, garanta 
que ninguém fique para trás. Deve es-
tar garantido um forte pilar social que 
dê garantias a todos.

Uma moeda comum impõe regras 
comuns, mas essas regras devem re-
forçar a inclusão, permitindo que a 
Europa continue a liderar este esforço 
de transição climática e digital. 

Além disso, é de extrema importância 
que a União Europeia alimente as re-
lações com os vários parceiros no resto 
do mundo, como os Estados Unidos da 
América, a Austrália, a América do Sul, 
a África, a Índia, o Canadá e a Nova Ze-
lândia. A Europa deve estar aberta para 
poder afirmar-se e crescer no mundo, 
concluem os documentos oficiais dis-
poníveis no website da PPUE.

A Eslovénia assume a Presidência ro-
tativa do Conselho da União Europeia 
no segundo semestre de 2021. 

www.2021portugal.eu/pt/

https://www.2021portugal.eu/pt/
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AUGUSTO SANTOS SILVA
Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros

“FORAM CUMPRIDOS
OS OBJETIVOS
A QUE NOS PROPUSEMOS 
NO ÂMBITO DA PPUE”
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O Compromisso Social subscrito pelos Estados-membros da União Europeia 
na Cimeira do Porto, a aprovação da Lei Europeia do Clima e dos regulamentos 

de todos os programas do novo Quadro Financeiro Plurianual, bem como 
do Certificado Digital Covid-19 são alguns dos objetivos que o Ministro de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros afirma terem sido alcançados durante a Presidência 

Portuguesa da União Europeia (PPUE).

Augusto Santos Silva destaca ainda, em entrevista, a aprovação do Programa 
de Recuperação e Resiliência que Portugal apresentou em Bruxelas, que permite ao 

país dispor já de “um instrumento programático e financeiro essencial para 
a recuperação e transformação da economia, do território e da administração”.

Finda, em 30 de junho, a Presidência Por-
tuguesa da União Europeia (PPUE), quais 
os objetivos alcançados face às prioridades 
definidas cujo lema era “Tempo de agir: por 
uma recuperação justa, verde e digital”?

Creio que todos os objetivos principais da PPUE 
foram cumpridos. 

Realizámos a Cimeira Social do Porto, na qual 
foi subscrito o Compromisso Social do Porto. 
Trata-se do primeiro documento sobre políti-
ca social geral assinado conjuntamente pelo 
Parlamento Europeu, a Comissão Europeia e 
todos os parceiros sociais europeus (trabalha-
dores, empregadores e organizações da socie-
dade civil).

Concluímos o processo de aprovação da Lei 
Europeia do Clima.

Apoiámos a massificação do processo de vaci-
nação em toda a UE. E concluímos, em tempo 
recorde, a aprovação do Certificado Digital Co-
vid 19 e as duas recomendações sobre viagens 
(internas e externas à União Europeia).

Aprovámos os regulamentos de todos os pro-
gramas do novo Quadro Financeiro Plurianual, 
concluímos a ratificação da Decisão sobre Re-
cursos Próprios (permitindo a emissão de dívi-
da conjunta); e os primeiros Planos nacionais 
de Recuperação e Resiliência foram aprovados 
pela Comissão (entre eles, o português).

Finalmente, a Reunião de Líderes UE-Índia per-
mitiu relançar as negociações económicas entre 

as duas partes, com o objetivo de concluir acor-
dos sobre comércio, proteção de investimento e 
proteção de indicações geográficas de origem.

Referiu recentemente que o sucesso da 
recuperação económica, acompanhado 
de uma forte ação social, dependerá do 
êxito da dupla transição – verde e digital. 
Quer detalhar?

Depende nos dois sentidos. Por um lado, a re-
cuperação económica tem de ser ao mesmo 
tempo uma transformação; e por isso é muito 
importante que ela assente na transição verde 
e digital. Por outro lado, esta dupla transição 
só será realizada com sucesso se for acompa-
nhada do reforço do Modelo Social Europeu 
– e daí a importância do Compromisso Social 
do Porto e do Plano de Ação para a Implemen-
tação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais.

Mas há vários outros exemplos. Na transição 
verde, a nossa Presidência deu avanços signi-
ficativos nesta matéria como o acordo sobre 
a revisão de redes transeuropeias de trans-
porte ou redes transeuropeias de energia; o 
lançamento do Ano Europeu da Ferrovia ou 
a conferência de alto nível sobre hidrogénio. 
Do lado da transição digital a implementação 
do acordo para a conectividade – Tecnologia 
5G, a aprovação do Programa Europa Digital, 
reforçando o posicionamento europeu na eco-
nomia digital (a Declaração de Lisboa), a pro-
moção dos serviços digitais no mercado inter-
no (e-commerce ou fintech), ou a aposta na 
inteligência artificial de forma ética e transver-
sal. Ainda no campo do digital, há que referir 
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a amarração do cabo submarino de fibra ótica 
EllaLink, no Porto de Sines (que liga a Europa 
ao continente americano). 

A adaptabilidade da sociedade europeia – en-
tidades públicas, privadas e sociedade civil – 
aos desafios verdes, digitais e sociais permitirá 
também que a UE seja um modelo de referên-
cia, influenciador de outras geografias.

O primeiro-ministro afirmou que a PPUE 
permitiu lançar várias “sementes” para o 
futuro, designadamente no que respeita 
ao plano de ação para o desenvolvimento 
do pilar social, ao debate sobre o futuro 
da governação económica da União Euro-
peia (UE) e à abertura da Europa a merca-
dos terceiros. Em seu entendimento, o que 
deve Portugal fazer, concretamente, para 
aproveitar as sementes lançadas pela PPUE 
e a oportunidade que o PRR aprovado nos 
traz para enfrentar os desafios de recupe-
ração económica?

Portugal deve continuar a participar ativamen-
te no processo de construção europeia, de-
fendendo as suas próprias prioridades. Uma 
política comercial não protecionista, com a 
conclusão dos acordos e negociações em cur-
so, uma política de reindustrialização que va-
lorize a rede de pequenas e médias empresas, 
um pacote de alterações climáticas gerido com 
inteligência política, uma reforma do sistema 
de governação da Zona Euro ou uma posição 
geopolítica equilibrada e aberta: eis, entre ou-
tras, as linhas de orientação da participação 
portuguesa no processo de decisão europeu, a 
nossa responsabilidade no Conselho Europeu, 
no Conselho e no Parlamento Europeu. 

Portugal foi o primeiro Estado-membro 
da UE a apresentar o seu Plano de Recu-
peração e Resiliência (PRR) e também um 
dos primeiros países a vê-lo aprovado pela 
Comissão Europeia. O que representa para 
Portugal esta decisão?

Várias coisas. A primeira é que liderámos pelo 
exemplo: fomos o primeiro país a apresentar, 
em outubro, a versão provisória e, em abril, a 
versão definitiva do PRR nacional; e estivemos 
no primeiro grupo de países a verem os seus 
PRR aprovados pela Comissão e pelo Conse-

lho e a beneficiaram da primeira transferência 
de verbas. A segunda é que apresentámos um 
PRR de qualidade, cuja aprovação não ofere-
ceu dúvidas. A terceira, e mais importante, é 
que dispomos já de um instrumento progra-
mático e financeiro essencial para a recupera-
ção e transformação da economia, do territó-
rio e da administração.

Em que medida poderá a tendência para 
a reindustrialização da Europa (uma vez 
expostas as suas fragilidades por esta pan-
demia) beneficiar Portugal?

A pandemia, e a necessidade de bens e equi-
pamentos na área da saúde, levou à redefi-
nição da estratégia europeia, sobretudo, no 
encurtamento das cadeias de abastecimento. 
Em todos os planos, esta será uma enorme 
oportunidade para o desenvolvimento indus-
trial do nosso país e para a elevação do seu 
perfil de especialização. Novos projetos de IDE 
(Investimento Direto Estrangeiro) levam natu-
ralmente à criação de mais emprego. Temos 
fatores de excelência: somos um país seguro, 
multicultural, recetivo ao investimento, que já 
produz bens e serviços de excelência, com alto 
valor acrescentado, que incorpora tecnologia 
aos seus processos.

Assinalo, aliás, que o ano de 2021 é já um dos 
melhores anos de investimento apoiado desde 
2009. Considerando os valores disponíveis até 
ao início de julho, o investimento envolve um 
montante global de 1.072,77 milhões de eu-
ros, ou seja 92 por cento face a 2019, que foi 
o melhor ano.

De acordo com dados do INE, nos primeiros 
cinco meses de 2021 as exportações portu-
guesas de bens atingiram o montante de 
26 mil milhões de euros, valor superior em 
470 milhões de euros face ao observado 
no período homólogo pré-pandémico de 
2019. Boas notícias, portanto! Como ana-
lisa o comportamento das exportações 
nacionais e o desempenho das empresas 
portuguesas nesta recuperação?

Nestas condições duríssimas da pandemia, 
mercê da qualidade e do esforço dos trabalha-
dores e empregadores. Se não considerarmos, 
por razões óbvias, o turismo, o desempenho 



ENTREVISTAsetembro 2021 15

da nossa economia foi bastante bom. A econo-
mia portuguesa e, em particular, o setor expor-
tador demonstrou uma enorme capacidade de 
resiliência e de adaptabilidade, reconvertendo 
as suas produções à exigência do momento.

O mercado único tem um peso determinante 
sendo o destino de 70 por cento das exporta-
ções nacionais. Para Espanha, França ou Alema-
nha os valores de exportações de bens têm cres-
cido acima dos dois dígitos. Para o Reino Unido, 
país que associamos ao turismo, e apesar do 
contexto Brexit, a balança comercial manteve-
-se positiva aos longo dos últimos meses, au-
mentando as exportações comparativamente a 
2019. Temos reforçado a quota de mercado e 
diversificado o tipo de bens que exportamos.

Este aumento muito positivo das exportações 
de bens acompanha a tendência de captação 
de investimento direto estrangeiro. 

A articulação entre os agentes privados – em-
presas e associações empresariais – e as entida-
des públicas (com o apoio da Rede Diplomática 
e Consular e a AICEP, no que respeita ao MNE), 
a dinamização da campanha Portugal Open 
For Business, mostrando lá fora que Portugal 
mantinha as suas operações em funcionamen-
to, entre outras medidas, apoiaram a visibilida-
de de Portugal fora de portas.

Mas não podemos descansar: é preciso fa-
zer do PRR e do Portugal 2030 um tempo de 
transformação e modernização da estrutura 
económica e de melhoria substancial quer da 
produtividade do trabalho, quer da qualidade 
da gestão empresarial. 

Portugal vai participar em dois grandes 
eventos que irão reforçar a notorieda-
de e a competitividade do país no cená-
rio internacional: a Expo 2020 Dubai, já 
em outubro, e a participação como País-
-parceiro na Hannover Messe em abril 
de 2022. Que importância atribui a estas 
participações e que contributo poderão 
dar para o aumento das exportações e do 
investimento estrangeiro?

Concedo grande importância, são dois mo-
mentos essenciais que reforçam a Marca Por-
tugal. Por um lado, a Expo Dubai será um dos 

principais eventos internacionais, onde procu-
ramos reforçar a nossa visibilidade numa ver-
tente histórico-cultural e artística, mas também 
económica, tanto naquela região como junto 
das diversas geografias que ali estarão repre-
sentadas. Por outro lado, a Hannover Messe, 
principal feira na área industrial e tecnológica, 
será um momento importante para mostrar 
as competências e o know-how da nossa in-
dústria de equipamentos. A Alemanha, país 
promotor, é um dos principais destinos das 
exportações nacionais e o principal investidor 
estrangeiro em Portugal.

Está em causa a imagem e a reputação do nos-
so país; mas também a exposição sistemática, 
e com grande impacto, da sua paisagem, dos 
seus recursos, da sua história, das suas gen-
tes, do seu ecossistema empreendedor, do 
seu conhecimento: saber fazer e fazer bem. 
As grandes exposições são grandes montras, 
onde podemos mostrar quem somos, e gran-
des plataformas de encontros, que devemos 
aproveitar para estender as nossas redes e o 
nosso alcance. 
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Com mais de mil milhões de habitantes, a China regista o segundo maior PIB 
mundial. A população chinesa realiza cada vez mais compras online e à distância, 

situação impulsionada pela pandemia provocada pela COVID-19. 

O comércio eletrónico na China registou um crescimento significativo no último ano, 
sendo que as vendas por esta via devem atingir os 2.100 mil milhões de dólares em 

2021, correspondendo a um crescimento de 21 por cento em relação ao ano anterior.  

A China é também responsável por mais de metade do comércio eletrónico Business-
to-Consumer realizado em todo o mundo, tendo registado, em 2020, cerca de 989 

milhões de utilizadores de internet ativos.

Assim, a China e o e-commerce são cada vez mais importantes para o tecido 
empresarial português, requerendo da parte das empresas portuguesas uma 

dedicação prioritária. 

João Falardo, delegado da AICEP em Pequim, Mário Quina, delegado da AICEP 
em Xangai, Mário Ferreira, delegado da AICEP em Cantão, e Carolina Lousinha, 

delegada da AICEP em Macau e Hong Kong, apresentam uma análise detalhada e 
contributos fundamentais sobre o comércio eletrónico neste importante mercado 

asiático, possibilitando uma aposta de sucesso por parte das empresas portuguesas.

CHINA
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DELEGADO DA AICEP EM 
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TÉCNICO DA AICEP EM PEQUIM

Grupo Alibaba, que lançou a sua pri-
meira plataforma dedicada ao consu-
midor final em 2008. 

Empresas como a Alibaba e a Jing-
dong.com foram pioneiras na recolha 
de novas oportunidades de negócio 
associadas aos canais de venda eletró-
nicos chineses, incutindo gradualmen-
te no seio da população chinesa, com 
algum poder de compra, novos hábitos 
de consumo que hoje ocupam o quoti-
diano de todas as faixas etárias do país, 
transformando igualmente as ativida-
des económicas do tecido empresarial 
a nível doméstico e internacional. 

Com 989 milhões de utilizadores de 
internet ativos até ao final de 2020 
(China Internet Network Information 
Center), a China é atualmente respon-
sável por mais de metade do comércio 
eletrónico B2C realizado em todo o 
mundo (Global Ecommerce 2020 – In-
sider Intelligence eMarketer). De acor-

O E-COMMERCE NA CHINA
Em 2021, as vendas do comércio eletrónico na China devem atingir os 2.100 mil 

milhões de dólares, segundo o mais recente estudo de mercado desenvolvido pela 
GlobalData. De acordo com a eMarketer, este valor corresponderá a um aumento 
de 21 por cento face a 2020, muito acima do crescimento de 4 por cento estimado 

para os canais de venda presenciais do país.

Até 2024, os mesmos analistas apon-

tam a meta dos 3.000 mil milhões de 

dólares em vendas realizadas nos ca-

nais de venda eletrónicos da China. Em 

2019, ano de pré-pandemia, o valor das 

vendas eletrónicas a retalho no país ron-

daram os 1.640 mil milhões de dólares. 

Como se não fosse suficiente, os valo-

res económicos associados ao comércio 

eletrónico do país não ficam por aqui. 

O e-commerce na China, que foi re-
centemente estimulado pelo impacto 
económico da COVID-19, teve como 
principal ponto de partida a fundação 
do Grupo Alibaba em 1999 e poste-
riormente o lançamento da platafor-
ma Taobao em 2003. Inicialmente 
criada com o intuito de conectar pe-
quenos comerciantes com fornece-
dores chineses, as potencialidades da 
plataforma Taobao, desenvolvida pela 
Alibaba, atraíram desde logo a aten-
ção das grandes empresas chinesas, 
que se associaram a este canal de ven-
das Business-to-Business (B2B).

Com o crescimento económico da po-
pulação chinesa, o foco do comércio 
eletrónico alastrou-se paralelamente 
ao segmento Business-to-Consumer 
(B2C), permitindo o surgimento de 
novas empresas, como a Jingdong.
com, que inaugurou a sua primeira 
plataforma de comércio eletrónico em 
2004, e a redefinição da estratégia do 
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do com a mesma fonte, a contribuição 
deste canal de vendas para a totalida-
de das vendas a retalho realizadas na 
China aumentou de 20 por cento em 
2016, para 44 por cento em 2020. Este 
valor contrasta com as contribuições 
de 27,5 e 14,5 por cento observadas 
nos mercados do Reino Unido e Esta-
dos Unidos da América, respetivamen-
te (World Economic Forum – E-Com-
merce Growth is Fastest in China).

A internacionalização das empresas 
portuguesas, vista como motor fun-
damental para o desenvolvimento do 
tecido económico e comercial por-
tuguês, enfrentou desafios ímpares 
em 2020 provocados pela pandemia 
mundial de SARS CoV-2, que vieram 
não só transformar temporariamente 
o panorama comercial internacional, 
como induzir mudanças estruturais 
nos procedimentos negociais com os 
parceiros internacionais e nas suas 
interações com os consumidores. Os 
meios digitais, que até aqui se assu-
miam como relevantes para o desen-
volvimento de estratégias de interna-
cionalização adaptadas à realidade 
moderna, desempenharam durante 
o período de adaptação e pós-pan-
demia um papel determinante para a 
sobrevivência no panorama interna-
cional de muitas empresas nacionais.

Este contexto, que requereu uma 
atenção redobrada no segmento B2C, 
tornou-se mais familiar para as em-
presas com atividades enquadradas 
no segmento B2B, que inevitavel-
mente adotaram novas ferramentas 
digitais para o desenvolvimento das 
suas atividades, como a aderência a 
plataformas digitais de matchmaking 
empresarial e a participação em fei-
ras e exposições de cariz digital. Não 
obstante, foi nos bens de consumo 
que este novo ímpeto se fez sentir de 
forma mais acentuada, especialmente 
nos mercados mais robustos que ali-
mentaram a recuperação económica 
mundial que se fez sentir muito gra-
dualmente a partir do segundo se-
mestre do ano transato.

Neste cenário, o mercado chinês tes-
temunhou a robustez e resiliência 
que o caracterizam: a segunda maior 
economia mundial encerrou o ano de 
2020 com um crescimento de 2,3 por 
cento do seu PIB, recuperando nota-
velmente da quebra de 6,8 por cento 
registada durante o primeiro trimestre 
daquele ano pelo Bureau Nacional de 
Estatísticas da China. Esta tendência 
manteve-se durante os primeiros me-
ses de 2021. O setor terciário do país 
recupera e acompanha a recuperação 
mais rapidamente que o setor indus-
trial e que as exportações chinesas, le-
vando o Fundo Monetário Internacio-
nal (FMI) a estimar um crescimento de 
8,1 por cento do PIB chinês durante o 
corrente ano, acima dos 5,5 por cento 
estimados para o crescimento da eco-
nomia mundial. 

Também durante o primeiro trimestre 
de 2021 os dados do Ministério do 
Comércio da China (MOFCOM) indi-
caram um crescimento de 29,9 por 
cento do comércio eletrónico a retalho 
do país, com as vendas realizadas por 
este canal a ascenderem aos 434,5 mil 
milhões de dólares. 

Portugal tem igualmente beneficiado 
desta recuperação sentida no maior 
mercado asiático, com a exportações 
de bens nacionais para o mercado 
chinês a aumentarem 64 por cento 
durante os primeiros cinco meses de 
2021, por comparação com o pe-
ríodo homólogo de 2020, conforme 
dados oficiais divulgados pelo Institu-
to Nacional de Estatística (INE). Este 
momento económico ganha ainda 
maior relevância uma vez que as ex-
portações nacionais para este merca-
do, observadas entre janeiro e maio 
do ano corrente, aumentaram 18,3 
por cento face ao mesmo período de 
2019, ano que antecedeu a pande-
mia de SARCoV-2.

A China e o e-commerce são por estas 
razões dois conceitos cada vez mais 
importantes para o tecido empresarial 
português, indissociáveis entre si, que 
requerem da parte das empresas por-
tuguesas e de entidades institucionais, 
como a AICEP, uma dedicação priori-
tária, que não tem sido descurada. 

Em 2020, a AICEP firmou um acordo 
de cooperação com a segunda maior 
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plataforma de comércio eletrónico 
do país, a JD.com, que enquadrou a 
abertura do primeiro marketplace por-
tuguês na China, numa primeira fase 
dedicado ao comércio eletrónico de vi-
nhos portugueses. Igualmente, encon-
tra-se em desenvolvimento uma parce-
ria com o grupo económico Alibaba, 
o maior operador de e-commerce da 
China, qiue consiste num programa 
agregador de produtos agroalimenta-
res portugueses nas suas principais pla-
taformas: Tmall e Taobao. 

Do mesmo modo, o desempenho des-
tes canais de venda chineses, perpe-
tuado em grande parte pelos grupos 
económicos Alibaba e JD.com, não 
tem passado despercebido por parte 
das empresas portuguesas. Em 2018, 
momento em que a AICEP iniciou um 
processo de monitorização frequente 
das principais plataformas de comér-
cio eletrónico da China, em coorde-
nação com as suas delegações em 
Pequim, Xangai e Cantão, a oferta de 
produtos portugueses neste canal de 
vendas era escasso em quantidade e 
diversidade, cingindo-se de um modo 
geral à venda de um leque reduzido 
de marcas de vinho do porto e cerve-
ja. Esta realidade alterou-se substan-
cialmente neste meio tempo, com o 
cabaz de oferta a alargar-se hoje a 
produtos nacionais do setor fileira-
-casa, de higiene e conforto, agroali-
mentar e bebidas, como o café, azei-
te, conservas, águas e um leque mais 
alargado de marcas e tipos de vinho e 
cervejas, mas também vestuário, cal-
çado e produtos de limpeza.

Comércio eletrónico 
tradicional  
e comércio eletrónico 
transfronteiriço
O comércio eletrónico na China con-
tinua a atrair um número crescente 
de pequenas, médias e grandes em-
presas, devido aos menores custos de 
entrada no mercado associados a esta 
modalidade, nomeadamente no que 
respeita ao menor capital investido e 

aos recursos humanos necessários à 
sua execução. 

De igual modo, trata-se de um canal 
que permite às empresas alargar o seu 
leque de clientes, pelo maior alcance 
concedido por este canal, que se es-
tende a praticamente todo o território 
chinês, incluindo as suas regiões mais 
rurais. Estas regiões têm sido alvo de 
um forte investimento associado a es-
tas atividades, que são vistas como o 
motor de desenvolvimento económi-
co sustentável da China, concedendo-
-lhes ainda a possibilidade de alavan-
car a sua transição para os canais de 
venda presenciais do país, mediante o 
aumento do poder negocial junto de 
potenciais importadores e distribui-
dores chineses e mediante a perfor-
mance alcançada pela venda dos seus 
produtos nos canais digitais. 

Por defeito, o comércio eletrónico 
de produtos importados no merca-
do chinês obedece ao Sistema Ge-
ral de Supervisão do Comércio. Ao 
abrigo deste sistema, a importação 
de bens, concretizada por parte de 
importadores locais que administram 

marketplaces nas principais plata-
formas digitais chinesas, requere a 
apresentação obrigatória de licenças 
de importação e o cumprimento dos 
demais requisitos associados ao pro-
cesso de desalfandegamento. 

A importação de bens pelo método 
tradicional requer ao país exportador 
aspetos adicionais de acesso ao mer-
cado, como a existência de protocolos 
bilaterais entre as autoridades compe-
tentes dos dois países e o cumprimento 
dos requisitos de rotulagem chineses. 
Este aspeto aplica-se às atividades de 
importação de bens alimentares como 
proteína animal, produtos lácteos e 
produtos agroalimentares com baixo 
grau de transformação. Para estas ca-
tegoria de produtos, frequentemen-
te referida como “produtos de alto 
risco”, é igualmente exido o registo 
prévio do produtor junto da Adminis-
tração Geral das Alfândegas da Chi-
na (GACC). Em contexto semelhante, 
mais produtos, para além dos bens 
agroalimentares, como os cosméti-
cos, produtos de saúde e bem-estar, 
medicamentos e dispositivos médicos, 
requerem a obtenção prévia de deter-
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minadas licenças e autorizações à sua 
entrada no mercado chinês. Aplicam-
-se igualmente, neste método, tarifas 
de importação, impostos sobre o valor 
acrescentado e, em determinado con-
texto, impostos sobre o consumo de 
produtos como vinhos, outras bebidas 
alcoólicas e cosméticos de gama alta.

Em 2013, as autoridades chinesas 
deram os primeiros passos no sen-
tido de regular e promover uma 
modalidade alternativa de comércio 
pelos canais digitais, em resposta à 
explosão do comércio eletrónico no 
país. Com o aumento do volume 
de encomendas no setor B2C, no-
meadamente de pequenas parcelas, 
acompanhando o enriquecimento 
das classes média e alta do país e 
consequente crescente apetência por 
produtos importados de qualidade, 
a regulação do comércio eletrónico 
transfronteiriço veio auxiliar as ativi-
dades alfandegárias e de regulação 
do mercado, à medida que o Siste-
ma Geral de Supervisão do Comércio 

se revelava demasiado oneroso para 
este tipo de transações comerciais. 

Conhecido como “cross-border e-
-commerce” ou comércio eletrónico 
transfronteiriço, esta modalidade é 
tratada pelas autoridades como im-
portação de artigos para uso pessoal, 
beneficiando de um regime prefe-
rencial à importação: ausência de 
tarifas alfandegárias, redução de 70 
por cento do IVA e imposto especial 
sobre consumo para um limite anual 
de compras no valor de 26 mil yuans 
por consumidor e cinco mil yuans por 
transação. Neste modelo, os impostos 
associados à compra e consumo são 
comportados pelo consumidor final, 
estando as plataformas de e-com-
merce chinesas e as empresas que 
atuam como terceira parte encarre-
gues da cobrança de impostos. 

Embora seja possível expedir enco-
mendas a partir de Portugal com des-
tino à China, no âmbito do comér-
cio eletrónico transfronteiriço, dado 

tratar-se de uma transação entre dois 
países, o mesmo não se apresenta 
como a circunstância mais adequa-
da aos hábitos de consumo chineses. 
O prazo médio de entregas no país 
não ultrapassa os três dias, sendo 
inclusivamente possível receber en-
comendas no próprio dia, mediante 
a proximidade do comprador à sede 
da plataforma eletrónica e o inventá-
rio existente. A título de exemplo, a 
plataforma JD.com realiza entregas 
no próprio dia na capital da China, 
Pequim, dando resposta a um dos fa-
tores de decisão mais importantes por 
parte destes consumidores: a rapidez 
e a conveniência das entregas. 

Por este motivo, o modelo de negó-
cio mais utilizado pelas empresas que 
aderem a esta modalidade consiste na 
cooperação com entrepostos alfan-
degários autorizados para o efeito, 
estabelecidos em zonas piloto dedica-
das ao comércio eletrónico transfron-
teiriço, armazenando inventários em 
território chinês. Os produtos apenas 
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são declarados à medida que são en-
comendados pelo consumidor final, 
não estando formalmente armazena-
dos em território chinês. Estas zonas 
piloto, que operam à semelhança das 
zonas de livre comércio, encontram-se 
distribuídas por 30 províncias, muni-
cípios e regiões autónomas do país, 
num total de 105 zonas. A título de 
curiosidade, a primeira zona com es-
tas características foi criada em Han-
gzhou, em 2015, cidade que alberga 
a sede da Alibaba. 

Assim, as mercadorias são entregues 
em pequenas parcelas à medida que 
são encomendadas. Cada vez que é 
efetuada uma encomenda, o opera-
dor da plataforma de e-commerce e o 
fornecedor de serviços locais autoriza-
do, também conhecido como terceira 
parte, devidamente conectados com o 
sistema eletrónico das autoridades al-
fandegárias chinesas, procedem à de-
claração alfandegária de cada parcela 
em tempo real.

Desta forma, o comércio eletrónico 
transfronteiriço envolve os seguintes 
atores principais:

•  Empresas exportadoras (cross-
border e-commerce enterprises) que 
vendem produtos importados do 
estrangeiro ao consumidor final chi-
nês, através desta modalidade. São 
as detentoras dos bens até à sua 
expedição para o consumidor final;

•  Operadores de comércio eletró-
nico transfronteiriço (cross-border 
e-commerce platforms), que se en-
contram registados na China, provi-
denciam web space, espaços virtuais 
de negócios, regras de transação e 
execução de pagamentos, anúncios 
informativos e outros serviços desti-
nados aos consumidores e empresas 
exportadoras, para transações e es-
tabelecimento de sistemas de rede 
que permitam a condução de tran-
sações independentes entre as par-
tes envolvidas;

•  Fornecedores de serviços locais 
(domestic service providers), também 

conhecidos como terceiras partes, 
consistem em entidades registadas 
na China, contratadas por empresas 
exportadoras para fornecer serviços 
de declaração, pagamento, logísti-
ca, armazenamento, entre outros. 
Possuem qualificações para o efeito, 
fornecem informação direta sobre 
pagamentos, logística e armazena-
mento às autoridades alfandegárias, 
aceitam a supervisão da autoridades 
alfandegárias e autoridades regula-
doras do mercado e assumem res-
ponsabilidades correspondentes;

•  Consumidores: compradores locais 
de produtos importados pela via do 
comércio eletrónico transfronteiriço. 

Não obstante das medidas preferen-
ciais do comércio eletrónico transfron-
teiriço, com destaque para a redução 
da carga fiscal que incide sobre os 
operadores, importa ressalvar que 
esta modalidade poderá apresentar 
benefícios limitados para determina-
das categorias de produtos. Trata-se 
de um modelo que pode envolver 
custos logísticos acrescidos, na medi-
da em que as empresas exportadoras 
são responsáveis por cobrir os custos 
associados ao armazenamento de 
mercadorias, bem como os custos do 
serviço de agenciamento fornecidos 
pelos entrepostos alfandegários esta-
belecidos nas zonas de livre comércio. 

Na mesma medida, este modelo pode 
compreender inventários parados sem 
garantia de venda da sua totalidade, 
condição particularmente influente 
no comércio de bens perecíveis e com 
tempo de prateleira mais reduzido. 
Além disso, é mais competitivo para 
produtos comercializados com relativa 
frequência e em maior volume, redu-
zindo os riscos associados à perecibili-
dade dos inventários sob a responsa-
bilidade do exportador. 

Partindo do exemplo dos produtos por-
tugueses comercializados nas platafor-
mas eletrónicas chinesas, constata-se 
que os produtos comercializados pelo 

modelo de comércio eletrónico trans-
fronteiriço dizem respeito a produtos 
não perecíveis, de marcas como a Re-
nova e Benamor. Por sua vez, os vinhos 
e cerveja produzidos em Portugal são 
ainda, na sua grande maioria, comer-
cializados pelo método tradicional.

Legislação nos canais 
de venda eletrónicos
O crescimento do comércio eletró-
nico tem beneficiado as empresas 
aderentes, promovendo a sua inter-
nacionalização, alargando o seu es-
pectro de clientes e potenciando o 
seu volume de vendas. Importa notar, 
contudo, que o aumento do volume 
de transações, à distância de um sim-
ples clique, propicia o aumento de in-
frações relacionadas com direitos de 
propriedade intelectual.

Ao longo da última década, a Chi-
na tem realizado uma reforma mais 
abrangente sobre as várias legislações 
regulamentares, com vista a incremen-
tar o ambiente de negócios do país, 
com enfoque na legislação sobre mar-
cas registadas, na legislação sobre os 
direitos de propriedade intelectual e 
na legislação sobre patentes. Encontra-
-se, de igual modo, a ser delineado um 
novo projeto de lei sobre proteção de 
segredos comerciais e anti monopólio.

Em agosto de 2017, a China estabele-
ceu o primeiro tribunal exclusivamen-
te dedicado a casos judiciais relacio-
nados com atividades conduzidas na 
internet na cidade de Hangzhou, ao 
qual se seguiu a criação de dois tribu-
nais com estas características nas cida-
des de Pequim e Cantão.

A 31 de agosto de 2018, o Conselho 
de Estado da China promulgou a pri-
meira legislação sobre comércio ele-
trónico, entrando esta em vigor a 1 de 
janeiro de 2019. Esta legislação pas-
sou a dar resposta às atividades do co-
mércio eletrónico no país, respeitantes 
à realização e execução de contratos, 
resolução de disputas, responsabili-
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dades legais, bem como proteção e 
cumprimento dos direitos de proprie-
dade intelectual, estipulando direitos 
e deveres dos seus atuantes. O comér-
cio eletrónico transfronteiriço é igual-
mente abrangido por esta legislação, 
aplicável às plataformas operadoras e 
fornecedores de serviços. A legislação 
não tem efeitos extraterritoriais, pelo 
que as empresas exportadoras não se 
encontram sob o seu alcance direto. 

As melhorias introduzidas pelas re-
formas da legislação chinesa têm per-
mitido avanços administrativos que 
permitem às empresas estrangeiras 
reclamar os seus direitos no mercado, 
verificando-se um número crescente 
de processos judiciais decorridos no 
país, que tendem a favor dos titula-
res de direitos de propriedade inte-
lectual. Ainda assim, o crescimento 
exponencial do comércio eletrónico 
tem contribuído igualmente para o 
aumento dos casos de infração, com 
empresas e indivíduos a tirarem parti-
do das lacunas dos modelos de negó-
cio das plataformas de comércio ele-
trónico para infringirem direitos de 
propriedade intelectual pelo princípio 
de má-fé. Denota-se, igualmente, a 
crescente sofisticação dos infratores 
na aplicação destes casos específicos 
de má-fé, com o objetivo de confun-
dir os consumidores.

A resolução de disputas desta natu-
reza, através dos mecanismos dis-
ponibilizados pelas plataformas de 
comércio eletrónico da China, com a 
supervisão da China National Intellec-
tual Property Administration (CNIPA) 
não é, por vezes, óbvia, requerendo 
a apresentação de documentação 
administrativa, o que dificulta as di-

As maiores empresas de e-commerce chinesas
De acordo com o estudo de mercado “China Most Valubale E-commerce Com-
panies 2020”, conduzido pela Hurun China, o ranking das principais empresas 
de comércio eletrónico da China assumiu, em 2020, a seguinte estrutura, por 
ordem de valor de mercado:

Alibaba
(41.090 mil milhões de yuans): 
Após mais de 20 anos de desenvolvimento, sob os desígnios do fundador 
Jack Ma, a Alibaba possui atualmente mais de 960 milhões de consumidores 
ativos em todo o mundo, sendo detentora das plataformas de comércio ele-
trónico Taobao e Tmall.

Meituan Dianping 
(9.190 mil milhões de yuans): 
Fundada na capital de Pequim, em 2010, consiste atualmente na principal 
plataforma de serviços de entrega de refeições, compras de bilhetes no setor 
de entretenimento, partilha de bicicletas, entre outros, liderando o comércio 
eletrónico de serviços prestados localmente. Em 2020, registou transações 
realizadas por 450 milhões de utilizadores.

Jingdong.com 
(7.490 mil milhões de yuans): 
Criada em 1998, iniciou atividades económicas com recurso a meios eletró-
nicos em 2004, concentrando-se atualmente na venda de produtos da gama 
média e alta. Reúne cerca de 400 milhões de utilizadores.

Pinduoduo 
(7.280 mil milhões de yuans): 
A Pinduoduo foi fundada em 2015 e tem registado um rápido desenvolvi-
mento através de um modelo de negócios que combina o social com o co-
mércio eletrónico. Tornou-se numa das três principais empresas de comércio 
eletrónico na China, em termos de vendas realizadas, com 600 milhões de 
utilizadores ativos, sendo apenas superada pela Alibaba. 

Didi Chuxing 
(3.600 mil milhões de yuans): 
Consiste numa plataforma de prestação de serviços de transporte, servindo 
mais de 550 milhões de usuários. Com 600 milhões de utilizadores ativos e 
cerca de 13 mil trabalhadores, realizou, em 2020, uma média diária de 60 
milhões de viagens, a nível mundial, oferecendo serviços no Panamá, Rússia, 
Peru, Nova Zelândia, República Dominicana e Argentina, para além da China.
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ligências iniciadas pelos titulares de 
direitos, como por exemplo a neces-
sidade de apresentar documentação 
traduzida para o idioma mandarim 
devidamente reconhecida pelos ser-
viços autenticadores da Embaixada 
da República Popular da China no 
país de origem do reclamante. O 
acesso a estes serviços encontra-se 
temporariamente limitado devido 
aos constrangimentos impostos pela 
pandemia nas atividades realizadas 
pelas representações diplomáticas 
dos vários países, ao qual a China 
não é exceção.

Recomenda-se, deste modo, às em-
presas já presentes nestes canais de 
venda eletrónicos, bem como àque-
las que pretendem aderir a esta mo-
dalidade comercial, a análise prévia 
dos mecanismos de resolução de 
disputas oferecidos pelas platafor-
mas de comércio eletrónico e a com-
pilação antecipada da documenta-
ção solicitada por estes mecanismos, 
procurando prevenir contratempos. 
O registo de direitos de propriedade 
intelectual é indispensável no acesso 
ao mercado chinês.

Atualmente, decorre, com o financia-
mento da Comissão Europeia, o pro-
jeto “China IP SME Help Desk”, de-
senvolvido com o propósito de apoiar 
as PME europeias em atividades rela-
cionadas com direitos de propriedade 
intelectual na China, através da pro-
dução de conteúdos informativos e 
aconselhamento especializado, o qual 
se encontra igualmente ao dispor das 
empresas nacionais. 

joao.falardo@portugalglobal.pt

Conselhos úteis 
•  Como primeiro passo de adesão ao comércio eletrónico na China, as em-

presas exportadoras devem analisar vantagens e desvantagens dos modelos 
de negócio aplicados neste canal de vendas, e prestar particular atenção ao 
fornecedor de serviços com o qual estabelecem cooperação, neste caso as 
empresas atuantes como terceiras partes. Tratando-se de uma opção viável 
e facilitadora para a maioria das PME, um número crescente de empresas 
estrangeiras opta por estabelecer sucursais na China, por cooperação com 
cidadãos locais familiarizados com as atividades da empresa, que possuem 
um conhecimento mais alargado e maior proximidade com o mercado chi-
nês. Nestes casos, as sucursais estabelecidas no mercado (foreign invested 
enterprises - FIE), com as devidas autorizações, podem realizar as atividades 
de outra forma ao encargo de fornecedores de serviço, garantindo um maior 
controlo sobre inventários e margens praticadas pelas mesmas;

•  A entrada nos canais eletrónicos da China requere investimentos em mar-
keting e comunicação devido à forte concorrência existente, sendo habitual 
que os distribuidores locais solicitem apoios financeiros, com o objetivo de 
realizar campanhas de comunicação que concedam maior visibilidade aos 
produtos nos algoritmos das plataformas de comércio eletrónico chinesas;

•  Noutro contexto, a pandemia COVID-19 veio impor desafios adicionais para 
as empresas exportadoras, como a impossibilidade dos empresários portu-
gueses se deslocarem à China, limitando os trabalhos de promoção neste 
mercado, nomeadamente a participação em feiras setoriais de maior relevo 
e o acompanhamento de clientes chineses, bem como o acompanhamento 
de atividades associadas ao comércio eletrónico. Por este motivo, aconse-
lham-se as empresas nacionais a apostarem nos canais de comunicação 
digitais, promovendo reuniões online com contrapartes chinesas, a partici-
pação em edições online de feiras e webinars setoriais e a aposta nos canais 
de venda eletrónicos do país, seguindo o modelo que melhor corresponda 
à sua estratégia;

•  Não obstante, devem ser redobrados os cuidados associados à utilização de 
plataformas digitais como meios para a condução de negócios e a celebra-
ção de contratos, alertando-se para a necessidade de recorrer aos mecanis-
mos formais ao dispor das empresas, evitando a título de exemplo firmar 
acordos e deliberações com base em mensagens trocadas em plataformas 
digitais, como o WeChat. Por causa dos atuais constrangimentos ao nível da 
mobilidade internacional, um número crescente de empresários nacionais e 
chineses contactam a partir desta plataforma. Apesar disso, as comunicações 
realizadas por esta via apresentam uma validade limitada em caso de resolu-
ção de disputas judiciais.

mailto:joao.falardo%40portugalglobal.pt?subject=
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 > POR MÁRIO QUINA, 
DELEGADO DA AICEP  
EM XANGAI

TENDÊNCIAS DE E-COMMERCE NA CHINA

Comércio social: as 
plataformas 
de comércio eletrónico 
e as redes sociais
As plataformas de e-commerce e as 

redes sociais desempenham um pa-

pel fundamental no retalho em ge-

ral, principalmente no cross-border-

e-commerce (CBEC), providenciando 

um palco online para as marcas e 

uma oportunidade aos retalhistas de 
se promoverem a si e aos seus produ-
tos junto dos consumidores-alvo. O 
cruzamento entre o e-commerce e as 
redes sociais deu lugar ao fenómeno 
do comércio social.

A China é atualmente a grande po-
tência mundial do comércio social. 
As vendas geradas pelo comércio 
social chinês deverão atingir os 363 
mil milhões de dólares em 2021, um 
aumento de 36 por cento ano a ano 
e mais do triplo que em 2018. Mais 
ainda, prevê-se que o comércio social 
seja responsável por 13 por cento das 
vendas totais do comércio eletrónico 
em 2021. 

A forte interação digital da “Gera-
ção Z” chinesa (nascida entre 1995 
e 2009) tornou este modelo um dos 
caminhos obrigatórios para as marcas 
interagirem justamente com estes jo-
vens, cujos comportamentos de con-

sumo são influenciados pelas suas ati-
vidades e exposição nas redes sociais. 
A maioria opta por seguir os conse-
lhos dos KOLs (Key Opinion Leaders) 
e KOCs (Key Opinion Consumers), 
acreditando que estes serão mais au-
tênticos do que as informações que 
recebem diretamente dos canais de 
publicidade tradicionais. 

São várias as plataformas de comércio 
eletrónico que incluem mecanismos 
de comércio social com uma ampla 
oferta de diferentes categorias de pro-
dutos, como o Tmall, JD.com, Pinduo-
duo, Suning e VIP.com. 

Para além destes, a plataforma Little 
Red Book (também conhecida como 
RED e Xiaohongshu) é uma rede social 
de referência na China, amplamente 
utilizada por marcas internacionais e 
chinesas para promoção de produtos. 
Esta rede social é também conhecida 
como uma comunidade de comércio 
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social, em que KOLs e KOCs partilham 
as suas experiências e opiniões sobre 
determinados produtos. 

Além disso, plataformas de vídeos cur-
tos como Douyin (versão chinesa da 
TikTok) e Kuaishou também registaram 
um enorme crescimento e estão a tor-
nar-se mecanismos cada vez mais po-
pulares nos quais os consumidores fi-
nais podem também dar a sua opinião 
sobre os produtos que lhes interessam.

O WeChat, os miniprogramas We-
Chat e o Weibo continuam a ser as 
redes sociais de eleição para efetuar 
campanhas de comunicação entre as 
marcas e os consumidores chineses. 

Por último, a Bilibili, uma plataforma 
exclusivamente de vídeo, mais conhe-
cida por permitir comentários também 
através de vídeos e o seu posiciona-
mento de conteúdo com foco em 
anime, banda desenhada e jogos de 
computador (anime, comic e games – 
ACG), atrai um número cada vez maior 
de marcas em termos de promoção de 
conteúdo profissionalmente gerado 
(professionally generated content – 
PGC) e de conteúdo gerado pelo usuá-
rio (user generated content – UGC).

O caso da PINDUODUO

A plataforma de e-commerce 
PINDUODUO (PDD), atualmente co-
tada na bolsa de Nova Iorque, pode 
ainda não ser um nome de referência 
pelo mundo fora, mas, na China, esta 
empresa fundada em 2015 tem cres-
cido mais que o Grupo ALIBABA e a 
JD.com. 

Por trás do seu sucesso está um mo-
delo de comércio social onde os uti-
lizadores são encorajados a partilhar 
links dos itens que adquiriram e a par-
ticipar em “compras em grupo”. 

Quando um comprador seleciona 
um produto na PDD tem a opção de 
efetuar a compra em grupo ou indivi-
dualmente. Se optar pela primeira via, 

quantas mais pessoas adquirirem o 
mesmo produto, mais barato este vai 
ser. Cada item tem um número míni-
mo de compradores e se esse número 
não for atingido dentro de 24 horas, 
então a compra é cancelada e o va-
lor devolvido aos utilizadores. Caso o 
comprador opte por adquirir um pro-
duto individualmente, ou seja, dire-
tamente e sem um grupo, o produto 
será mais caro.

O caso da Douyin

Também conhecida como TikTok no 
resto do mundo, a Douyin é a maior 
plataforma de partilha de vídeos cur-
tos, com mais de 600 milhões de utili-
zadores diariamente e com um volume 
de vendas superior a 170 mil milhões 
de yuans (26,4 mil milhões de dólares).

Desde 2018 que tem vindo a incor-
porar funcionalidades de e-commerce 
na sua plataforma, permitindo um link 
direto entre os vídeos publicados e as 
lojas online das marcas apresentadas, 
sem se sair da Douyin.

As ambições da Douyin no mundo 
do e-commerce são claras. Em 2019, 
a empresa criou mesmo um departa-
mento dedicado ao comércio eletróni-
co e em janeiro de 2021 lançaram o 

seu próprio sistema de pagamentos, 
Douyin Pay, fazendo concorrência di-
reta com a AliPay ou o Wechat Pay. 

Livestreaming 
e e-commerce 
O livestreaming ganhou tração dentro 
do e-commerce em 2019, à medida que 
as plataformas começaram a procurar 
melhores soluções para envolver os con-
sumidores (“consumer engagement”).

Geralmente, os vendedores contra-
tam KOLs para apresentar produtos 
durante uma sessão de vídeo trans-
mitida em direto, embora alguns ven-
dedores possam optar por transmitir 
eles próprios. Raramente é o caso 
de KOCs apresentarem produtos em 
livestreaming, já que o seu principal 
foco é a avaliação do produto, em vez 
de promoção e vendas. 

O Taobao (Grupo ALIBABA) e o Mo-
gujie foram as primeiras platafor-
mas de comércio eletrónico a lançar 
livestreaming mas, a partir de 2019, 
concorrentes como a JD.com, RED 
e WeChat começaram a lançar seus 
próprios mecanismos.

Dentro de uma sessão de livestream-
ing, os utilizadores podem ver quan-
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tos outros estão presentes. Ao mesmo 
tempo, podem também participar 
num chat público em direto com o 
anfitrião e fazer perguntas específicas 
sobre o produto a ser promovido. Em 
regra, não existe limite para a duração 
de uma sessão de livestreaming, em-
bora a maioria dure entre 30 minutos 
e duas horas.

Assim que os utilizadores queiram 
efetuar uma compra, podem então 
“clicar” num link, abrindo-se depois 
uma janela de compra, podendo aí 
concluir o pagamento através da ALI-
PAY ou WECHAT PAY (dependendo da 
plataforma) e voltar depois à sessão 
de livestreaming.

De acordo com dados publicados 
pelo Taobao, entre setembro de 2019 
e 2020, registou-se um aumento de 
220 por cento no número de vende-
dores no Taobao Live, indicando con-
sequentemente o papel incontornável 
do livestreaming nas vendas online.

No último festival de compras online 
“Duplo 11” ou “singles day”, do Gru-
po ALIBABA, o qual decorre todos os 
anos entre 1 e 11 de novembro, 33 
comerciantes no Taobao e Tmall al-
cançaram mais de RMB 100 milhões 
(12,7 milhões de euros) de vendas 
cada através do livestreaming, e ou-
tros 500 atingiram mais de RMB 10 
milhões (1,27 milhões de euros).

Dentro do Taobao Live existem inú-
meros apresentadores. Porém, atual-
mente, os mais concorridos são os 
seguintes: Viya e Austin Li, que bateu 
recordes ao vender 15 mil batons em 
cinco minutos.  

A importância 
da presença digital 
e complementação 
de estratégias de 
comunicação digitais 
com a presença física 
no mercado – online 
to offline
O online-to-offline (O2O) é uma das 
maiores tendências do e-commerce 
na China, combinando os benefícios 
dos formatos online e offline para aju-
dar as empresas a alcançar uma maior 
interação com o cliente e uma maior 
quota de mercado. Ao contrário da 
maioria dos modelos de e-commerce, 
que procuram atrair clientes justamen-
te do mundo offline para o digital, o 
O2O procura integrar a experiência 
online com as vendas offline. 

Tendo em linha de conta a rápida mo-
dernização das tecnologias de comu-
nicação na China, bem como o forte 
crescimento das redes sociais, este mo-
delo de negócio tem vindo a ganhar 
cada vez mais tração no mercado local, 
tendo, em 2020, sido avaliado em 11,3 
biliões de yuans (1,7 biliões de dólares).

Alguns exemplos de O2O incluem as 
empresas Dianping.com (um serviço de 
entrega de comida, como a UBER Eats), 
TripAdvisor (viagens), Didi (serviço de 
táxis) ou ainda a Harmay (cosméticos).

O modelo O2O difere da maioria dos 
modelos de e-commerce (B2B, B2C e 
C2C), pois toda a logística e consumo 
acontecem de modo offline. Isto quer 
dizer que os consumidores levantam e 
consomem os produtos fora da rede 
virtual das marcas, sem perderem o 

valor acrescido da experiência de mar-
keting criada na plataforma online, 
sendo assim criado um circuito fecha-
do dos dois sistemas, totalmente con-
trolado pelas marcas. 

O2O: o caso da Harmay

Em atividade há mais de 12 anos en-
quanto comerciante exclusivamente 
online, a empresa revendedora de cos-
méticos chinesa Harmay, conhecida 
pelo seu modelo de venda de amos-
tras de cosméticos e perfumes, abriu a 
sua primeira loja física em Pequim, em 
2019. Desde então, atingiu um valor 
de mercado superior a 500 milhões 
de yuans (76,4 milhões de dólares) e 
abriram já mais seis grandes lojas em 
cidades de primeira linha. Atualmente, 
e englobando os negócios online e of-
fline, são os maiores competidores da 
Sephora, líder de mercado na China. 

Cientes de que os consumidores de 
hoje são mais cautelosos antes de 
efetuarem uma compra, a empresa 
aposta na venda de amostras de pro-
dutos para encorajar os consumidores 
a testá-los em casa. Ao defenderem 
slow-shopping em vez de um consu-
mismo precipitado, a estratégia of-
fline da empresa opõe-se à de outros 
players do setor. 

Mais ainda, e tendo em linha de con-
ta o modelo O2O, a marca aposta for-
temente em espaços físicos de design 
arrojado, onde os clientes são incen-
tivados a tirar fotografias do espaço 
e partilhar nas suas redes sociais. Ao 
mesmo tempo, as lojas tentam recriar 
a experiência virtual ao aparentarem 
ser um armazém de distribuição, sem 
quase qualquer acompanhamento 
dos vendedores, conferindo assim 
maior autonomia aos consumido-
res, que podem fazer a sua própria 
seleção sem serem constantemente 
coagidos a experimentar determina-
dos produtos previamente escolhidos 
pelo retalhista.  

mario.quina@portugalglobal.pt
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 > POR MÁRIO FERREIRA, 
DELEGADO DA AICEP  
EM CANTÃO

CRESCIMENTO DO CONSUMO ONLINE
NOVOS HÁBITOS DE CONSUMO REVELAM 

NOVAS OPORTUNIDADES 
Uma pandemia afeta todos os setores da indústria, mudando igualmente a 

psicologia e hábitos de consumo das pessoas, sendo que existem três grandes 
mudanças no seio dos consumidores chineses.

Em primeiro lugar, as compras online 
aumentaram e a economia doméstica 
foi incrementada. O valor das compras 
online subiu drasticamente durante o 
surto, assistindo-se ao fenómeno do 
aumento das vendas para consumido-
res finais, que anteriormente estavam 
quase exclusivos para o canal Horeca. É 

o caso do azeite e do café, onde o seu 
consumo, em período pré-pandemia, se 
verificava sobretudo em espaços comer-
ciais, e passaram a ser mais procurados 
pelos consumidores no e-commerce, 
devido à impossibilidade de se desloca-
rem a pontos de venda físicos. Esta si-
tuação contribuiu ainda para o aumen-
to da procura por novos produtos.

É também de destacar o aumento do 
consumo à distância. Durante a pande-
mia, a figura da entrega ao domicílio 
de comida cresceu exponencialmente, 
dadas as circunstâncias naturalmente 
conhecidas. As principais plataformas 
de entrega também expandiram a sua 
rede de distribuição e cobriram mais de 
200 cidades. Desta forma, assistimos 
ao desenvolvimento e ao aumento da 
rede de distribuição essencial para agi-

lização e fomento das compras online 
por parte dos consumidores. 

Além disso, em todo o país, mas espe-
cialmente em Pequim, Xangai, Guan-
gzhou e Shenzhen, tem-se intensifica-
do o surgimento de plataformas que 
permitem o aumento da rapidez e a se-
gurança na entrega, tornando-se bas-
tante conveniente para o consumidor, 
que economiza tempo, face às com-
pras tradicionais nos espaços físicos.

Em último lugar, constatou-se um 
crescimento dos gastos com a saúde. 
O aumento destas despesas reflete-se 
principalmente em dois aspetos: a pro-
cura repentina por aparelhos e equipa-
mentos domésticos de exercício físico 
e demais produtos alimentares, consi-
derados mais saudáveis e onde o au-
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 > POR CAROLINA LOUSINHA, 
DELEGADA DA AICEP  
EM MACAU E HONG KONG

O E-COMMERCE 
EM MACAU  

E HONG KONG

Na última década, os rápidos avanços no comércio 
eletrónico remodelaram os modelos tradicionais 
de vendas. A pandemia que se alastrou durante 
o ano passado obrigou as pessoas a ficar em casa 
e, sobretudo, a consumir em casa, acelerando o 
crescimento do comércio eletrónico em todo o 

mundo. As empresas de comércio e até mesmo os 
comerciantes mais tradicionais estão a voltar-se para 
o comércio eletrónico e as Regiões Administrativas 

Especiais da República Popular da China, Macau 
(RAEM) e Hong Kong (RAEHK), não ficaram 

indiferentes a este fenómeno de crescimento do 
e-commerce, sobretudo, durante a pandemia.

O potencial de comércio eletrónico 

em Hong Kong é alto, visto que uma 

grande parte da população ainda não 

utiliza este canal de vendas para realizar 

as suas compras. Segundo o “2020 E-

-commerce Payments Trens Report”, da 

JP Morgan, quatro em cada dez dos 7,5 

milhões de residentes não fazem uso do 

comércio eletrónico. Mas a pandemia 

provocada pela COVID-19 acelerou as 

transações realizadas, na RAEHK, atra-

vés de plataformas de e-commerce. 

De acordo com o relatório “E-Commer-
ce Analytics”, da GlobalData, as vendas 
online têm vindo a crescer de forma 
consistente nos últimos cinco anos e 
a tendência é que esse crescimento se 
mantenha nos próximos anos. O valor 
estimado das vendas para 2020 é de 
160,2 mil milhões de dólares de Hong 
Kong (20,8 mil milhões de dólares 
norte-americanos), um crescimento de 
13,4 por cento face a 2019. A previsão 
para 2024 é que este valor atinja os 226 
mil milhões de dólares de Hong Kong 
(29,3 mil milhões de dólares).

O ticket médio de compras em plata-
formas online de outros países é mais 
elevado que nas compras domésticas. 
Devido ao pequeno mercado local de 
comércio eletrónico, pelo menos 75 por 
cento dos compradores online já fize-
ram compras no exterior. Os canais de 
e-commerce da China, Singapura e Ja-
pão são os mais procurados, pela proxi-
midade e grande variedade de produtos 
que oferecem. Entre os marketplaces 

mento do consumo de azeite se pode 
enquadrar. Por outro lado, as vendas 
de vários equipamentos de desinfeção 
e purificação de ar, que aumentaram 
durante a pandemia, pois as pessoas 
passavam mais tempo em casa. 

É também importante fazer referên-
cia à indústria do “gaming”, que, 
tal como em todo o mundo, cresceu 
largamente, surgindo muitas platafor-
mas online que se especializaram na 
oferta deste tipo de produto.

Em jeito de conclusão, pode-se afirmar 
que durante a pandemia, os hábitos 
de consumo das pessoas foram grada-
tivamente mudando do offline para o 
online, sendo que a faixa etária dos uti-
lizadores/consumidores é igualmente 
maior, pelo que o grande desafio desta 
nova realidade é a dificuldade de ativa-
ção de uma marca. Dada a grande dis-
persão de produtos e marcas por vários 
canais de e-commerce, torna-se cada 
vez mais cara e desafiante a ativação e 
consolidação de uma marca, existindo 
imensos canais. 

Os custos operacionais de abertura, ma-
nutenção e promoção destes espaços 
online nas várias plataformas de e-com-
merce também se revestem de custos 
elevados, criando as condições perfeitas 
para dificultar a fidelidade do cliente a 
um determinado espaço online. 

O acima descrito acaba por se revestir 
numa oportunidade para os produtos 
e para as marcas portuguesas, uma 
vez que o consumir chinês se encon-
tra avido de novos produtos. Estas 
plataformas permitem que tenhamos 
uma presença neste mercado, crian-
do uma pegada digital, maximizando 
a possibilidade e conquistando quota 
de mercado às demais marcas e pro-
dutos internacionais aqui presentes. 
O comércio eletrónico permite assim 
aproximar os produtos portugueses 
dos consumidores chineses.  

mario.ferreira@portugalglobal.pt
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mais populares estão o Taobao e Tmall 
(Grupo Alibaba), Amazon e JD.com. O 
WeChat (o Whatsapp chinês) também 
é muito utilizado como plataforma de 
vendas, sendo ao mesmo tempo uma 
forma de pagamento digital.

Em Hong Kong, o crescente desejo por 
compras online levou muitas lojas tradi-
cionais da cidade a estabelecer platafor-
mas de e-commerce, como é o exemplo 
das lojas de departamento Wing On e 
Yue Hwa e a tradicional joalharia Chow 
Sang Sang. Por outro lado, plataformas 
online, como a HKTVMall, aderiram ao 
conceito O2O (Online-to-Offline), onde 
o cliente compra online, mas retira ou 
consome o produto numa das várias lo-
jas espalhadas pela cidade.

Os dispositivos mais utilizados para ace-
der ao comércio eletrónico são os tele-
móveis (49 por cento), computadores 
(33 por cento) e tablets (19 por cento). 
Cerca de 47 por cento das compras on-
line são realizadas através do telemóvel 
e 55 por cento destas são realizadas em 
aplicativos de compras online.

As pessoas até aos 30 anos são os 
compradores mais ativos no e-com-
merce, mas os consumidores entre 
os 30 e os 49 anos são os que mais 
gastam em compras online. O gasto 
médio anual online é de 1.992 de dó-
lares. Viagens, produtos saudáveis e 
de beleza e produtos eletrónicos são, 
em geral, as principais categorias de 
produtos adquiridos no e-commerce 
na RAEHK. Os principais motivos que 
levam os consumidores de Hong Kong 
a realizar compras online são o preço 
e a conveniência de comprar em qual-
quer lugar e a qualquer hora. 

Hong Kong ocupa uma posição de des-
taque no ranking mundial de estrutura 
e qualidade de logística do Banco Mun-
dial. Por isso, o território está dotado de 
uma rede de infraestruturas e logística 
muito bem estabelecidas para atender 
maiores volumes de entrega e fazer face 
ao aumento crescente das compras no 
e-commerce. Por ser um porto franco 

e um importante hub logístico na Ásia, 
com voos para diferentes partes do 
mundo, empresas de vários países uti-
lizam Hong Kong para trânsito das suas 
mercadorias para o Sudeste Asiático, 
nomeadamente no que diz respeito às 
vendas através de plataformas online. 

Macau também não ficou indiferente 
aos avanços do e-commerce na região. 
Este pequeno território de 654 mil ha-
bitantes tem uma das mais elevadas 
taxas de utilização de internet do mun-
do. Segundo dados da Direção dos 
Serviços de Estatística e Censos (DSEC) 
da RAEM, 91,9 por cento do total de 
agregados familiares de Macau utiliza-
ram internet em 2020. O número de 
utilizadores de internet que fizeram 
compras online cresceu 17 por cento, 
chegando a 145 mil utilizadores. Entre 
as principais categorias de produto ad-
quiridas estão os produtos eletrónicos, 
vestuário, calçado, malas e serviços de 
viagens, entre outras.

Antes da pandemia, existiam em 
Macau 118 estabelecimentos que 
prestavam serviços de receção de en-
comendas adquiridas através das pla-
taformas de compras online, sobretu-
do da China. No terceiro trimestre de 

2020, esse número cresceu para 265, 
representando um crescimento homó-
logo de 124 por cento. 

As operações realizadas através do pa-
gamento móvel também têm vindo a 
desenvolver-se rapidamente na RAEM. 
De acordo com a Autoridade Monetária 
de Macau, até ao segundo trimestre de 
2021, o número de aparelhos que acei-
tam o pagamento móvel e os suportes 
de “QR Code”, em Macau, atingiu os 
83.452, representando um aumento de 
43,1 por cento, em relação ao período 
homólogo de 2020. O valor total das 
transações de pagamentos móveis atin-
giu os 4,41 mil milhões de patacas (550 
milhões de dólares), tendo aumentado 
232 por cento, em termos anuais.

O governo da RAEM tem vindo a en-
corajar as PME de Macau a aproveita-
rem a internet e os canais eletrónicos 
para explorarem novas oportunidades 
de negócios e, através da inovação, 
elevarem a sua competitividade. Em 
parceria com a Província de Guang-
dong foi aberto um canal logístico de 
comércio eletrónico transfronteiriço 
entre o Interior da China e Macau. 

aicep.macau@portugalglobal.pt

mailto:aicep.macau%40portugalglobal.pt?subject=


MERCADOS Portugalglobal nº14530

GRUPO JD.COM
O IMPULSIONAMENTO GLOBAL 

DO COMÉRCIO ELETRÓNICO

Em 2020, a pandemia de SARS CoV-2 alastrou-se por todo o mundo. Os 
consumidores voltaram-se para o comércio eletrónico, impulsionando o 

desenvolvimento desta indústria à escala global. De acordo com o estudo 
conduzido pela Deloitte e pela Google, o crescimento das vendas online a 

retalho realizadas nos principais mercados da Europa, América e Ásia-Pacífico, 
ultrapassaram os 15 por cento entre 2019 e 2020.

A nível mundial, mercados consolida-

dos como os Estados Unidos da Amé-

rica, Reino Unido, Alemanha, Espanha 

e França dedicaram décadas a apostar 

no desenvolvimento do comércio ele-

trónico, fomentando o surgimento de 

um ecossistema de comércio eletróni-

co vibrante. A taxa de penetração e 

de crescimento do número de utiliza-

dores e o PIB per capita destes países 

permanecem ainda hoje na vanguar-

da mundial. 

Paralelamente, as infraestruturas de 

base do comércio eletrónico no Su-

deste Asiático desenvolveram-se a um 

ritmo acelerado, revelando o imenso 

potencial deste mercado. A Europa, 

 > POR CHRISTINE WONG,  
VICE-PRESIDENTE E CHEFE  
DO DEPARTAMENTO  
DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 
DO GRUPO JD.COM

a América e o Sudeste Asiático con-
verteram-se nos mercados ideais de 
prospeção para empresas chinesas de 
comércio eletrónico transfronteiriço. 

Com a continuidade da pandemia 
mundial, a tendência do comércio 
eletrónico internacional a retalho 
acentuou-se. Não só aumentaram o 
número de novos utilizadores, como 
também a diversidade e o leque de es-
colhas dos produtos disponíveis neste 
canal de vendas. Esta vaga expansio-
nista contribuiu para o aumento dos 
lucros em diversas indústrias, nomea-
damente nos segmentos de vestuário 
para homem e mulher, calçado, com-
putadores e telemóveis. 

Tendências como esta assumem um 
papel preponderante na hora das 
empresas delinearem a estratégia a 
seguir e escolherem o seu target de 
potenciais consumidores. Os consumi-
dores online preferem cada vez mais 
marcas consolidadas no mercado e 
procuram, de igual modo, novas mar-
cas. Há, portanto, uma expectativa de 
reconstruir a estrutura e hierarquia das 
marcas nas mais variadas indústrias. 
As empresas de comércio eletrónico 
transfronteiriço congratulam-se pelo 
aparecimento destas oportunidades 
emergentes, aproveitando-as.

Se, por um lado, o consumo nos ca-
nais de vendas online tem ganho ím-
peto devido à pandemia, a paisagem 
competitiva do setor tem, por outro 
lado, vindo a transformar-se, gerando 
novas oportunidades para a China.

De acordo com os mais recentes da-
dos estatísticos avançados pela Ad-
ministração Geral das Alfândegas da 
China, relativos ao primeiro semestre 
de 2021, as exportações e importa-
ções realizadas pela China alcança-
ram os 18.007 mil milhões de yuans, 
traduzindo-se num aumento de 27,1 
por cento por comparação com o pe-
ríodo homólogo do ano transato, com 
as exportações a representarem uma 
fatia de 9.850 mil milhões de yuans, 
crescendo 28,1 por cento. Aqui, im-
porta referir que as exportações e 
importações chinesas geradas pelo 
comércio eletrónico transfronteiriço 
mantiveram uma tendência de cresci-
mento durante este período, lideran-
do taxas de crescimento, com as ex-
portações por esta via a aumentarem 
44,1 por cento.

Por comparação com outros países, 
as empresas chinesas de comércio 
eletrónico transfronteiriço benefi-
ciam de vantagens singulares relacio-
nadas com políticas centrais, cadeias 
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de abastecimento e recursos huma-
nos disponíveis.

No que respeita às cadeias de abaste-
cimento, desde o período de reforma 
e abertura iniciado em 1978, a Chi-
na tem vindo a transformar as suas 
cadeias produtivas, tirando partido 
dos custos laborais e custos dos ter-
renos mais competitivos, de modo a 
estabelecer uma vasta rede industrial 
com forte capacidade produtiva. Ala-
vancando as suas economias de es-
cala e as suas vantagens a montante 
e jusante, a China desenvolveu uma 
rede de abastecimento impressionan-
te e eficiente. Acompanhando este 
contexto, através do desenvolvimento 
a longo prazo, as marcas chinesas de 
comércio eletrónico transfronteiriço 
construíram igualmente um amplo 
sistema logístico de abastecimento. A 
produção flexível, as linhas de produto 
avançadas e o excelente controlo de 
qualidade dos produtos tornaram-se 
competências chave do comércio ele-
trónico transfronteiriço chinês. 

Adicionalmente, o desenvolvimento 
do talento humano na China é um 
objetivo a longo prazo, passando pela 
potenciação da qualidade e do vasto 
capital humano atualmente existente. 
Por um lado, a China atravessa ain-
da um período de “college student 
bonus”. A oferta de alunos recém-
-graduados supera a rapidez do de-
senvolvimento industrial. O talento 
disponível abrange inúmeras áreas, 
como as tecnologias de informação, 
o design e a gestão, satisfazendo a 
procura por trabalhadores no mer-
cado doméstico associado ao desen-
volvimento de marcas e ao segmento 
eletrónico transfronteiriço. Por outro 
lado, a empresas chinesas de comér-
cio eletrónico, em rápida ascensão, 
revelam disponibilidade para transmi-
tir conceitos avançados de desenvolvi-
mento e fornecer profissionais expe-
rientes às marcas em crescimento. 

A taxa de penetração do comércio 
eletrónico da China posiciona-se entre 
as mais elevadas do mundo. A China 

beneficia não só dos avanços do seu 
sistema logístico e do vasto capital 
humano existente, como também das 
políticas de apoio do Estado. Ao lon-
go dos vinte anos da sua existência, 
o comércio eletrónico transfronteiriço 
tem sido fortemente promovido pelas 
autoridades nacionais. Durante a pan-
demia, esta modalidade tornou-se um 
elemento decisivo do comércio inter-
nacional. Medidas preferenciais foram 
igualmente introduzidas. A título de 
exemplo, a Administração Geral das 
Alfândegas da China anunciou, a 20 
de junho de 2020, a implementação 
de projetos piloto para a supervisão 
das empresas de comércio eletrónico 
transfronteiriço, ligadas às atividades 
de exportação. A 15 de novembro do 
mesmo ano, a Organização formada 
por 15 Nações completou o Acordo 
de Parceria Económica Compreensiva 
(RCEP). Ao encorajar o estabelecimento 
de zonas piloto de comércio eletrónico 
transfronteiriço, padronizar os sistemas 
reguladores e encorajar a cooperação 
comercial a nível internacional, a China 
promoveu afincadamente o desenvol-
vimento da indústria de comércio ele-
trónico transfronteiriço. 

Encorajada pelas numerosas vantagens 
mencionadas, a indústria chinesa de 
comércio eletrónico transfronteiriço 
desenvolveu-se rapidamente em 2020. 
De acordo com a Administração Geral 
das Alfândegas da China, as impor-
tações e exportações em contexto de 
comércio eletrónico internacional to-
talizaram, em 2020, 1.690 biliões de 
yuans, correspondendo a um aumento 
de 31,1 por cento. O comércio eletró-
nico transfronteiriço tornou-se uma 
das principais forças estabilizadoras do 
comércio internacional, conduzindo 
dezenas de milhares de empresas de 
comércio tradicional a aderirem aos ca-
nais de venda online para melhorarem 
a sua eficiência e qualidade dos seus 
negócios. O comércio eletrónico trans-
fronteiriço é, evidentemente, para mui-
tas destas empresas, a primeira opção 
para o lançamento de negócios inter-
nacionais e fomento da inovação.
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Examinando as atuais tendências e 
lacunas globais do comércio eletró-
nico transfronteiriço, juntámos esfor-
ços e estabelecemos a JD Worldwide. 
Alavancando as competências da JD 
Worldwide, o grupo JD.com acumu-
lou experiência e apurou capacida-
des relacionadas com a perceção das 
marcas, cadeias de abastecimento 
e outras tecnologias de ponta, aglo-
merando cadeias de abastecimento 
transfronteiriças e atividades logísticas 
e negócios internacionais, serviços de 
omnicanal, serviços compreensivos de 
comércio internacional e outros domí-
nios, com o objetivo de apoiar a inter-
nacionalização das marcas e produtos 
chineses. A JD Worldwide procura 
“posicionar-se como o fornecedor de 
serviços logísticos internacionais mais 
fidedigno”, e assim fornecer clientes 
internacionais com soluções integra-
das de alta-qualidade e eficiência. 

A logística internacional do grupo 
JD.com engloba armazéns e uma vas-
ta rede de transportes, que se esten-
de a mais de 100 países e regiões. No 
final de 2020, a JD Worldwide tinha 
estabelecidos 32 entrepostos comer-

ciais na China e no estrangeiro, num 
total de 440 mil metros quadrados. A 
JD Worldwide compromete-se igual-
mente a construir um canal global de 
48 horas, dando resposta em 48 horas 
para entregas internacionais em paí-
ses designados para além da China, e 
um prazo de 48 horas para entregas 
locais em vários países. 
 
O negócio de vendas internacionais 
da JD Worldwide dedica-se ao forne-
cimento de produtos de qualidade aos 
consumidores chineses residentes no 
estrangeiro, bem como ao apoio do 
crescimento de PME na nossa plata-
forma independente JOYBY e outras 
plataformas internacionais, de tercei-
ras partes, como a Walmart, Wish e 
o Ebay. 
 
As duas plataformas locais de comér-
cio eletrónico, a JD.ID e a JD Central, 
transformaram-se rapidamente nas 
plataformas preferenciais para o mer-
cado do Sudeste Asiático. Em conjun-
to, fornecem serviços integrados de 
comércio eletrónico aos consumido-
res, com o compromisso de suprir a 
procura por produtos de alta qualida-

de, sendo esta a sua única proposição. 
Os consumidores tem acesso a mi-
lhões de produtos autênticos, abran-
gendo milhares de categorias. 

Além disso, a JD Worldwide também 
disponibiliza serviços integrados de 
trading profissional, bem como so-
luções industriais para clientes que 
revelam estas exigências, dando res-
posta ao compromisso de promover 
um ecossistema de comércio interna-
cional que reduz os processos inter-
mediários, os custos de transação e, 
consequentemente, aumenta o lucro 
das empresas.  

Em estreita cooperação com os seus 
parceiros, a JD Worldwide tem como 
objetivo oferecer, sempre, soluções 
integradas de alta-qualidade e eficiên-
cia aos seus clientes globais e apoiar a 
internacionalização de marcas e em-
presas chinesas.

A nossa missão: melhor qualidade, 
um mundo melhor! 

https://global.jd.com/

https://global.jd.com/
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Value of platform 

Step 1 

Portugal National Pavilion 
Got 
 “Good Shop certificate at JD.com” 

PAVILHÃO NACIONAL  
NA PLATAFORMA JD.COM

O pavilhão nacional obteve excelentes resultados na plataforma JD.com, 
demonstrando o sucesso dos produtos portugueses na China. A plataforma, que é 

operada pela empresa chinesa Eternal Asia, conta com cerca de 76 mil clientes.

No primeiro semestre de 2021, regis-

taram-se vendas na ordem dos 1,4 

milhões de yuans (183.751,15 euros), 

tendo sido vendidas cerca de 27 mil gar-

rafas de vinho e 57.600 garrafas de cer-

veja, registando-se um total de 84.600 

garrafas vendidas. 

As 18 marcas nacionais, que fazem parte 

de 14 empresas portuguesas, até agora 

presentes na loja são as seguintes: 

• Sogrape: Mateus, Offley e Silk & Spice;

•  Real Companhia Velha Delaforce, Aci-

prestes e Carvalhas;

• Bacalhôa: Terra boa;

• Super Bock;

• Adega Ponte Lima;

• Justino: Colombo Madeira; 

• Symington Family: Cockburn’s;

• Quinta do Portal;

• Porto Réccua vinhos: Cabeça De Burro;

• Vicente Faria: Glória;

• Delta Café;

• HMR: Pousio;

• Parras Wines: Urbanista;

• Caves Arcos do Rei.

No ranking das melhores vendas encon-
tram-se os seguintes vinhos portugueses: 

•  Vinho do Porto DELAFORCE da Real 
Companhia Velha;

•  Vinho do Porto Cockburn’s da 
Symington Family;

• Cerveja Super Bock;

•  Vinho Cabeça De Burro da Porto 
Réccua vinhos; 

•  Vinho tinto Aciprestes da Real 

Companhia Velha;

• Vinho tinto Terra Boa da Bacalhôa;

•  Vinho da Madeira Colombo da 

Justino Wines.

De acordo com a empresa Eternal Asia, 

a loja nacional recebeu o certificado de 

“Good Shop”, atribuído pelo market-

place JD.com. Esta é a certificação de 

maior nível na JD.com, pontuando os 

seguintes aspetos dos produtos: Qua-

lidade; Avaliação dos clientes; Serviço 

de consultoria; Feedback do cliente; 

Eficiência de entrega e logística; Serviço 

pós-vendas; Resolução de disputas; e 

Serviço personalizado. 

https://shop.m.jd.com/

https://shop.m.jd.com/?shopId=10288746&gx=RnE2kTFRbzKIz9RP--s3Li-tUjGq23LJxZk&ad_od=share&utm_source=androidapp&utm_medium=appshare&utm_campaign=t_335139774&utm_term=Wxfriends
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ALIBABA: A PLATAFORMA  
NÚMERO UM NA CHINA

Mário Quina, delegado da AICEP em Xangai, entrevista Ângela Lin, Business 
Development do Alibaba Group para o mercado ibérico, sobre o e-commerce 
na China e como as empresas portuguesas podem apostar nas plataformas de 

comércio eletrónico.

A Alibaba mantém de forma sólida 
a sua posição como a plataforma 
de comércio eletrónico número um 
na China. Num mundo em cons-
tante mudança, especialmente no 
contexto da pandemia COVID-19, 
de que forma é que os hábitos do 
consumidor chinês se desenvolve-
ram no passado e como é que isso 
afetou o vosso desempenho?  

O Grupo Alibaba é uma empresa glo-
bal de tecnologia fundada em 1999, 
com a missão de facilitar a execução 
de negócios em qualquer lugar. O 
grupo é constituído por vários mar-
ketplaces digitais, que em conjunto 
formam um ecossistema de serviços, 
abrangendo comércio eletrónico e re-
talho, cloud computing, pagamentos 
inteligentes, logística, meios de comu-
nicação e entretenimento.

A Tmall e a Tmall Global, em particular, 
são duas plataformas de comércio ele-
trónico B2C com quase 900 milhões 
de consumidores ativos na China, que 
albergam milhares de marcas interna-
cionais e pequenas empresas de todos 
os setores – da moda à alimentação, 
da cosmética aos cuidados de saúde, 
vestuário infantil, e muito mais. 

Os últimos 18 meses têm sido incrivel-
mente desafiantes para as empresas 
de todo o mundo, incluindo Portugal. 
A este respeito, a atual pandemia veio 
realçar as empresas mais bem prepa-

radas para enfrentar desafios, tendo 
sido possível verificar, em particular, 
que as empresas dotadas de uma es-
tratégia digital sólida evidenciaram 
maior resiliência e tiveram mais hipó-
teses de sobreviver e prosperar.  

Perante a atual situação, o e-com-
merce tem-se revelado crucial para 
muitas marcas e empresas, na medida 
em que tem permitido manterem-se 
em contacto com os seus consumido-
res, sobretudo num contexto no qual 
muitas se viram obrigadas a encerrar 
as suas lojas físicas. O mercado chinês 
tem sido um dos primeiros a reabrir e 
recuperar, e uma das poucas grandes 
economias mundiais a registar taxas 
de crescimento em 2020 (+2,3 por 
cento, segundo dados do National Bu-
reau of Statistics). A China tem vindo 
a ser capaz de fazer face à atual crise, 
em parte porque a sua economia já 
se encontrava altamente digitalizada: 
o mercado de comércio eletrónico na 
China é líder global, estando avaliado 
em cerca de 1,94 biliões de dólares.

Aquando do pico dos confinamentos, 
muitas marcas estrangeiras iniciaram 
um processo de reavaliação da sua 
abordagem ao comércio eletrónico, 
tendo muitas delas virado a sua aten-
ção para a China, um mercado que 
se mostrou extremamente resiliente 
no período pós-pandémico e que se 
apresenta como um importante mo-
tor de consumo à escala global. 

De janeiro a novembro de 2020, a 
China’s State Administration of Fo-
reign Exchange registou uma queda 
de 48 por cento, cerca de 109 mil 
milhões de dólares, nos gastos dos 
seus turistas nacionais no estrangeiro. 
Porém, a procura de bens importados 
não abrandou durante esse mesmo 
período, tendo-se verificado apenas 
uma alteração desta tendência para o 
segmento online. 

Por exemplo, a Tmall Global bene-
ficiou largamente desta mudança, 
tendo-se tornado a primeira escolha, 
tanto para as grandes marcas inter-
nacionais, como para as PME, na pro-
cura de fontes de receitas. Em 2020, 
a plataforma acrescentou mais de 
2.200 novas marcas e mais de 200 
mil novos Stock Keeping Unit (SKU). 
O seu número anual de consumidores 
ativos aumentou em 20 por cento e o 
seu Valor Bruto de Mercadoria (VBM) 
registou um crescimento anual de 40 
por cento. Globalmente, as vendas 
de produtos das empresas europeias 
aos consumidores chineses realizadas 
através das plataformas Tmall e Tmall 
Global ascenderam aos 36,8 mil mi-
lhões de dólares em 2020. 

Enquanto o mundo vai recuperando 
dos efeitos da pandemia, acreditamos 
que a transformação digital do reta-
lho e das empresas será cada vez mais 
crucial na manutenção da sua compe-
titividade e sustentabilidade, não sen-
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do esta mais uma questão de “quan-
do”, mas sim de “quão rápido”. 

Existem várias maneiras de uma em-
presa portuguesa poder estar pre-
sente nas vossas várias plataformas 
de comércio eletrónico. Seria possí-
vel dar-nos uma breve visão geral?
O Grupo Alibaba oferece várias solu-
ções para apoiar as empresas portu-
guesas interessadas em entrar no mer-
cado chinês e interagir com os quase 
900 milhões de consumidores ativos 
nos nossos marketplaces. Como pri-
meiro passo, sugiro que a marca que 
queira beneficiar das oportunidades 
que o mercado chinês oferece, esteja 
dotada de uma estratégia de negócio 
de longo prazo e bem delineada.   

Os mercados B2C Tmall e Tmall Global 
representam a porta de entrada para 
a China para milhares de marcas inter-
nacionais, muitas das quais da Europa.

Tmall
Procura responder à crescente procu-
ra dos consumidores por produtos de 
alta qualidade e por experiência de 
compras de excelência, servindo como 
uma plataforma para os consumido-
res na China comprarem tanto produ-
tos de marcas nacionais como inter-
nacionais, já presentes no mercado 
chinês, bem como ainda produtos não 
disponíveis em pontos de venda tradi-
cionais. Um grande número de marcas 
internacionais e chinesas e retalhistas 
têm vindo a estabelecer storefronts 
nesta plataforma. De acordo com a 
Analysys, nos 12 meses anteriores a 
31 de março de 2020, a Tmall posicio-
nou-se como a maior plataforma de 
comércio online e móvel de terceiros 
para marcas e retalhistas de todo o 
mundo em termos de VBM. 

Tmall Global 
Apresenta-se como uma extensão da 
plataforma Tmall, que visa respon-
der à crescente procura de produtos 
e marcas internacionais por parte 
dos consumidores chineses. Esta ser-
ve como plataforma através da qual 

as marcas e retalhistas estrangeiros 
chegam aos consumidores chineses, 
desenvolvem a reputação da marca 
e ganham valiosos conhecimentos 
sobre o consumidor local, elementos 
fundamentais na formação da sua es-
tratégia global para a China. Graças 
ao seu modelo “transfronteiriço”, não 
existe a necessidade de realizar opera-
ções de caráter físico ou de se registar 
produtos na China, sendo esta a solu-
ção ideal sobretudo para empresas de 
menor dimensão ou com uma presen-
ça mais residual no seu país. 

Quantas empresas portuguesas 
têm atualmente as suas próprias 
flagship stores na Tmall e como tem 
vindo a ser o seu desempenho?
De entre as marcas internacionais com 
a sua própria flagship store na plata-
forma Tmall, contamos com a presen-
ça de cerca de 15 prestigiadas marcas 
portuguesas em várias categorias. 
Apenas para citar algumas delas, te-
mos a Parfois no segmento da moda; 
Mistolin, Renova, Cutipol e Abyss Ha-
bidecor na categoria de Homecare; 

Benamôr nos cosméticos; e na cate-
goria F&B, a Superbock, Gallo e Delta. 
Estamos entusiasmados e interessa-
dos em continuar a ligar muito mais 
produtos e marcas de prestígio “made 
in Portugal” aos nossos consumidores 
chineses, em linha com o objetivo de 
satisfazer as suas necessidades e dese-
jos na procura por produtos interna-
cionais de qualidade.  

Sendo uma especialista no merca-
do chinês, e tendo vivido em Por-
tugal, que indústrias portuguesas 
considera terem mais oportunida-
des e com maior valor acrescenta-
do para o e-commerce chinês?
Os consumidores chineses são dos mais 
perspicazes e exigentes no mundo. Si-
multaneamente, são cada vez mais 
jovens e tech/mobile-savvy. São extre-
mamente sensíveis à marca, embora 
não leais à marca. Em geral, mantêm-
-se no topo das tendências, mas estão 
cada vez mais abertos a experiências e 
procuram produtos únicos, marcas de 
nicho e estilos que os permitam expres-
sar as suas identidades únicas.
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Portugal possui alguns dos produ-
tos mais requintados do mundo, 
graças à sua história e legado nas 
artes e ao forte património eviden-
te em setores como o têxtil, home-
care e agroalimentar.
É um excelente momento e oportuni-
dade para a indústria portuguesa nas 
áreas dos produtos domésticos, cui-
dados de saúde, alimentos e bebidas. 
Na Tmall, temos vindo a colaborar com 
marcas portuguesas de diferentes seto-
res e agora, mais do que nunca, gos-
taria de encorajar empresários a tirar 
partido da oportunidade oferecida pela 
exportação digital, que constituirá um 
passo importante na recuperação das 
suas operações pós-pandemia. 

Quais os maiores mitos que en-
contra entre os vendedores por-
tugueses / espanhóis nas plata-
formas da Alibaba e o que está 
o Grupo a fazer para os travar e 
reunir mais vendedores?
Iniciar um negócio de exportação 
pode ser assustador, sobretudo para 
players de menor dimensão, que se 
poderão deparar com obstáculos mais 
concretos. Porém, em muitos casos, 
temos notado que existem alguns pre-
conceitos e mitos errados em torno da 
realização de negócios na China e do 
comércio internacional em geral. Re-
centemente, realizámos, em colabo-
ração com o YouGov, um inquérito a 
mais de 2.300 PME europeias como o 
objetivo de avaliar qual a sua interpre-
tação sobre as barreiras reais e perce-
cionadas que as impedem de levar o 
seu negócio de exportação a um nível 
mais adiante.

As empresas inquiridas expressaram 
alguma relutância quanto à ideia de 
vender para fora do seu país de ori-
gem, citando a este respeito, custos 
de transporte e falta de mão-de-obra, 
recursos e compreensão sobre vários 
regulamentos locais. Aqui, as PME 
concordaram que os marketplaces 
online ajudariam a enfrentar estes de-
safios, sendo que 54 por cento consi-
deram as exportações cruciais para a 

sua sobrevivência no contexto atual. 
A China continua a apresentar-se 
como uma oportunidade para expor-
tação relativamente inexplorada para 
as PME da União Europeia, uma vez 
que apenas 17 por cento das respon-
dentes exportam para o país.

Para nós, estes dados revelam que 
agora, mais do que nunca, os market-
places online representam uma tábua 
de salvação para muitas empresas, 
pelo que estamos comprometidos em 
estabelecer parceria com estas – espe-
cialmente as pequenas – de forma a 
ajudá-las a superar os obstáculos com 
que se deparam, alargando a sua pre-
sença nos mercados internacionais e 
possibilitando-lhes o acesso a clientes 
em todo o mundo.

De uma forma geral, quais são 
atualmente as grandes tendências 
do comércio eletrónico na China?
O comércio retalhista e online na Chi-
na cresceu para refletir as tendências e 
caraterísticas dos consumidores locais, 
que são as gerações jovens (Millen-
nials e Gen Z), digital e mobile-savvy, 
com um desejo crescente por produ-
tos estrangeiros e que vêm as compras 
como um momento social e divertido. 
Verificam-se algumas tendências em 
particular que tornam o mercado re-
talhista chinês único:

Plataformas de compras como 
destinos – A pandemia acelerou a 
mudança para o segmento online e 

alterou a psicologia de compras dos 
consumidores. Sabemos que as pes-
soas vão continuar a passar mais tem-
po online, por isso as plataformas pre-
cisam de perceber como tornar este 
tempo mais agradável e valioso para 
os consumidores, a fim de ganharem 
a sua atenção e preferência. 

Livestreaming e Key Opinion Lead-
ers (KOL) ocupam o lugar central 
– O Livestreaming era já extremamen-
te popular entre os consumidores chi-
neses, mas verificámos que começou 
realmente a atingir um público ainda 
mais alargado ao longo de 2020. Tal 
pode ser não só uma forma eficaz de 
compensar o abrandamento do tráfe-
go de usuários nas plataformas, mas 
também um poderoso instrumento de 
marketing para inspirar e conectar com 
os consumidores. Esta tendência tem 
vindo a realçar a crescente importância 
de parcerias com influencers e cele-
bridades, bem como contribuído para 
uma formação adicional das suas pró-
prias equipas de lojas para realizarem 
os livestreamings a partir dos estabe-
lecimentos comerciais onde trabalham 
ou mesmo das suas próprias casas. 

Importância dos festivais de com-
pras – Os festivais de compras são 
bastante importantes para o suces-
so no mercado chinês. Estes eventos 
não estão apenas relacionados com 
as vendas, mas representam também 
uma oportunidade única para testar 
o mercado, lançar novos produtos, 
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implementar novas formas de intera-

gir com os consumidores e posicionar 

a marca. O “11.11 Global Shopping 

Festival” do Grupo Alibaba é o maior 

festival de vendas de comércio eletró-

nico do ano, que gerou, nos primeiros 

11 dias de novembro de 2020, 74,1 

mil milhões de dólares em volume 

bruto de mercadorias (crescimento de 

26 por cento ano a ano). Adicional-

mente, o “Festival de Compras 6.18” 

também tem vindo a ganhar cada vez 

mais preponderância. Na edição des-

te ano, participaram cerca de 250 mil 

empresas e marcas de todo o mundo, 

mais do dobro do que em 2020, ten-

do-se registado uma oferta de mais de 

13 milhões de produtos e 1,4 milhões 

de artigos recém-lançados.

Retalho físico digital – Apesar da 

crescente preferência pelas compras 

online, as lojas físicas desempenham 

ainda um papel importante na expe-

riência de compras. Enquanto o seg-

mento online se encontra em proces-

so de aprendizagem com o retalho 

físico, de forma a tornar-se mais en-

volvente e humano, existe igualmente 

muito que o segmento offline poderá 

aprender com online, uma vez que os 

retalhistas procuram combinar o me-

lhor de ambos os mundos. 

Crescente relevância das cidades de 
segundo e terceiro nível – as cidades 

de segundo e terceiro escalão impul-

sionaram o crescimento do volume de 

transações online registado na China 

durante a pandemia e representam um 

novo e interessante target para as em-

presas e marcas internacionais.

Estes fatores tornam o mercado chinês 

entusiasmante, competitivo e dinâmi-

co, apresentando-se este como um 

excelente momento para as marcas e 

empresas portuguesas e europeias con-

siderarem a China como um local onde 

podem continuar a crescer e a inovar. 

www.alibabagroup.com

PINDUODUO
PLATAFORMA ABERTA 

A ACOLHER MAIS MARCAS 
ESTRANGEIRAS PARA 

OS SEUS 824 MILHÕES 
DE CLIENTES

POR DON TAN, DIRECTOR OF CORPORATE AFFAIRS 
DA PINDUODUO

A plataforma Pinduoduo ultrapassou os 800 milhões 
de compradores ativos anuais em 2021, verificando-
se uma associação cada vez mais direta, por parte 

dos consumidores, entre as suas compras online e a 
relação qualidade-preço dos produtos que adquirem. 

Fundada em 2015, a Pinduoduo pro-
cura atualmente acrescentar mais 
marcas de qualidade e produtos dota-
dos de excelente qualidade-preço que 
possa apresentar aos seus 824 mi-
lhões de utilizadores. Isto representa 
uma oportunidade única para marcas 
e empresas que pretendem entrar no 
vasto e dinâmico mercado chinês.

A interatividade apresenta-se como 
a principal área de inovação para a 
Pinduoduo. Aquando da sua funda-
ção, em 2015, a empresa deparou-
-se com mudanças fundamentais 
no comportamento do consumidor, 
fruto da crescente proliferação dos 
smartphones e da internet móvel. Em 
relação à internet móvel, esta permi-
tiu aos consumidores libertarem-se 
dos constrangimentos associados ao 
acesso à internet em computadores 
desktop, e tem vindo a quebrar as 
barreiras entre o mundo físico e o di-
gital, situação que, como resultado, 

propiciou o início de um conjunto de 
novos comportamentos e inovações.

Um desses comportamentos está re-
lacionado com a alteração de hábitos 
de consumo com base numa pesquisa 
direta e focado na utilidade, no qual 
o comprador faz log on para pesqui-
sar um produto que tem em mente, 
para uma experiência de navegação 
mais casual que melhor se asseme-
lha e aproxima à experiência de fazer 
compras em centros comerciais ou 
mercados. Fruto destes desenvolvi-
mentos, as compras online também 
deixaram de ser solitárias para se tor-
narem numa atividade comunitária 
que permite interações entre amigos 
e familiares. 

A Pinduoduo conta com uma propor-
ção significativa de jovens usuários, 
sendo a sua aplicação bastante po-
pular no seio deste grupo. Com uma 
população de geração Z superior à da 

https://www.alibabagroup.com/en/global/home
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geração millennials, estima-se que na 
China a geração mais jovem de consu-
midores chineses venha a influenciar 
os padrões de consumo e a impulsio-
nar os gastos nos próximos anos. 

Já este ano, a Pinduduo passou a figurar 
no top 100 do ranking Kantar BrandZ 
Most Valuable Global Brand 2021. 

A Pinduoduo tem como missão ofe-
recer produtos de melhor qualidade e 
valor aos seus clientes. Para tal, a em-
presa privilegia, como estratégia cen-
tral, o recurso a tecnologia que visa 
encurtar processos, com o objetivo 
de reduzir custos, conectando fabri-
cantes ou produtores diretamente ao 
consumidor final.

Como empresa do setor da tecnolo-
gia, a Pinduoduo apoia as empresas 
que comercializam na sua platafor-
ma a incrementar o nível de perceção 
sobre os seus clientes-alvo, por inter-
médio da análise das preferências do 
consumidor. Este tipo de apoio per-
mite que muitas empresas reduzam 
gastos desnecessários e que contro-
lem melhor os seus stocks de produto, 
oferecendo-lhes a oportunidade de 
criarem produtos desejados pelos con-
sumidores. A redução destes custos 

acaba por beneficiar, em última ins-
tância, o consumidor final, na medida 
em que lhes é permitida a aquisição 
do produto pretendido por valores 
substancialmente mais baixos, fator 
que contribui, por sua vez, para a di-
namização das vendas na plataforma. 

Recentemente, a Pinduoduo arreca-
dou o prémio “Domestic E-Tailer of the 
Year” nos Retail Asia Awards, reconhe-
cimento atribuído pelo trabalho pio-
neiro levado a cabo pela empresa, no 
sentido de permitir que os fabricantes/
empresas ajustassem a sua produção 
às necessidades do consumidor. 

A plataforma Pinduoduo apresenta-
-se igualmente como o maior market-
place online de produtos agrícolas da 
China. Em 2020, registou 270 mil mi-
lhões yuans (42 mil milhões de dóla-
res) em transações relacionadas com o 
segmento agrícola na sua plataforma, 
o dobro do ano anterior. A empresa 
possibilita a conexão entre mais de 16 
milhões de pequenos agricultores e os 
seus 824 milhões de consumidores, 
criando desta forma um mercado na-
cional para produtos locais. 

Adicionalmente, o negócio Duo Duo 
Grocery combina a procura local com 

a oferta local, modelo que oferece 

novas oportunidades a produtores de 

produtos perecíveis e frágeis de ven-

derem online aos consumidores locais, 

reduzindo o tempo e a distância, e, 

por conseguinte, as perdas e desper-

dícios de alimentos.

Na plataforma Pinduoduo, os consu-

midores têm vindo a demonstrar um 

interesse gradual em alimentos e be-

bidas importados de Portugal, bem 

como de outros países europeus, no-

meadamente vinho, cervejas, produ-

tos láteos e alimentos embalados. 

Muitas marcas de qualidade de todo o 

mundo veem a Pinduoduo como uma 

ponte de ligação a um vasto conjunto 

de consumidores aventureiros, dispos-

tos a experimentar novos produtos, na 

condição de que possam obter a devi-

da qualidade e valor em troca. Para as 

empresas que pretendem entrar num 

mercado de grande dimensão, que 

ainda se encontra numa fase inicial de 

descoberta de produtos estrangeiros, 

esta é uma oportunidade de ouro que 

não deverá ser desperdiçada. 

https://en.pinduoduo.com/

https://en.pinduoduo.com/
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A maioria das empresas estão presen-
tes nestes canais de venda em colabo-
ração com importadores e distribuido-
res locais chineses, muitas vezes com 
produtos comercializados em market-
places terceiros de distribuidores locais. 

As empresas portuguesas presentes 
na China, através do e-commerce, 
fazem parte de diferentes setores de 
atividade, nomeadamente: Agroali-
mentar e Bebidas (Vinhos, Café, Azei-
te, Conservas e Cervejas), Casa, entre 
muitos outros. Fique a conhecer algu-
mas dessas empresas. 

Vinhos
• Sogrape 

• Real Companhia Velha 

• Bacalhoa 

• Pont Limma

• Justino

• Symington Family

• Portal

• Port recuua vinhos

• Vicente Faria

• HMR

• Parras

• Arcos do Rei

• Quinta da Lapa

•   José Maria Vieira S.A.:  

Borges Vinhos

• Adega do Cartaxo

• Quinta da Valeira

• Casa Santos Lima

• Fonte do Casal

• Quinta dos Avidagos

• Quinta da Terrugem

• Quinta da Trovisca

• Solar das Bouças 

• Adega de Favaios

• Quinta da Aveled 

Cervejas
• Super Bock

•  Fonte Salem: Tagus, Fusível Lager 

Beer e Clavelita

Café
• Delta: Delta Café e DeltaQ

•  Massimo Zanetti Beverage Iberia 

S.A: Cafés Nicola

• José Maria Vieira S.A.: Cafés Torrie

Azeite
• Gallow Worldwide: Azeite Gallo
•  Grupo Sovena: Azeite Oliveira 

da Serra
• Azeite Royal

Conservas
• COFACO: Bom Petisco
• Conservas Portugal Norte: Porthos
• Conserveira do Sul: Maná

Casa
• Habidecor
• Cutipol
•  Armando Silva Antunes S.A: Lasa 

Home

Outros Produtos
•  Outeirinho Group: Águas Outeirinho; 

Healsi
• Mariquinhas: Ginja de Óbidos 
• Clean & Clean: Mootaa
• Ropar S.A: Arcopedico
• Renova 
• Federação Portuguesa de Futebol
• Mistolin Company
• Parfois
• Benamor
• Orgie

EMPRESAS PORTUGUESAS 
NO MERCADO CHINÊS

Há cada vez mais empresas portuguesas presentes no mercado chinês. Enquanto 
algumas empresas possuem lojas exclusivamente dedicadas às suas marcas, outras 

apostam no mercado online, marcando presença em marketplaces 
de distribuidores locais. 
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RENOVA
“THE SEXIEST PAPER ON EARTH” NA CHINA
Renova, marca fundadora e líder em Portugal e já presente em cinco continentes, 

aposta agora no e-commerce chinês, posicionando-se como “a” marca de luxo (the 
sexiest paper on earth) na categoria de produtos de papel tissue.

Com lojas flagship nas principais plata-
formas de marcas importadas – Tmall 
Global (Alibaba) e JD.com, complemen-
ta com lojas no e-commerce “local” e 
uma forte presença nas redes sociais, 
em particular no Tik-Tok e WeChat.

Este projeto é gerido a partir da Reno-
va, em Torres Novas, com o auxílio de 
prestadores de serviço chineses.

Como curiosidade, foi construído um 
pequeno estúdio na Fábrica 1 da Re-
nova junto à nascente do Almonda, 
onde os colaboradores chineses fazem 
“broadcast” em direto, alavancando 
vendas e dialogando com os clientes 
no outro lado do mundo, permitindo 
assim um serviço rápido e eficaz. 

Este novo projeto apresenta grandes 
desafios e, como todas as implemen-
tações da marca Renova, será um tra-
balho longo e esforçado. Fazer acon-
tecer uma marca – a Renova – como 
marca de luxo no talvez mais avança-
do e-commerce do mundo, com uma 

cultura e língua muito diferentes, é 
um projeto muito exigente. 

A Renova encontra ciclos curtos e 
complexos e várias ferramentas novas, 
tendo por isso que inovar e adaptar 
produtos para uma cultura própria e 
diferente – de notar que está a posi-
cionar a marca como “Luxo” e não a 
vender por “Preço”. 

Toda a qualificação de parceiros num 
mercado distante e gigante e a mo-

nitorização e combate aos abusos de 
propriedade intelectual e industrial 
são dificuldades diárias, mas também 
trazem uma experiência enriquecedo-
ra e um mercado potencial de grande 
dimensão em toda a Ásia. 

Na China, como no mundo, a Renova 
pretende, com cores vibrantes e ideias 
irreverentes, seduzir cidadãos e, assim, 
tornar a marca cada vez mais global.  

https://myrenova.com/pt/pt/

https://myrenova.com/pt/pt/
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SOGRAPE
A PRESENÇA NA CHINA 

ATRAVÉS DO E-COMMERCE
POR LUÍS GÂNDARA DA SILVA, DIRETOR GERAL DA SOGRAPE ASIA-PACIFIC

O e-commerce na China tem vindo a crescer rapidamente e está em constante 
mudança, sobretudo devido ao avanço da tecnologia e à enorme adesão da 

população que suporta o seu desenvolvimento. O dia-a-dia dos consumidores 
chineses depende muito do e-commerce e esta tendência vai crescer ainda mais. 

Para a acompanhar, a Sogrape lançou 
um projeto pioneiro com a marca San-
deman, ao criar e operar uma flagship 
store na Tmall.com, a maior plataforma 
B2C do Grupo Alibaba na China com 
mais de 500 milhões de clientes regis-
tados e mais de 50 por cento da quota 
de mercado do negócio de e-commerce 
B2C da China desde julho de 2019. 

A Sandeman assumiu a liderança na 
indústria ao lançar a primeira flagship 
store de Vinho do Porto na Tmall, am-
bicionando reforçar o forte franchise 
da marca na China. Na plataforma, os 
consumidores podem aprender sobre 
história e cultura do Vinho do Porto, 
categorias, consumo, entre outros, na-
vegando de forma simples no seu tele-
móvel. Inicialmente, o foco foi o Vinho 
do Porto, de entradas de gama a pre-
mium. Contudo, os vinhos Sandeman 
Sherry, de Jerez, em Espanha, estavam 
gradualmente a chamar a atenção dos 
consumidores locais e wine lovers, por-
tanto acreditámos que seria o momen-
to certo para expandir o portefólio e 
incluir Reservas desta categoria. 

Dois anos após o lançamento oficial 
da flagship store, registámos um cres-
cimento das vendas year-on-year em 
volume e em valor, ou seja, mais de 
150 por cento de aumento em relação 

ao primeiro semestre de 2020 e 2021. 
Acreditando no enorme potencial tra-
zido pelo interesse dos consumidores 
chineses nestes vinhos de nicho, com-
plementámos a coleção com vinhos 
Sandeman Madeira e edições limitadas 
de Vinhos do Porto premium. 

A Sandeman Tmall Flagship Store não 
é apenas um retalho online B2C, mas 
também uma plataforma especializada 
em vinhos fortificados portugueses e 
espanhóis, nos quais os consumidores 
chineses podem confiar. Sentimos que 
esta é uma das melhores abordagens 
para exposição de marca à escala nacio-
nal, aliás, é crucial, principalmente num 
país vasto como a China. A Tmall dis-
ponibiliza todos os meses um relatório 
robusto de atividades na loja com da-
dos de mercado inestimáveis, que nos 
permitem analisar o pulso do mercado 
de vinhos fortificados na China e con-
sequentemente formular estratégias de 
mercado que respondam às necessida-
des e interesses reais do mercado. 

Criar uma flagship store é o primeiro 
passo. Geri-la e transformá-la num ativo 
com valor é uma questão que todos os 
envolvidos neste tipo de negócio devem 
explorar. Autenticidade, comodidade, 
excelência no atendimento ao cliente e 
logística são alguns dos elementos mais 

importantes para manter a atratividade 

da loja e a lealdade dos clientes para 

com a marca. Além disso, iniciativas ex-

tra de marketing e exposição de marca 

em vários canais digitais são essenciais 

para gerar tráfego para a loja. No en-

tanto, tal envolve um forte investimento 

que requer uma avaliação cuidada an-

tes de tomada qualquer decisão.  

www.sogrape.com
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RELACIONAMENTO PORTUGAL – CHINA
BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A CHINA

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A CHINA

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A CHINA POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DA CHINA POR GRUPOS DE PRODUTOS

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/jun

2021  
jan/jun

Var % 
21/20b

Exportações 676,3 841,6 657,8 601,9 567,6 -2,9 227,5 356,6 56,7

Importações 1.819,5 2.051,4 2.349,9 2.953,1 3.067,4 14,2 1.516,1 1.648,9 8,8

Saldo -1.143,1 -1.209,8 -1.692,1 -2.351,1 -2.499,9 -- -1.288,6 -1.292,3 --

Coef. Cob. % 37,2 41,0 28,0 20,4 18,5 -- 15,0 21,6 --

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

Var % 
20/19b

Exportações 166,6 226,8 288,1 370,2 158,3 8,6 -57,3

Importações 271,5 298,0 334,0 428,1 425,1 12,3 -0,7

Saldo -105,0 -71,2 -45,9 -57,9 -266,9 -- --

Coef. Cob. % 61,3 76,1 86,3 86,5 37,2 -- --

2016 % Tot 16 2019 % Tot 19 2020 % Tot 20 Var % 20/19

Pastas celulósicas e papel 92,3 13,6 80,5 13,4 79,6 14,0 -1,1

Minerais e minérios 114,0 16,9 95,9 15,9 73,2 12,9 -23,6

Agrícolas 8,4 1,2 34,2 5,7 70,1 12,4 104,9

Metais comuns 23,1 3,4 29,0 4,8 66,7 11,7 130,3

Máquinas e aparelhos 76,9 11,4 70,5 11,7 64,6 11,4 -8,4

2016 % Tot 16 2019 % Tot 19 2020 % Tot 20 Var % 20/19

Máquinas e aparelhos 650,0 35,7 1.210,3 41,0 1.316,4 42,9 8,8

Matérias têxteis 124,5 6,8 203,4 6,9 383,8 12,5 88,7

Químicos 115,2 6,3 190,4 6,4 221,4 7,2 16,3

Metais comuns 192,1 10,6 249,9 8,5 217,9 7,1 -12,8

Plásticos e borracha 86,5 4,8 136,3 4,6 149,8 4,9 9,9

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 2020-2021   
(2016 a 2019: resultados definitivos; 2020 e 2021: resultados preliminares)

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
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E A CHINA - PRINCÍPIO DIRECIONAL

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/jun

2021  
jan/jun

Var % 
21/20b

IDPE 4,3 5,0 -1,2 -8,2 -21,7 -217,6 -8,7 -13,4 -53,2

IDE 508,4 384,3 251,2 104,5 183,8 -10,4 103,3 115,0 11,3

Saldo -504,1 -379,3 -252,4 -112,7 -205,5 -- -112,1 -128,4 --

Fonte: Banco de Portugal; Unidade: Milhões de Euros (valores líquidos)     
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020; (b) Taxa de variação homóloga 2020-2021 
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).

Área: 9 597 000 km2 

População: 1.411,8 milhões de habitantes (2020)

Designação oficial: República Popular  

da China

Chefe de Estado: Xi Jinping

Data da atual Constituição: 1982

Principais partidos políticos: Partido 

Comunista Chinês (CCP); Comitê Revolucionário 

do Partido Komingtang da China; Liga 

Democrática da China; Associação da 

China em ficha

Construção Democrática da China; Associação 

de Fomento da Democracia da China; Partido 

Democrático Camponês e Operário da China; 

Partido Zhi Gong; Sociedade de Três de 

Setembro da China; Liga para Democracia e 

Autonomia de Taiwan.

Capital: Pequim

Outras cidades importantes: Xangai, 

Cantão, Shenzhen, Tianjin, Chongqing, 

Nanjing, Wuhan, Dongguan, Hangzhou, 

Chengdu, Xian, Wuhan.

Religião: A maioria da população professa 

a religião Tradicional Chinesa, existindo 

igualmente importantes comunidades 

budistas.

Língua: A língua oficial é o Putonghua, 

usualmente conhecido por mandarim. 

Existem também dialetos e línguas locais.

Unidade monetária: Yuan Renminbi  

da China (CNY)

1 EUR = 7,62 CNY  

(Banco de Portugal, agosto 2021) 

Risco País: 

Risco geral – BB  

(AAA = risco menor; D = risco maior), EIU 

Risco de Estrutura Económica - A

Fontes: The Economist Intelligence Unit 

(EIU), Banco de Portugal, National Bureau of 

Statistics of China
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 > POR ANA RAPOSO, 
DOCENTE DA ESCOLA SUPERIOR 
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E 
PRÓ-PRESIDENTE PARA 
A COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA 
DO POLITÉCNICO DE LISBOA, 
E MARTA GONÇALVES, 
MANAGING PARTNER DA SAYU 
CONSULTING

da em março de 2020 pela Organiza-
ção Mundial de Saúde (OMS) colocou 
em evidência que o mundo em que 
vivemos atualmente pode ser descrito 
sob o acrónimo VUCA(H), consideran-
do aqueles que são os traços que me-
lhor o caracterizam: a “Volatilidade”, 
a “Incerteza” (Uncertainty), a “Com-
plexidade”, a “Ambiguidade”, e ainda, 
a “Hiperconectividade”.

As empresas foram surpreendidas por 
um cenário que poucas, ou nenhu-
mas, tinham considerado nos seus 
planos estratégicos. Este aconteci-
mento, classificado por muitos como 
inesperado e, por outros, como previ-

A COMUNICAÇÃO B2B 
EM MERCADOS GLOBAIS

O impacto da pandemia, e as suas múltiplas consequências, fez com que as 
empresas vivessem, e continuem a viver, inúmeros desafios, obrigando a gestão a 
pensar de modo diferente. Perante este momento de incerteza e complexidade, 

as prioridades centram-se em garantir a sustentabilidade da operação e os postos 
de trabalho, dar resposta aos compromissos com os fornecedores e parceiros e 

conseguir adaptar-se ao novo cenário nacional e internacional.

Esta meta de adaptação e redefini-

ção passou, e passará, também, pela 

plena integração da transformação 

digital, por novas formas de Comu-

nicação como fator de sobrevivência 

e pela aposta numa estratégia de Co-

municação mais eficaz, que potencie 

a relação com os stakeholders.

Num contexto de particular relevân-

cia das empresas B2B exportadoras 

para o crescimento económico, face 

aos objetivos de as exportações por-

tuguesas atingirem 50 por cento do 

PIB em 2027, importa perceber de 

que modo olham estas empresas para 

a forma como comunicam, que ten-

dências se encontram a condicionar o 

mercado e que caminhos se abrem a 

uma gestão mais competitiva e bem-

-sucedida da Comunicação.

Uma realidade 
de carácter inesperado
A pandemia de SARS-CoV-2 declara-
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sível, mas não equacionado, obrigou 
as nações, os mercados, as organiza-
ções, as famílias e os indivíduos a ter 
de redefinir as suas rotinas e, por ve-
zes, até repensar o seu propósito.

Em 2020 e já metade de 2021, as 
palavras mais ouvidas nos diferentes 
contextos são dominadas pelo jargão 
da Saúde Pública: “pandemia”, “con-
finamento” e “imunidade de grupo”, 
mas para as empresas, os motores da 
economia nacional, a “preocupação”, 
a “resiliência” e a “adaptação” mar-
caram este ano e meio, que foi de 
aprendizagem e transição.

Hoje, a prioridade das empresas é a so-
brevivência do negócio, sendo preciso 
assegurar a sustentabilidade da ope-
ração, garantir postos de trabalho, dar 
resposta a compromissos com os for-
necedores e fazer uma adaptação ao 
novo ambiente global. Por outro lado, 
é também necessário acautelar o futu-
ro, para que este cenário não se repita 
sem planos proativos de resposta.

As empresas 
nacionais exportadoras
A economia nacional apresentou nos 
últimos cinco anos uma tendência ex-

portadora, ao mesmo tempo que o 
país tinha encetado um caminho de 
crescimento, que se mantinha sólido 
no início de 2020. Contudo, esta pan-
demia trouxe um cenário de enorme 
incerteza e penalizou fortemente o 
setor exportador.

As exportações mostraram ser, na pri-
meira fase da presente crise, a com-
ponente do PIB que sofreu uma maior 
queda, contribuindo de forma notória 
para a contração da atividade econó-
mica. Entre 2019 e 2020, o valor das 
exportações caiu 20,9 por cento.

A visão mais otimista aponta para 
que, assim que os efeitos da pande-
mia abrandarem, regresse alguma 
normalidade gradual após 2021, 
prevendo-se que na área das expor-
tações se registe um crescimento 
superior ao da Europa e do mun-
do, confirmando a continuidade da 

4 QUESTÕES SOBRE A COMUNICAÇÃO 

1. Qual é o papel da Comunicação na construção e gestão de rela-
ções com os stakeholders nas empresas portuguesas com um foco 
B2B e na exportação? 
O cenário com o qual temos vivido no último ano e meio, que poucos po-
deriam ter equacionado no seu planeamento estratégico, surpreendeu as 
empresas e forçou a uma adaptação no sentido de assegurar a sua sobrevi-
vência. Perante este cenário de desafios atuais e futuros, a Comunicação tem 
também um papel na transformação a realizar, estando agora a ser equacio-
nada pelas empresas e integrada numa estratégia global de negócio.

Com as restrições impostas à circulação de pessoas, a proximidade com 
o cliente torna-se um obstáculo acrescido, sendo que, aparentemente, gran-
de parte dos pontos de contacto para o estabelecimento de relações e a 
construção de confiança parecem ter quase desaparecido. No intuito de man-
ter vias de Comunicação de carácter personalizado, genuíno e sustentadas 
na proximidade, as empresas tiveram de se reinventar em formatos distintos 
de gestão relação diferentes dos que estavam habituados.

A Comunicação surge, assim, como uma função com importância crescen-
te, assumindo agora uma posição prioritária no pensamento estratégico de 
várias empresas. Considerada como a “voz” das marcas, a Comunicação é, 
num momento em que a relação entre as organizações e os seus stakeholders 
assume ainda mais importância, uma âncora para empreender a transição 
para um mundo pós-pandemia na forma de alcançar o mercado e estabelecer 
parcerias comerciais.

competitividade dos produtos e ser-
viços portugueses.

O objetivo é claro e foi já anunciado: 
passar de um peso de exportações de 
44 por cento, em 2019, para 50 por 
cento em 2027 e 53 por cento em 
2030, aumentando o número de em-
presas exportadoras de 21.500 para 
25 mil no final da década e o número 
médio de mercados externos para os 
quais as empresas exportam de 4,3 
em 2019, para 4,7 em 2030.

Os desafios 
das empresas 
B2B exportadoras
O papel na sociedade e as dinâmicas 
de negócio das empresas B2B, espe-
cificamente as exportadoras, são in-
questionavelmente distintos daqueles 
que associamos às empresas com um 
foco no consumidor final.
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O momento presente apresenta novos 
desafios, nomeadamente em termos 
da gestão da relação com os clientes 
e os demais stakeholders, bem como 
no modo como as organizações po-
dem contribuir para ajudar a socie-
dade e o tecido empresarial a olhar 
para o futuro com mais confiança e 
com capacidade de implementação e 
foco. O sentimento de resiliência e de 
transformação podem, assim, extrava-
sar as empresas, para ajudar clientes, 
consumidores e sociedade em geral a 
ultrapassar a situação atual.

Ao debruçarmo-nos especificamente 
sobre empresas B2B com foco na ex-
portação, sabemos que os fenómenos 
de valorização da oferta produzida em 
Portugal são entendidos como uma 
forma de mostrar um nível de qualida-
de e de inovação que rivaliza com o de 
outras geografias. Em alguns setores 
de atividade, ou melhor, em alguns ni-
chos de mercado, as estratégias made 
in Portugal têm funcionado como uma 
alavanca de promoção além-frontei-
ras. No entanto, a pandemia trouxe 
um público mais atento, que valoriza 
tendências associadas à produção lo-
cal e com ligação à “terra”, ou seja, 
privilegia uma oferta entendida como 
mais genuína e a dinamização do 
que entende como sendo “seu”. Os 

2. Na vossa opinião, qual é a 
importância da Comunicação 
para o sucesso do negócio das 
empresas B2B portuguesas 
com foco na exportação?

É hoje mais evidente a necessidade 
e importância de as empresas cons-
truírem e gerirem intencionalmente 
as relações com os diferentes inter-
locutores na sua cadeira de valor. O 
processo comunicacional, enten-
dido enquanto função estratégica 
abrangente, permite às empresas 
não só vender produtos e serviços, 
mas também conquistar notorieda-
de e cimentar reputação, tornando-
-as mais bem-sucedidas na concre-
tização das suas metas de negócio.

No momento de apostar em no-
vos mercados, o reconhecimento 
da marca assume-se como fator 
determinante para a aceleração 
do sucesso do negócio. Em mer-
cados externos, nos quais, com 
frequência, ainda se procura um 
espaço, é fundamental trabalhar 
a notoriedade e a reputação com 
ações de Comunicação que con-
tribuam para o desenvolvimento 
comercial e operacional.

Na lógica do negócio B2B o cliente 
deve ser encarado enquanto par-
ceiro com o qual é necessário cons-
truir e gerir uma relação de con-
fiança numa perspetiva de médio/
longo-prazo. Fará, por isso, sentido 
entender a Comunicação como a 
gestão de relação com parceiros 
e intervenientes fundamentais ao 
desenvolvimento de uma atividade 
empresarial bem-sucedida.

É possível uma empresa sobrevi-
ver sem comunicar, mas esta será 
mais eficiente se intencional e 
estrategicamente gerir os proces-
sos de Comunicação com os dife-
rentes stakeholders. No contexto 
atual, o investimento na constru-
ção desta relação é decisivo e pro-
mete ser uma vantagem funda-
mental no mundo pós-pandemia.

consumidores valorizam hoje mais as 
marcas do seu país e podem até estar 
dispostos a pagar mais pelos produtos 
por terem origem no seu território.

Perante este cenário, surgiu a ne-
cessidade de compreender como é 
entendido o papel da Comunicação 
na gestão da relação com os stake-
holders das empresas nacionais B2B 
com foco na exportação, que se vi-
ram forçadas a repensar um conjunto 
de pressupostos assumidos até então 
como válidos. Se em termos interna-
cionais têm sido desenvolvidos diver-
sos estudos sobre a importância da 
Comunicação na criação de relações 
de confiança, no enaltecer de produ-
tos de excelência ou no potenciar da 
otimização das cadeias de produção, 
pouco ou nada sabemos sobre a si-
tuação em Portugal.

Novas expectativas 
e soluções
O último ano demonstrou que as 
empresas portuguesas são altamente 
resilientes, tendo conseguido adaptar-
-se rapidamente quando chegaram à 
conclusão que tinham de fazer algo 
de diferente para sobreviver num con-
texto de novos desafios. Mas soube-
ram como comunicar?
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3. Consideram que as empresas B2B exportadoras estão agora mais 
dedicadas ao investimento nas questões comunicacionais? 

Constata-se que, num grande número das empresas, a ausência de uma es-
trutura organizada e transversal de Comunicação, sendo esta meramente re-
metida para os conceitos de venda e apoio ao Marketing. Uma Comunicação 
unicamente operacional feita à medida do interlocutor ou mesmo sem qual-
quer relação com os objetivos estratégicos parece ser a realidade na grande 
maioria do nosso tecido empresarial.

Mais de 1/4 das empresas inquiridas no estudo “InterComm Report” não 
acredita que a Comunicação tenha uma relevância estratégica e/ou não lhe 
dão, ainda, um lugar de destaque nos caminhos a traçar, e embora clientes 
e colaboradores estejam obviamente no top of mind destas organizações, 
mais de 20 por cento não tem uma relação continua e assídua com outros 
stakeholders, nomeadamente os seus fornecedores e parceiros.

São poucas as empresas que estão verdadeiramente despertas e conscientes 
para os benefícios de dar espaço para que a Comunicação, entendida num 
sentido lato e que não se resuma à Comunicação de produto/serviço da res-
ponsabilidade dos departamentos comerciais, possa contribuir para a compe-
titividade das organizações.

Apenas uma pequena percentagem, com uma dimensão e maturidade distin-
tas, entende e gere de um modo diferenciado os assuntos associados à sua 
Comunicação, realizando investimentos em termos de Comunicação institu-
cional e explorando outros canais de Comunicação – exemplo dos órgãos de 
Comunicação social ou das redes sociais – e estabelecendo relações com as-
sociações do setor e outros parceiros estratégicos. Talvez possamos inferir que 
as empresas que acederam ao desafio de participar neste projeto têm boas 
práticas para partilhar ou, não as tendo, estão conscientes da importância de 
investir de outra forma na Comunicação no curto/médio-prazo.

A pressão colocada na necessidade 
de vender e em garantir a operação 
obrigou a procurar fórmulas diferen-
tes, quando as usadas até então não 
puderam ser utilizadas – os eventos, o 
networking, as reuniões e as feiras dei-
xaram de poder acontecer. Perderam-
-se os pontos de contacto tradicionais 
e surgiram obstáculos à relação, fun-
damental à Comunicação B2B.

Este foi o momento em que muitas em-
presas se passaram a preocupar com 
a Comunicação e a tentar perceber 
que caminho poderiam empreender. 
Viraram-se, então, para o que podiam 
fazer, fosse isso a utilização de um web-
site, plataformas de social media ou a 
criação de uma newsletter, e equacio-
naram de que modo continuar a co-

municar, fosse através de Comunicação 

comercial, técnica ou corporativa.

Com esta tentativa de resposta acon-

teceu um fenómeno de enorme proli-

feração de conteúdos. Mas o conteú-

do, como qualquer outra ferramenta, 

exige planeamento. Num contexto 

digital em que as audiências se reve-

lam cada vez mais saturadas, menos 

é mais e revela-se importante contar 

com uma mensagem coerente e man-

ter a marca relevante num verdadeiro 

“mar” de informação e ruído.

O papel relevante 
da Comunicação
A base para conseguir transmitir a 

mensagem está na história. Para en-

trar, ou estar, num determinado mer-
cado, contar uma história atraente, 
empolgante e convincente é tão im-
portante hoje como sempre foi. Uma 
boa e muito bem contada história 
continua a fazer a diferença, seja qual 
for a natureza da marca.

Se é certo que as empresas B2B de-
pendem, em última análise, da ven-
da dos seus produtos ou serviços, e 
que nesta tipologia de organizações 
em particular a Comunicação do co-
nhecimento, ou Comunicação técni-
ca, é um elemento fundamental, que 
acrescenta valor a todo o processo 
de negociação e permite distinguir 
as empresas, a Comunicação insti-
tucional, ou de identidade, é a que 
permite transmitir confiança e origi-
nalidade. E é a confiança que está na 
base da relação.

É aqui que importa falarmos de Co-
municação. Há por vezes o enten-
dimento que Comunicação é uma 
mera transmissão de informação en-
tre um emissor e um recetor. Gerir a 
Comunicação é, na realidade, gerir a 
interação e procurar a negociação e 
a cooperação com um determinado 
objetivo. A Comunicação permite às 
empresas dar significado e acrescen-
tar valor à sua atividade. Daí ser tão 
relevante pensá-la quando estamos 
a falar da gestão da relação com os 
stakeholders. A Comunicação dá su-
porte a um conjunto de processos que 
são a base do ambiente B2B: a con-
fiança, a credibilidade, a cooperação, 
a clareza e o conhecimento.

Se em Comunicação B2B as relações 
são tudo, é a marca e a reputação 
que vão ajudar a consolidar essa rela-
ção. Para uma empresa, mais do que 
nunca importa pensar a longo-prazo, 
potenciando a resiliência e a ligação 
com o mercado. Aqui, o valor da con-
fiança e da reputação conquista lugar 
de destaque como elemento crucial 
numa estratégia de Comunicação 
alargada que torne a marca reconhe-
cida e a legitime junto daqueles para 
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quem se dirige, com efeitos claros em 
todas as dimensões do negócio.

As relações continuam e vão continuar 
a ser a base do negócio. Há hoje mais 
oportunidades para trabalhar em par-
ceria e de forma holística, com con-
tactos estabelecidos com stakeholders 
distintos, através de múltiplos setores, 
geografias e plataformas. A Comuni-
cação surge como uma função com 
importância crescente, assumindo 
uma posição prioritária no pensamen-
to estratégico de várias empresas.

Entrámos numa “época de ouro” 
para se perceber realmente a impor-
tância de comunicar e gerir de forma 
estratégica os stakeholders de uma 
organização e compreender que só 
com ações altamente planeadas é que 
vamos conseguir alcançar as metas a 
que nos propomos.

Às empresas exige-se, hoje, e no fu-
turo, que consigam endereçar de for-
ma global o processo comunicacional, 
demonstrando, a cada momento, 
coerência, cadência e continuidade, 
tendo uma abordagem estratégica, 
fazendo um mapeamento e gestão de 
todos os stakeholders e, através des-
tas diferentes áreas de especialização, 
alcançá-los a todos.

A resposta a um mundo 
pós-pandemia
O mundo pós-pandemia vai exigir 
mais transparência e confiança. Será 
essencial às empresas aumentar a sua 

4. Quais os conselhos que po-
dem disponibilizar a uma em-
presa B2B exportadora que 
pretende reforçar o seu inves-
timento na Comunicação?

Às empresas exige-se, hoje, que 
consigam endereçar de forma 
global Comunicação interna, Co-
municação digital, as questões 
da reputação – que são as bases 
estruturantes para nortear todas 
as outras áreas de intervenção da 
Comunicação –, a relação com os 
media, a sustentabilidade, a ges-
tão do risco e a Comunicação de 
crise, a gestão de eventos, e todas 
as outras ações que possam ser 
dinamizadas com o objetivo de 
criar leads. É fundamental procu-
rar sempre demonstrar coerência, 
cadência e continuidade, tendo 
uma abordagem estratégica, fa-
zendo um mapeamento e gestão 
de todos os stakeholders e, atra-
vés destas diferentes áreas de es-
pecialização, alcançá-los a todos.

Confrontadas com várias dimen-
sões da Comunicação e a crescen-
te importância de novos canais, o 
mais importante é aprendermos a 
ser coerentes e a trabalhar a Co-
municação de forma verdadeira-
mente integrada. Chegar não só 
a novos clientes, mas a todos os 
stakeholders é o grande desafio.

Precisamos de trabalhar a marca 
de uma forma que explique quem 
somos e porque devem confiar 
em nós. A proposta de valor tem 
de ser criativa e disruptiva. Impor-
ta reavaliar as relações com todos 
os stakeholders e os canais onde 
existem mais resultados. A forma 
de nos relacionarmos mudou com 
o cenário recente. A Comunica-
ção, bem como a perceção relati-
vamente a esta dimensão e à sua 
aplicação, têm de acompanhar 
esta transformação.

reputação e construir e consolidar a 
sua relação com todos os agentes da 
cadeia de valor, desde o fornecedor de 
matéria-prima de base ao cliente final, 
passando por todas as outras partes in-
teressadas relevantes, como colabora-
dores, parceiros, entidades reguladoras 
ou governo. É determinante dar a co-
nhecer a inovação, construir sinergias e 
cooperar num espaço de diálogo.

Sim, é possível uma empresa sobrevi-
ver sem comunicar. Mas esta será mais 
eficiente e rentável se gerir os proces-
sos de Comunicação de forma pla-
neada e intencional e assegurar uma 
ligação produtiva com os stakeholders 
que são essenciais à sua atividade. 
Vivemos num período de relações re-
pensadas, mas a necessidade de esta-
belecer relações, e de o fazer através 
da Comunicação, não se perdeu. Po-
demos até argumentar que estas são 
hoje mais relevantes que nunca.

A Comunicação surge agora como 
uma função com importância crescen-
te, assumindo uma nova posição prio-
ritária entre o pensamento estratégico 
de várias empresas. Considerada como 
a “voz” das marcas, a Comunicação é, 
num momento em que a relação entre 
as organizações e os seus stakehold-
ers assume ainda mais importância, 
uma âncora para inspirar confiança e 
empreender a transição bem-sucedida 
para um mundo pós-pandemia. 

araposo@escs.ipl.pt

marta.goncalves@say-u.pt

mailto:araposo%40escs.ipl.pt%20?subject=
mailto:marta.goncalves%40say-u.pt?subject=


COMUNICAÇÃO EMPRESARIALsetembro 2021 49

portugalnaturally.pt

https://www.portugalnaturally.pt/


EMPRESAS Portugalglobal nº14550

Com mais de 330 colaboradores al-
tamente qualificados, a Costa Verde 
aposta permanentemente na forma-
ção, na inovação e na atualização do 
processo, o que aumenta a sua noto-
riedade internacional. Além disso, é 
também reconhecida mundialmente 
pela utilização de matérias-primas de 
elevada qualidade, sendo uma refe-
rência no fabrico de porcelana.

A visão da Costa Verde é ser líder de 
mercado no segmento da Hotelaria 
e, simultaneamente, uma referência 
como empresa socialmente responsá-
vel e inovadora.

Em 2019, registou um volume de 
negócios de 14,7 milhões de euros e 

COSTA VERDE
Porcelana portuguesa dá cartas 

no mercado internacional  

Fundada em 1992, no concelho de Vagos, distrito de Aveiro, a Costa Verde 
dedica-se ao fabrico de porcelana utilitária e doméstica. Esta empresa 

portuguesa conta com uma das unidades mais modernas da União Europeia, 
sendo apelidada como a detentora da unidade de fabrico de porcelana 

tecnologicamente mais avançada a nível mundial.

produziu cerca de 12 milhões de pe-
ças, tendo exportado 70 por cento da 
sua produção para o mundo inteiro. 

Com uma forte presença nos merca-
dos tradicionais de exportação das 
indústrias portuguesas, como é o 
caso da União Europeia, a Costa Ver-
de tem conseguido alcançar um forte 
posicionamento em mercados mais 
longínquos, como os Estados Unidos 
da América, Japão, Coreia do Sul, 
Singapura, Chile, Colômbia, entre 
muitos outros.

A Costa Verde aposta na exportação 
direta, quer seja através da intervenção 
de agentes comerciais, quer seja direta-
mente a importadores e distribuidores. 
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É importante salientar que a aborda-
gem varia consoante a geografia. 

Resultado de um tremendo esforço 
de investimento de meios e de desen-
volvimento de produto, a presença 
nestes mercados obriga a empresa a 
um esforço continuo na adaptação 
dos vários produtos que desenvolve a 
cada mercado.

O processo de internacionalização da 
Costa Verde tem em consideração 
os aspetos culturais e de negócio de 
cada país, existindo sempre uma ne-
cessidade de se realizarem alterações 
nos produtos e nas práticas comer-
ciais da empresa, para que o sucesso 
seja alcançado. 

Procurando sempre superar a satisfação 
dos seus clientes, a Costa Verde dispõe 
de vários clientes nos quatro cantos do 
mundo, nas áreas do retalho, hotelaria, 
promocional e marcas de café. 

No retalho, a empresa marca presen-
ça em vários department stores, como 
John Lewis, El Corte Inglês, entre outros. 

Por sua vez, na área da hotelaria e da 
restauração, que é o principal foco da 
atividade da Costa Verde, a empresa 
é hoje parceira das mais exigentes 

cadeias de hotéis e restaurantes: Mar-
riott, Ceasers Entertainment, Crowne 
Plaza, Horseshoe, Accor, Caesars En-
tertainment, Dolce Hotels & Resorts, 
Melia Hotels & Resorts, M Resort & 
Spa Las Vegas, Fasano, Mandalai Bay 
e Venetian Las Vegas, Ritz-Carlton, 
Ramada, Golden Tulip, Hilton, entre 
muitos outros. 

Relativamente ao segmento promo-
cional, a Costa Verde tem desenvolvi-
do projetos na Europa e na América 
Latina. Por último, importa ainda refe-
rir que é parceira preferencial das me-
lhores marcas de café a nível europeu 
e mundial.

No último ano, a pandemia COVID-19 
obrigou a Costa Verde a repensar o 

Assim, a empresa lançou uma novida-

de absoluta no mercado da porcelana: 

a porcelana dura e feldspática.

No início deste ano, a empresa lan-

çou também uma loja online a nível 

mundial, uma nova linha, designada 

“Agma”, e a acabada de apresentar 

submarca “Moods”, que oferece, 

com a mesma garantia da porcelana 

branca, linhas de vidrados coloridos e 

reativos, que têm tido uma excelen-

te reação. Todos estes projetos são 

desenvolvidos tendo em vista a sua 

implementação nos vários mercados 

de exportação da Costa Verde, o que 

exige uma vez mais um maior inves-

timento na adaptabilidade destes aos 

mercados de destino.

seu negócio e a trabalhar internamen-

te em novas soluções de produto e de 

conceito. Neste sentido, e tendo à sua 

disposição uma nova unidade de pro-

dução resultante de um investimento 

de quase oito milhões de euros, o ano 

de 2020 e o início de 2021 ficaram 

marcados pelo estudo, investigação, 

desenvolvimento e apresentação de 

novas linhas e de um novo conceito. 

“A pandemia da COVID-19 trouxe-

-nos novos requisitos e regulamenta-

ção específica, que são desafios para 

as operações de ‘catering’, restaura-

ção, hotelaria e serviço hospitalar. Em-

bora saibamos que estes setores têm 

desempenhado há muito um papel 

essencial na implementação de medi-

das que permitam a manutenção dos 

padrões de higiene e limpeza necessá-
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rios, estes assumem um relevo ainda 
maior durante o período pandémico e 
no futuro. A higiene e segurança nos 
processos de fabrico e no momento 
de servir alimentos devem ser deter-
minantes, sendo esta uma garantia 
básica do serviço prestado ao consu-
midor. Os alimentos são meios propí-
cios ao desenvolvimento de microrga-
nismos, podendo ser contaminados 
por estes e tornar-se uma fonte de 
transmissão de doenças. Numa altura 
de regresso à nova normalidade, urge 
a necessidade de encontrar soluções 
para as operações alimentares, que 
garantam segurança e incrementem 
valor ao serviço prestado.   porcelana, 
como elemento preponderante deste 
tipo de operações, oferece uma op-
ção segura, resistente, elegante e du-
radoura”, refere Paulo Pinto Santos, 

Marketing Manager da Costa Verde. 

A sustentabilidade e a eficiência ener-

gética, assim como a pegada ambien-

tal, têm uma abordagem bastante res-

ponsável por parte da empresa, que 

é também membro do reconhecido 

organismo das Nações Unidas: Global 

Compact   – Network, subscrevendo 

dessa forma os seus dez princípios 

e assumindo o desenvolvimento de 

uma economia mais sustentável e in-

clusiva, assim como a promoção de 

uma relação mais benéfica entre as 

empresas e a sociedade.

Paulo Pinto Santos afirma ainda que 

“na Costa Verde a sustentabilidade 
é importante, uma vez que, mencio-
nando alguns resultados, garante um 
melhor futuro para todos, otimiza o 
consumo energético, potencia um 
‘habitat’ saudável e promove um im-
pacto social de qualidade. Num mo-
mento em que tudo leva à palavra 
sustentabilidade, gostaria de afirmar 
que sustentabilidade significa durabi-
lidade, e durabilidade, em cerâmica, 
é sinónimo de porcelana”.  

https://costa-verde.com/

GENSYS 
Making Smart Factories Real

A GenSYS, empresa portuguesa fundada 
em 2016, encontra-se em fase de expansão 

e internacionalização da sua solução, 
nomeadamente para os mercados europeu 

e norte americano.

A empresa GenSYS foi criada em 
2016, mas o projeto conta com mais 
de 10 anos de trabalho na área. A 
GenSYS, tal como existe hoje, surge 
na sequência do sucesso alcançado 
dos projetos de investigação em que 
esteve envolvida no seio da Universi-
dade do Minho, dos quais se destaca 
o programa IDEIA da Agência Nacio-
nal de Inovação (ANI), em 2008, e o 
projeto Human Machine Interface Ex-
cellence (HMIEXCEL), em 2013 – um 
projeto em parceria com a BOSCH Car 
Multimedia Portugal, S.A. e a Univer-
sidade do Minho. O mérito do traba-

lho desenvolvido foi reconhecido em 
2016 pela atribuição do primeiro pré-
mio do concurso SpinUM.

A cooperação estratégica com o Gru-
po Pinto Brasil, que se dedica funda-
mentalmente à produção de máqui-
nas industriais, tem como objetivo 
potenciar a interligação da solução 
com diferentes sistemas cyber físi-
cos – possibilitando a construção de 
verdadeiras "smart factories". Fruto 
do trabalho desenvolvido, foi criada 
uma unidade de investigação e desen-
volvimento – designada Application 

https://costa-verde.com/
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Center, que associa mais de 20 equi-
pamentos industriais completamente 
integrados e controlado pelo GenSYS, 
e que pode ser visitada por marcação 
prévia online.

No âmbito da 4ª revolução industrial, a 
digitalização e controlo do shop floor é 
inevitável. A GenSYS apresenta um sis-
tema ímpar que integra, controla, sin-
croniza e automatiza todas as ativida-
des do shop floor (postos de trabalho, 
equipamentos industriais, sistemas de 
transporte e/ou armazenamento, equi-
pas de qualidade, manutenção, etc.). 
Esta solução permite a implementação 
de técnicas de produção puxada – até 
agora limitadas a ambientes de produ-
ção repetitiva ou produção em massa 
– em ambientes de grande diversidade 
de artigos e complexidade do sistema 
produtivo, com base em kanbans ele-
trónicos. O grande objetivo do sistema 
é ajudar as organizações a normalizar 
a diversidade, gerir a complexidade no 
shop floor e melhorar os seus indica-
dores de produtividade.

"Quando o tempo é o nosso bem 
mais precioso e a qualidade do nos-

so trabalho se reduz à qualidade do 
nosso contributo, o software GenSYS 
permite-nos ter o primeiro do resto 
dos nossos dias no Shopfloor”, afirma 
António Brasil, CEO da GenSYS.

O sistema GenSYS é um Smart Manu-
facturing System que incorpora um 
conjunto de novos modelos de gestão 
de informação de artigos, de planea-
mento, controlo e programação da 
produção que respondem aos novos 
requisitos da Indústria 4.0. Atualmen-
te, este sistema disruptivo de gestão 
da produção pode ser aplicado em 
qualquer tipo de indústria e é adota-
do por parceiros industriais de renome 
mundial, dos quais se destaca a BOS-
CH Car Multimedia Portugal, S.A.

A solução proposta pela GenSYS é um 
sistema genérico e flexível que pode 
ser aplicado a qualquer tipo de pro-
duto e/ou indústria, e que já foi vali-
dado e adotado em diversos setores, 
nomeadamente, têxtil, eletromecâni-
ca, eletrónica, automóvel, aquariofilia, 
plásticos, construção, tintas e verni-
zes, entre outros.

“A diferença está nos detalhes e na 
capacidade do GenSYS para refletir 

o comportamento de cada organiza-

ção”, considera Paulo Martins, cofun-

dador da GenSYS.

O percurso da GenSYS permitiu-lhe 

estabelecer relações de parceria com 

um conjunto de entidades que, pela 

sua relevância no panorama científico 

e tecnológico, constituem hoje um 

ativo importante da organização.

Para dar resposta a estes objetivos, 

a equipa da GenSYS é composta por 

mais de 30 colaboradores divididos 

em quatro departamentos, nomea-

damente I&D, TI, Consultoria e Imple-

mentação e Formação. A equipa de 

I&D inclui docentes e investigadores 

da Universidade do Minho.

Para o triénio 2022/2024, a GenSYS 

definiu uma estratégia de expansão 

e internacionalização da solução, fo-

cando-se no mercado europeu e norte 

americano, através da criação de uma 

rede de parceiros que acrescentem 

valor à solução proposta e permitam 

a distribuição do software. 

https://gensys.pt/

https://gensys.pt/
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Com mais de 33 anos de experiência e 

composta por uma equipa de elevada 

qualidade e know-how, a empresa di-

ferencia-se da grande indústria pelos 

seus acabamentos, diversidade de ta-

manhos e modelos. Além disso, segue 

as melhores práticas ambientais.

Em 1992, a Molde Ceramics recebeu 

o Prémio Nacional de Design para a 

indústria cerâmica e, em 2001, foi 

distinguida com o Prémio Nacional de 

Segurança do Trabalho.

Com base numa estratégia de diversi-

ficação de produtos, em 2003, a em-

presa apostou no desenvolvimento de 

uma coleção de revestimentos deco-

rativos: a “Azulejo XXI”. Esta coleção 

MOLDE CERAMIC 
Cerâmica portuguesa alia tradição 

com a inovação   

Fundada em junho de 1988, nas Caldas da Rainha, uma região com uma 
tradição secular na indústria cerâmica decorativa e utilitária, a empresa 100 

por cento portuguesa Molde Ceramics combina tradição e inovação.

foi criada com o intuito de reinventar 

o tão tradicional conceito de azuleja-

ria português. Este produto distingue-

-se pelas formas exclusivas, texturas e 

tridimensionalidade, que possibilitam 

a criação de espaços únicos.

A produção de revestimentos decora-

tivos da Molde Ceramics é executada 

manualmente e cada peça é única, 

sendo parte de uma mesma família. 

Para além dos modelos “Azulejo XXI”, 

produz também projetos de autor, que 

se constituem como peças cerâmicas 

especiais para construção, como o 

revestimento da Estação de Tratamen-

to de Águas da Epal, em Asseisseira, 

em 2008, autoria de Eduardo Nery, e 

o revestimento decorativo do Edifício 
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Náutico, em Cascais, do arquiteto Tia-

go Rebelo de Andrade, em 2019. 

No ano de 2018, iniciou a apresenta-

ção regular dos seus produtos “Molde” 

nas principais feiras da Europa, dando 

assim início ao processo de interna-

cionalização da marca. Desta forma, 

a marca “Molde” foi bastante promo-

vida internacionalmente, tornando-

-se reconhecida em vários pontos do 

mundo. Em 2021, a empresa criou a 

Academia Molde, um departamento 

que pretende promover novos valores 

criativos na área da indústria cerâmica.

No primeiro semestre de 2021, a 

Molde Ceramics alcançou um volu-

me de faturação de 1,5 milhões de 

euros. Com uma forte componente 

exportadora, a empresa exporta es-

sencialmente produtos de table ware 

e decoração, maioritariamente para 

mercados altamente exigentes, como 

os Estados Unidos da América e os 

países nórdicos, em private label. 

No futuro, a empresa pretende conti-

nuar a apostar no desenvolvimento da 

sua presença no mundo inteiro e em 

território nacional, com as marcas pró-

prias “Molde”, “MIC” e “Azulejo XXI”.

Além disso, a Molde Ceramics preten-

de desenvolver a presença da marca 

“Molde” em aplicações artísticas que 

tanto embelezam as cidades e o seu 

ambiente humano.

Dos vários trabalhos já realizados em 

restaurantes, hotéis, bares e habita-

ções, são de destacar as três capelas 

da Igreja da Ressurreição em Alvide, 

autoria de Cândida Wigan. 

www.molde.pt/index.php/pt-pt/

http://www.molde.pt/index.php/pt-pt/
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World Investment Report 
2021 – UNCTAD, junho 2021
O Relatório sobre o Investimento Mun-
dial 2021, divulgado recentemente pela 
Conferência das Nações Unidas para o 
Comércio e Desenvolvimento (UNC-
TAD), analisa as tendências do investi-
mento direto estrangeiro (IDE) a nível 
mundial, regional e nacional, avançan-
do com as medidas emergentes com 
vista a melhorar a sua contribuição para 
o desenvolvimento. Os fluxos globais 
de IDE foram severamente atingidos 
pela pandemia COVID-19, tendo caído 
cerca de 35 por cento em 2020, face ao 
ano anterior. No entanto, verificaram-
-se desempenhos muito distintos a nível 
regional, tendo afetado particularmen-
te a Europa (-80 por cento), a América 
do Norte (-42 por cento), a América La-
tina e Caribe (-45 por cento), o Sudeste 
Asiático (-25 por cento) e a África (-16 
por cento). A China, pelo contrário, re-
gistou um aumento de 6 por cento.    

CONSULTAR

EY Attractiveness 
Survey Portugal – Ernst 
& Young, junho 2021 
O relatório anual realizado pela EY para 
avaliar a perceção dos investidores inter-
nacionais sobre a atratividade de Portu-
gal enquanto destino de investimento 
direto estrangeiro (IDE) revela que, ape-
sar da crise pandémica, o país conse-
guiu posicionar-se como 10º destino de 
investimento na Europa, em 2020, com 
154 projetos de IDE (158 em 2019). Para 
reforçar a sua atratividade, Portugal de-
verá apostar em tecnologia, inovação, 
talento, sustentabilidade económica, 
tributária e ambiental, visando uma es-
tratégia de longo prazo.

CONSULTAR

Rússia: UE Prolonga 
por Seis Meses as 
Sanções Económicas 
em Resposta à 
Desestabilização 
da Ucrânia – Conselho 
da UE, julho 2021
O Conselho Europeu decidiu prorrogar 
as sanções económicas em vigor contra 
a Federação Russa por mais seis meses, 
até 31 de janeiro de 2022, após con-
clusão de que a Rússia não está a im-
plementar integralmente os termos dos 
acordos firmados em Minsk para pôr 
cobro ao conflito com a Ucrânia. A de-
cisão limita, por exemplo, o acesso aos 
mercados de capitais primários e secun-
dários da UE para certos bancos e em-
presas russas. No contexto das medidas 
tomadas é proibida a importação, ex-
portação ou transferência, direta ou in-
direta, de qualquer material relaciona-
do com a defesa, assim como os bens 
de dupla utilização para fins militares. 
As sanções restringem, ainda, o acesso 
da Rússia a determinadas tecnologias 
sensíveis que podem ser utilizadas no 
setor da energia russo.

CONSULTAR

Aprovação do Acordo 
entre Portugal e a 
Costa do Marfim sobre 
Promoção e Proteção de 
Investimentos – DRE n.º 
133, de 12 de julho de 
2021, 1ª. Série 
O Acordo entre Portugal e a Costa do 
Marfim, aprovado pelo Decreto n.º 
20/2021, de 12 de julho, tem por ob-
jetivo a criação de um enquadramento 
jurídico para a promoção e proteção re-
cíproca de investimentos entre investi-

The E-commerce 
Ecosystem in China: 
A Checklist for 
European SMEs – EU 
SME CENTRE, junho 2021
O documento do EU SME CENTRE 
apresenta uma visão abrangente e 
atualizada do comércio eletrónico na 
China, com enfoque nos principais 
atores, últimas tendências de consu-
mo, categorias de produtos emergen-
tes, regulamentos e disposições de 
entrada no mercado. Destaca-se ain-
da a abordagem de temas pertinen-
tes para a entrada no mercado, como 
as principais etapas a cumprir, canais, 
estratégias de preços e marketing, re-
quisitos de logística e melhores práti-
cas a serem seguidas.

CONSULTAR

Aprovação do Acordo 
em Matéria de Proteção 
dos Investimentos entre 
a UE e Singapura – DRE 
n.º 134, de 13 de julho 
de 2021, 1ª. Série
A Resolução da Assembleia da Repú-
blica n.º 199/2021, de 13 de julho, 
aprova o Acordo entre a UE (e os seus 
Estados-membros) e Singapura, assina-
do em Bruxelas, em 19 de outubro de 
2018, que tem por objetivo instaurar 
um clima mais propício ao investimen-
to entre as partes, em conformidade 
com o disposto no texto legal. O Acor-
do entra em vigor no 1º dia do 2º mês 
seguinte àquele em que as partes se 
notificarem por escrito de que foram 
cumpridos os respetivos requisitos e 
procedimentos legais aplicáveis para a 
entrada em vigor do presente Acordo.

CONSULTAR

https://unctad.org/topic/investment/world-investment-report
https://www.ey.com/pt_pt/attractiveness/21/ey-attractiveness-survey-portugal-2021
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2021/07/12/russia-eu-prolongs-economic-sanctions-over-the-destabilisation-of-ukraine-by-six-months/
https://www.eusmecentre.org.cn/report/e-commerce-ecosystem-china-checklist-european-smes-2021-update
https://dre.pt/application/file/a/166983614
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Português de Bens – 
INE, julho de 2021
De janeiro a maio de 2021, as expor-
tações de bens ascenderam a 26,0 mil 
milhões de euros, contra 20,9 milhões 
de euros em igual período de 2020, ou 
seja, um aumento de 5,2 mil milhões 
de euros (tvh 24,7 por cento). Compa-
rativamente a 2019 (janeiro a maio) as 
exportações cresceram 1,8 por cento.
No mesmo período, as importações 
totalizaram 31,5 mil milhões de euros 
e cresceram 3,9 mil milhões de euros, 
apresentando uma tvh de 14,1 por 
cento. Face aos primeiros cinco meses 
de 2019, as importações diminuíram 
6,7 por cento.
Estes resultados determinaram um dé-
fice da balança comercial de 5,4 mil mi-
lhões de euros, correspondente a um 
desagravamento de 1,3 mil milhões de 
euros relativamente aos primeiros cin-
co meses de 2020. A taxa de cobertura 
das Importações pelas exportações si-
tuou-se em 82,8 por cento, que corres-
ponde a uma subida de 7,0 p.p. face à 
taxa registada no ano anterior.
Em termos mensais, em maio de 
2021, as exportações de bens regis-
taram taxas de variação nominais de 
54,8 por cento em termos homólo-
gos (tvh) e de -0,5 por cento face a 
abril de 2021 (variação em cadeia), 
atingindo 5,3 mil milhões de euros, 
em valor absoluto.

CONSULTAR

Perspetivas de 
Exportação de Bens – 
2ª previsão 2021 – INE, 
julho 2021
De acordo com Inquérito sobre Pers-
petivas de Exportação de Bens (IPEB), 
dirigido em maio de 2021 a 3.224 
empresas representativas de 90 por 

dores dos Estados das duas partes, que 
promova condições favoráveis para a 
realização de mais investimentos com 
base nos princípios de igualdade e be-
nefício mútuo. O Acordo aplica-se a to-
dos os investimentos realizados antes e 
após a sua entrada em vigor, por inves-
tidores de uma das partes no território 
da outra parte, em conformidade com 
o direito aplicável desta última, não 
tendo que ser observado, contudo, nos 
diferendos que resultem de factos ocor-
ridos antes da sua entrada em vigor.
Este Acordo entrará em vigor no 30º 
dia após a data de receção da última 
das notificações, por escrito e por via 
diplomática, de que foram cumpridos 
os requisitos de direito interno das par-
tes necessários para o efeito.

CONSULTAR

An Investor’s Guide 
to The Vietnam FDI 
Landscape – VCI Legal / 
Lexology, julho 2021
Breve guia, no formato pergunta/res-
posta, sobre a abordagem do mercado 
do Vietname do ponto de vista do seu 
quadro legal de investimento direto es-
trangeiro. Entre as temáticas em aná-
lise estão os setores económicos mais 
envolvidos nesta área, em comparação 
com o ano de 2019, o relacionamento 
comercial entre a União Europeia e o 
Vietname, designadamente o impacto 
do Acordo de Comércio Livre, em vi-
gor há um ano, na atração de projetos 
de investimento externo para este país 
asiático, e a nova legislação que regula-
menta, desde 2020, os projetos de IDE. 

CONSULTAR

Estatísticas Correntes 
do Comércio Internacional 

cento das exportações totais de bens, 
as empresas exportadoras perspetivam 
um crescimento nominal de 7,2 por 
cento das suas exportações em 2021 
face ao ano anterior; 7,5 por cento nas 
exportações para os mercados Extra 
UE e de 7,0 por cento para os países 
Intra UE.
Excluindo os Combustíveis e lubrifi-
cantes, as expetativas reveladas pelas 
empresas indicam um acréscimo espe-
rado de 5,8 por cento em 2021 (4,8 por 
cento no Comércio Extra UE e 6,1 por 
cento no Comércio Intra UE).
Este resultado global representa uma re-
visão em alta de 2,3 p.p. face às perspe-
tivas indicadas no inquérito precedente, 
realizado em novembro de 2020. 

CONSULTAR

Anuário Estatístico 
de Portugal 2020 – INE, 
julho 2021
Está disponível o mais recente Anuário 
Estatístico de Portugal (AEP), um com-
pêndio de informação estatística oficial, 
que constitui uma publicação de refe-
rência para quantos desejam obter, num 
único volume, um completo retrato es-
tatístico do país, em diversos domínios 
de análise.
A informação do AEP 2020 reporta ge-
nericamente aos dados disponíveis a 
15 de junho de 2021 e apresenta, em 
cada subcapítulo, uma análise estatística 
sintética e um conjunto de infografias, 
permitindo uma rápida apreensão dos 
fenómenos salientados.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735106&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://dre.pt/application/file/a/166983576
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=964574aa-bd81-48f7-9dfc-504586391a1c
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=473153953&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=6359108&PUBLICACOESmodo=2
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notícias 
AICEP

julho quatro contratos fiscais de in-

vestimento com as empresas João 

de Deus & Filhos, Vila Galé, Tryba e 

Siemens Gamesa, que envolvem um 

montante de mais de 141 milhões de 

euros e a criação de cerca de quase 

500 postos de trabalho.

Trata-se de uma empresa de capital 

português (Vila Galé) que se expande, 

duas empresas de capital estrangeiro 

(João de Deus e Siemens Gamesa) que 

renovam a sua aposta em Portugal 

com mais investimento e diversifica-

ção de produtos e, finalmente, um in-

vestidor estrangeiro (Tryba) que chega 

ao nosso País para, em parceria com 

uma empresa portuguesa, criar uma 

nova unidade, introduzindo produtos 

diversificados e inovadores.

A cerimónia de assinatura contou com 

as presenças do primeiro-ministro, 

António Costa, do ministro de Estado 

e dos Negócios Estrangeiros, Augusto 

Santos Silva, da administradora da AI-

CEP responsável pela área de Investi-

mento e Incentivos, Madalena Olivei-

ra e Silva, e pelos altos responsáveis 

das empresas. 

Continental 
expande investimento 
em Portugal
A AICEP assinou, no dia 28 de julho, 

em Vila Real, um contrato de investi-

mento com o consórcio liderado pela 

Continental Advanced Antenna Portu-

gal, no valor de cerca de 10,2 milhões 

de euros. O contrato prevê a afetação 

de 138 postos de trabalho, dos quais 

29 novos postos de trabalho altamen-

te qualificados, e, ainda, a criação de 

34 novas bolsas de investigação.

Trata-se de um projeto de Investigação 

e Desenvolvimento Tecnológico (I&DT) 

feito em colaboração entre empresas 

e várias Universidades portuguesas, 

cofinanciado por fundos do Portugal 

2020, devidamente enquadrado nos 

domínios prioritários da estratégia de 

investigação e inovação para uma es-

pecialização inteligente (RIS3).

“É importante destacar o primeiro pro-

jeto desta natureza e dimensão com a 

UTAD, além de outras Universidades e 

Institutos com que a AICEP trabalha re-

correntemente no interior do país, que 

vem fomentar o talento nesta zona, o 

que permitirá criar um círculo vir-

tuoso de investimento”, re-

fere o presidente da AICEP 

Luís Castro Henriques.

O ministro de Estado 

da Economia e Tran-

sição Digital, Pedro 

Siza Vieira, e a admi-

nistradora da AICEP, 

Madalena Oliveira e 

Silva, estiveram pre-

sentes na assinatura 

do contrato que a AI-

CEP celebrou em nome 

do Estado português.

NOTÍCIAS

INOV Contacto: 
candidaturas à 25ª 
edição de 15 a 30 
de setembro
As candidaturas de jovens licenciados 

aos estágios da 25ª edição do Pro-

grama INOV Contacto, gerido pela 

AICEP, decorrem de 15 a 30 de se-

tembro. Serão cerca de 200 estágios 

remunerados para qualquer área de 

formação, numa edição que arranca-

rá em janeiro de 2022 com os natu-

rais ajustes ao contexto internacional 

desafiante e imprevisível que vivemos. 

Os requisitos para a candidatura ao 

INOV Contacto são os seguintes: jo-

vens até aos 29 anos que não es-

tejam a trabalhar, nem a estudar à 

data do estágio; com formação su-

perior em qualquer área; domínio 

do inglês; motivação para desenvol-

ver uma carreira internacional; e dis-

ponibilidade para viver no exterior. 

Mais informação aqui. 

Refira-se que, desde 1997, o INOV 

Contacto já realizou cerca de seis 

mil estágios, em quase 1.300 en-

tidades, num total de mais de 

80 países. 

AICEP assina 
contratos de 
investimento de 
141 milhões de 
euros
A AICEP, em nome do Estado 

português, assinou no dia 20 de 

https://www.inovcontacto.pt/?utm_source=portugalglobal&utm_medium=301&utm_campaign=redirect
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https://www.youtube.com/aicepportugalglobal
https://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
https://www.portugalexporta.pt/
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

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

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

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Hong-Kong
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

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

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

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

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

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

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades             

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

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

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

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES



BOOKMARKS

Num mundo de transformações 
incessantes e sem precedentes, 
são cada vez mais necessárias em-
presas resilientes e desafiadoras. 
Infelizmente, muitas organizações, 
submersas em burocracia, vivem 
em constante inércia e timidez.
Como líderes, trabalhadores, in-
vestidores ou cidadãos, todos nós 
merecemos mais. São precisas 
empresas arrojadas, empreende-
doras e ágeis para se mudarem a 
si mesmas.
Assim nasce o livro “Humanocra-
cia”, onde os autores Gary Ha-
mel e Michele Zanini apresentam 
argumentos e dados para serem 

criadas empresas melhores.
Gary Hamel é professor convi-
dado de Estratégia e Gestão In-
ternacional da London Business 
School, cofundador da consultora 
internacional Strategos e diretor 
do Management Innovation Lab. 
Além disso, escreve artigos para 
jornais e revistas na área da ges-
tão, como por exemplo a Harvard 
Buiness Review, o Wall Street 
Journal e o Financial Times. 
Michele Zanini fez parte da 
McKinsey & Company e detém 
um diploma da John F. Kennedy 
School of Government, da Har-
vard University.

Este é o livro ideal para quem quer 
uma vida mais estável, à prova 
de incertezas, crises económicas 
e perda de rendimento. 
A obra “De Hobby a Startup – 
Construa uma vida à prova de 
recessões” conta a história de 
pessoas que se libertaram da an-
gústia financeira. Por exemplo, 
um gestor financeiro que lançou 
a sua própria plataforma de fi-
nanças pessoais, uma jornalista 
que se tornou consultora de mar-
keting e redes sociais e até uma 
videógrafa que fundou uma edi-
tora lucrativa nas horas vagas. 

Repleto de conselhos práticos para 
os que procuram lançar negócios 
lucrativos, este livro é ideal para 
aqueles que querem criar o negó-
cio dos seus sonhos com o pouco 
tempo livre de que dispõem e au-
mentar os seus rendimentos. 
Kimberly Palmer é editora-sénior 
na US News & World Report e au-
tora do blogue Alpha Consumer. 
É autora de Generation Earn: The 
Young Professional’s Guide to 
Spending, Investing and Giving 
Back e de uma série de guias fi-
nanceiros, Palmer’s Planners, ven-
didos através da sua loja no Etsy

 Autores:  Gary Hamel e Michele Zanini
 Editora: Actual Editora
Ano: 2021
Nº de páginas: 400 pp.
Preço: 21,90€

Autora: Kimberly Palmer
Editora: Self PT
Ano: 2021
Nº de páginas: 256 pp.
Preço: 15,90€

HUMANOCRACIA

DE HOBBY A STARTUP – CONSTRUA 
UMA VIDA À PROVA DE RECESSÕES
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Informação especializada online
Portugalnews

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

NewsRoom

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

portugalglobal.pt

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.

https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/PortugalNews.aspx
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewsList.aspx?newType=Categories&&newId=0bd8f717-04d0-468a-835d-ffad1806f954
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