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Desde fevereiro des-
te ano que a AICEP 
abraçou um novo de-
safio que abrange um 
universo alargado de 
stakeholders da socie-
dade civil, como pen-
sadores, associações, 

empresas e investidores, para trabalharmos, em 
conjunto, na criação da Marca Portugal, procu-
rando aumentar o reconhecimento e a notorie-
dade do país no contexto internacional.

Sabemos que os compradores profissionais já 
têm a perceção de que “o que é português é 
bom”, mas temos de trabalhar esta notorieda-
de junto do consumidor final, através de uma 
estratégia que passa pela definição dos atribu-
tos da Marca Portugal, alicerçando esta marca 
num conjunto de valores e, dessa forma, dando 
coerência às ações de promoção externa do país 
e dos seus setores económicos.

Este trabalho, como referido, arrancou em fe-
vereiro com uma primeira reunião do Conselho 
Consultivo para a Marca Portugal, e culminou, 
após uma ronda de reuniões realizadas ao longo 
do ano, no passado dia 23 de setembro, com a 
realização de uma Conferência que reuniu es-
pecialistas e empresários com o objetivo de re-
colher ideias para a gestão da Marca Portugal.

Os frutos deste trabalho conduzirão à elabora-

ção de um Plano Estratégico que será apresen-
tado no 1º trimestre de 2022 e que visa aumen-
tar o valor percecionado da Marca-país nos mer-
cados externos, contribuindo para aumentar a 
notoriedade de Portugal e, dessa forma, man-
tendo o país na rota do crescimento alcançado 
nos últimos anos. 

Este é um projeto para uma década, coordena-
do pela AICEP, mas é uma iniciativa
transversal para se trabalhar de forma padro-
nizada e com objetivos concretos, num debate 
que deverá ser alargado aos vários quadrantes 
da sociedade civil.

Simon Anholt, keynote speaker da Conferência 
e especialista internacional nesta matéria, foi 
também o entrevistado nesta edição da revista, 
onde fala do posicionamento que Portugal po-
derá assumir para obter maior reconhecimento 
internacional e aponta caminhos nesse sentido.

Itália, um dos países com uma das mais robustas 
marcas-país, é o mercado em foco este mês. A 
Delegação da AICEP em Milão analisa a econo-
mia deste importante mercado que é o 6º maior 
cliente de Portugal e aponta oportunidades para 
as empresas portuguesas que aí queiram investir.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Marca Portugal, uma estratégia para uma década
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A AICEP realizou, no dia 23 de setembro, a Conferência Marca Portugal, com o 
objetivo de recolher ideias para a gestão da Marca Portugal. No primeiro trimestre 
de 2022, irá apresentar ao governo um Plano Estratégico para a Marca Portugal, 

delineado para a próxima década. 

O Plano Estratégico visa aumentar o valor percecionado da Marca-país nos mercados 
externos, contribuindo para aumentar a notoriedade de Portugal. Esta estratégia 
é fundamental para continuar na rota de sucesso que Portugal registou na última 

década de aumento de exportações, aumento de valor do comércio externo e 
aumento de investimento. 

No plano deve constar um conjunto de ações que envolvam todas as valências 
necessárias para trabalhar uma perceção de valor e diferenciada de Portugal. Além 

disso, tem que estabelecer adequadamente todos os recursos necessários para 
concretizar esta estratégia estruturante para o país. 

A conferência pretendeu demonstrar a importância da Marca-país e das marcas 
comerciais, bem como da cooperação entre as duas, permitindo a projeção de 

Portugal a nível internacional. 

CONFERÊNCIA MARCA PORTUGAL
DESENVOLVIMENTO DE PLANO 

ESTRATÉGICO PARA A PRÓXIMA DÉCADA
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Apresentada e moderada por Carlos 
Pacheco, responsável na AICEP pela 
Unidade de Missão Marca Portugal, 
esta conferência encerrou um ciclo de 
fóruns realizados ao longo do presente 
ano, onde foi realizada uma investiga-
ção alargada para recolher ideias para 
a Marca Portugal. Ideias essas que fo-
ram apresentadas e discutidas ao lon-
go da conferência. 

O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, foi responsável pela abertu-
ra da conferência, tendo salientado a 
importância desta sessão para a cons-
trução da estratégia da Marca Portugal 
para os próximos 10 anos. 

Segundo Luís Castro Henriques, há 
três anos atrás a AICEP, que trabalha 
há décadas com as empresas portu-
guesas exportadoras, apercebeu-se 
que os compradores internacionais 
reconhecem os produtos e serviços 
portugueses pela sua qualidade, ino-
vação, sustentabilidade, autenticidade 
e competitividade. Assim, as empresas 
nacionais conseguiram alcançar uma 
perceção relevante nos mercados in-
ternacionais, o que é essencial para 
trabalhar a perceção diferenciada que 
se pretende para Portugal. 

“Tivemos que pensar na melhor forma 
de trabalhar esta boa reputação para ir 

mais longe. Mas acima de tudo, para 
nos diferenciarmos. É esse o grande de-
safio. No geral, há uma boa noção dos 
nossos produtos por parte dos profissio-
nais, mas agora precisamos de chegar 
ao consumidor final, para que queira 
comprar produtos portugueses e os 
reconheça pela sua qualidade e inova-
ção”, revela o presidente da AICEP. 

Esta situação permite impactos bas-
tante positivos, nomeadamente a cres-
cente notoriedade do país, o aumento 
do valor dos produtos portugueses e a 
captação de mais investimento. Desta 
forma, a estratégia da Marca Portu-
gal é fundamental para o nosso país 
se manter na rota de enorme sucesso 
da última década, com o crescimento 
das exportações e o aumento muito 
significativo de investimento captado, 
gerando um maior valor acrescentado. 

Portugal visto 
do exterior
O ponto de partida para a realização 
dos fóruns mencionados anteriormen-
te foi a realização do estudo BAV / Por-
tugal BEST Countries 2020, encomen-
dado pela AICEP para aferir a perceção 
externa sobre Portugal, particularmen-
te a sua relevância, diferenciação e per-
curso nos últimos anos, junto de 21 mil 
decisores globais. 

O estudo, que foi apresentado por 
João Miguel Maria, Head of Strategy 
da VMLY&R Lisboa e um dos respon-
sáveis pela sua realização, tem algu-
mas boas noticias, mas também al-
guns desafios.

As principais conclusões foram as 
seguintes: 

•  Portugal permanece em 24º lugar 
na classificação global de países em 
2020, mas regista um crescimento 
nos fatores “Qualidade de Vida” e 
“Influencia Cultural”, permitindo 
uma maior atração para os negócios 
e turismo;

•  Portugal ocupa a 6ª posição a nível 
mundial em viagens individuais e 
regista uma elevada pontuação na 
consideração turística global;

•  Portugal encontra-se em 14º lugar 
como melhor mercado para investir e 
16º como melhor lugar para começar 
um negócio;

•  O maior desafio que Portugal enfren-
ta é a sua falta de diferenciação per-
cebida, uma vez que a comunidade 
empresarial não consegue ver clara-
mente a singularidade e diferença do 
país em relação a outros mercados 
do sul da Europa, como Espanha, Itá-
lia e Grécia;

•  A imagem global de Portugal é de-
finida principalmente pelo seu clima, 
geografia, simpatia do seu povo e 
acessibilidade da sua cultura;

•  Portugal pretende estar associado à 
inovação, ao empreendedorismo e 
ao know-how tecnológico. O país re-
gista um desempenho fraco em cate-
gorias associadas ao ensino superior 
e ao setor da saúde;

•  Uma imagem que retém a progressão 
da perceção do país na arena global;

•  A imagem de Portugal melhorou em 
atributos relacionados com a moda, 
progressividade, dinamismo e mo-
dernidade, ou seja, características 
ligadas ao investimento empresarial;

•  O nível de consideração dos negócios Luís Castro Henriques, presidente da AICEP
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internacionais em relação a Portugal 
é geralmente inferior ao de outras 
nações europeias;

•  Portugal carece de um número sufi-
ciente de marcas portuguesas reco-
nhecidas internacionalmente, que 
têm um papel fundamental na for-
mação da imagem de um país e na 
orientação das decisões de investi-
mento. Ainda assim, existe potencial 
que deve ser desenvolvido;

•  Aqueles que já experimentaram pro-
dutos portugueses previamente e re-
conhecem o “Made In Portugal”, as-
sociam mais facilmente o país a uma 
imagem de negócios. 

João Miguel Maria realçou que um dos 
défices do posicionamento de Portugal 
no panorama global é a fraqueza rela-
tiva do universo das marcas nacionais, 
especialmente em setores de atividade 
chave para a sua apreciação enquanto 
destino de investimento. 

Desta forma, finalizou a sua apresenta-
ção, sugerindo algumas linhas de ação 
para o futuro:

•  Incentivar os portugueses a assumirem 
o papel de embaixadores ativos dos 
produtos e das marcas portuguesas;

•  Fomentar, encorajar e ajudar as em-
presas portuguesas a valorizar, de-
senvolver e assumir uma cultura de 
marca, bem como a promover inter-
nacionalmente as suas empresas e 
produtos como marcas;

•  Incentivar a criação de plataformas de 
promoção das marcas portuguesas;

•  Reforçar a visibilidade dos setores do 
Ensino Superior e Medicina / Cuida-
dos de Saúde nacionais.

Além disso, João Miguel Maria acon-
selhou Portugal a reforçar o seu po-
der de atração de turismo, capaz de 
atrair mais investimento; a fortalecer 
a associação entre setores ligados ao 
engenho e à produção; a desenvolver 
a diferenciação percebida do país rela-
tivamente aos países da Europa do Sul; 

e a tirar partido das boas pontuações 
na perceção de marca, especialmente 
no fator “Qualidade de Vida”. 

Após esta intervenção, Carlos Pacheco 
salientou que uma Marca-país forte 
permite uma maior atração de turistas, 
venda de produtos e serviços, captação 
de investimento e aumento de autoes-
tima. Referiu ainda que o desafio é 
gerar marcas com reconhecimento in-
ternacional que ajudem este propósito.

traordinário, devendo apostar em mar-
cas de propósitos.

Para Carlos Coelho, é essencial encon-
trar o melhor ângulo e os melhores pro-
tagonistas para promover Portugal: “Se 
fizermos o melhor do mundo e não for-
mos capazes de chamar a atenção para 
isso, vamos empobrecer a nossa econo-
mia, baseado no princípio da qualidade 
despercebida. Ou seja, é real, mas não é 
percecionado pelos outros”.  

Ideias para projetar 
a Marca Portugal
Além da realização deste estudo, o 
passo seguinte para o delineamento 
de uma estratégia para a Marca Portu-
gal foi a sondagem realizada junto do 
Conselho Consultivo da AICEP, cujos 
membros contribuíram positivamente 
com ideias, recomendações e pistas 
de trabalho para o futuro. Será então 
construída uma estratégia assente em 
diferentes opiniões e ideias de vários 
stakeholders, que inclua o máximo de 
perspetivas possíveis e relevantes para 
uma estratégia da Marca Portugal. 

Participaram mais de 100 intervenien-
tes de diferentes áreas de atividade, 
incluindo empresários, associações 
setoriais, académicos, profissionais de 
marketing e a sociedade em geral, nos 
workshops, debates, conversas, reu-
niões e grupos de trabalho, originan-

Portugal, Realidade 
e perceção
De seguida, Carlos Coelho, CEO da Ivity 

Brand Corp, abordou a diferença entre 

a realidade e a perceção, para se perce-

ber se Portugal é um país cuja perceção 

faz ou não justiça à sua realidade. 

O CEO da Ivity Brand Corp afirmou que 

fazer uma marca é definir um territó-

rio, englobando a história e a cultura 

expressas numa geografia. Portugal 

dispõe de um património de marca ex-

do um conjunto de ideias consensuais 

e muitas perspetivas diferentes. 

João Dias, administrador da AICEP, 

conduziu estas reuniões e apresentou 

João Miguel Maria, Head of Strategy 
da VMLY&R Lisboa

Carlos Pacheco, responsável na AICEP pela 
Unidade de Missão Marca Portugal

Carlos Coelho, CEO da Ivity Brand Corp



DESTAQUEoutubro 2021 9

na conferência as principais ideias obti-

das, como os valores que são o alicerce 

da Marca-país (humanismo, tradição, 

património, história, modernidade, 

inovação, sustentabilidade, segurança 

e povo confiável), a identidade que dis-

tingue Portugal (ativos que capitalizam 

a Marca Portugal, como o povo talen-

toso, território estrategicamente loca-

lizado, património histórico e cultural, 

língua, multiculturalidade e qualida-

de das infraestruturas), e a visão que 

Portugal pretende alcançar, nomeada-

mente: líder mundial da sustentabilida-

de, hub da inovação digital e país que 

aposta na produção exclusiva e de va-

lor acrescentado. 

João Dias referiu o exemplo da Portu-
gal Concept Store, loja país online e 
física que se estreia na Expo 2020 Du-
bai, onde é possível encontrar o que de 
melhor se faz em Portugal. 

Abordou também a criação de uma 
plataforma virtual de promoção das 
marcas portuguesas, utilizando realida-
de aumentada. Esta é ideal para a rea-
lização de eventos e showrooms online 
por todo o mundo.

Doing good, doing 
well: how Portugal 
can really matter
Simon Anholt, keynote speaker da 
conferência e especialista internacional 
em marcas de países, aconselhou presi-
dentes, primeiros-ministros e governos 
de mais de 60 países. Além disso, é o 
fundador do “The Good Country in-
dex” e do “Anholt-Ipsos Nation Brands 
Index”, o principal indicador de ima-
gem dos países. 

Na Conferência Marca Portugal abor-
dou a forma como Portugal se pode 
destacar no panorama mundial, proje-
tando uma imagem positiva que per-
mita uma maior atração de consumi-
dores, empresários e turistas. 

Ninguém duvida que os países precisam 
de imagens positivas e poderosas numa 
época cada vez mais competitiva, uma 
vez que é mais fácil atrair turistas, captar 
investimento estrangeiro, vender produ-
tos e serviços com lucro e atrair a atenção 
certa dos meios de comunicação social.

De acordo com Simon Anholt, o mais 
importante na imagem de um país são 
as suas ações. Assim, é mais importan-
te o que fazem do que aquilo que di-
zem sobre si próprios. O conselho do 
especialista é que Portugal comece por 
pensar naquilo que dá ao mundo, ou 
seja, o que pode vender que os outros 
queiram comprar, o que pode ensinar 
que queiram aprender e o que pode 
corrigir no mundo. Se for útil ao mun-
do, vai melhorar a imagem, vender 

mais produtos e serviços e atrair mais 
investimento e turistas. 

Para além da paisagem, beleza, cultu-
ra, pessoas, edifícios, tecnologia avan-
çada e poder militar, económico e edu-
cacional, o mais importante na marca 
de um país é aquilo que este faz pelo 
mundo e a forma como beneficia a 
vida das pessoas nos outros países, ou 
seja, a perceção de que o país contri-
bui positivamente para a comunidade 
internacional. Este é um processo lento 
e difícil, por isso é fundamental ser-se 
paciente e persistente. 

Simon Anholt propõe a realização de 
um concurso de ideias participado 
por empreendedores e estudantes, de 
modo a envolver toda a comunidade 
neste projeto. 

O papel das marcas 
no posicionamento 
da Marca Portugal
Mónica Seabra-Mendes, especialista 
na área do Luxo, da Moda e da Arte, 
conduziu o debate sobre a importân-
cia das marcas na afirmação da Marca 
Portugal. O painel contou com a parti-
cipação de Paulo Pereira da Silva, CEO 
da Renova, Nuno Barra, administrador 
da Vista Alegre, e Ricardo Magalhães, 
COO do Covet Group.

De acordo com Paulo Pereira da Sil-
va, da Renova, a Marca Portugal é o 
somatório das marcas portuguesas, 
defendendo que a cultura das marcas 
pode ser melhorada por cultura, sendo 
essencial trabalhar a médio prazo, ser 
inovador e investir nesta área. 

O administrador da AICEP realçou que 
é importante divulgar as marcas portu-
guesas e recrutar embaixadores nacio-
nais para a Marca Portugal, que sejam 
credíveis e reconhecidos internacional-
mente. De salientar também a relevân-
cia da definição de mercados estratégi-
cos e de setores de aposta, da aposta 
numa promoção setorial internacional 
conjunta e de uma comunicação digi-
tal clara e objetiva. 

Portugal precisa de marcas e é funda-
mental a criação de marcas corporati-
vas que tenham cada vez mais proje-
ção mundial. Ainda assim, é fulcral que 
as marcas sejam promovidas com as 
ferramentas adequadas. 

Simon Anholt, policy advisor e fundador do 
“The Good Country Index”

João Dias, administrador da AICEP
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O CEO da Renova acredita que as em-
presas devem pensar na forma como 
podem tornar os seus produtos rele-
vantes para os mercados externos e o 
que podem fazer para desenvolver as 
suas marcas internacionalmente. 

Paulo Pereira da Silva apresentou ain-
da a Laurel, Associação Portuguesa de 
Marcas de Excelência, que foi criada há 
um ano, com o objetivo de valorizar e 
desenvolver as marcas portuguesas de 
excelência e captar para Portugal o va-
lor do que é feito cá. 

pequenas, denominado Casa Alegre, 
que dá visibilidade a mais de 50 mar-
cas nacionais, selecionando produtos 
em função do seu conceito. O projeto 
consiste numa loja online para os mer-
cados da União Europeia, dedicado aos 
setores casa e de decoração. 

O COO do Covet Group, Ricardo Ma-
galhães, falou do exemplo das marcas 
do Covet Group, que tentaram desde 
sempre ter uma assinatura e ser diferen-
ciadores, apelando à portugalidade e 
reinventando a tradição, com o objetivo 
de criar valor acrescentado e construir 
marcas globais. Além disso, aconselhou 
aqueles que pretendem criar marcas 
globais em Portugal a ter perseveran-
ça, atitude, identidade e acima de tudo 
flexibilidade e capacidade de adaptação 
à realidade, bem como a apostar no 
investimento constantemente e a rein-
ventar-se, fazendo mais e melhor.

de atividade. Assim, a forma como se 
faz a promoção e se dá visibilidade às 
marcas de origem Portugal tem que ter 
uma nova estratégia. 

Há ainda um aspeto que Eurico Bri-
lhante Dias considera decisivo e que 
deve ser enfrentado de forma clara, re-
ferindo-se à falta de marcas portugue-
sas com uma considerável dimensão 
internacional: “A estratégia deve ser 
construída na base para termos mais 
marcas portuguesas e para melhorar a 
rentabilidade de ativos, de investimen-
tos e a valorização dos salários”. 

Contudo, o secretário de Estado da 
Internacionalização salientou que a AI-
CEP já está a trabalhar nisso, sendo a 
Portugal Concept Store um excelente 
exemplo. Referiu ainda o exemplo da 
Hannover Messe, onde Portugal é o 
país convidado da maior feira de tec-
nologia, sendo esta uma oportunidade 
de posicionar Portugal neste setor num 
mercado altamente competitivo, como 
é a Alemanha.

A Marca Portugal é de todos, por-
que todos somos Portugal e todos 
temos uma opinião valiosa sobre a 
marca do nosso país. Assim, partilhe 
as suas ideias para a Marca Portugal 
e, em 20 linhas, conte a sua propos-
ta ou ideia, escrevendo para o e-mail: 
marcaportugal@portugalglobal.pt.

Assista à conferência na íntegra no 
Youtube da AICEP. 

Por sua vez, Nuno Barra, administrador 
da Vista Alegre, acredita que a Marca 
Portugal é feita por marcas: “Um país 
sem marcas reconhecidas pelo grande 
público é um país sem rosto”. 

Para o administrador da Vista Alegre 
falta cultura de marca em Portugal, 
apesar de se verificar uma boa capaci-
dade industrial e de criação em vários 
setores de atividade, bem como produ-
tos diferenciadores e de excelência. 

Nuno Barra considera que uma perce-
ção global e alargada da Marca Por-
tugal permite uma maior segurança e 
facilidade na abordagem aos merca-
dos internacionais, aconselhando as 
marcas a abordarem estes mercados 
em conjunto. Neste âmbito, abordou 
o projeto agregador de marcas mais 

O encerramento da Conferência Mar-
ca Portugal ficou a cargo de Eurico 
Brilhante Dias, secretário de Estado 
da Internacionalização e convidado de 
honra da conferência, que mencionou 
algumas iniciativas da Marca Portugal 
para o futuro. 

Num esforço coletivo, em particular 
pela AICEP e pelo Turismo de Portugal, 
o governo considera fundamental uma 
maior eficácia na promoção cruzada 
entre o turismo e o comércio interna-
cional de bens e serviços, sendo essen-
cial uma promoção turística e de terri-
tório de investimento e de exportação, 
uma vez que os turistas são potenciais 
investidores e compradores. 

É de salientar também a mais-valia dos 
roteiros de promoção internacional 
por fileiras, englobando vários setores 

Paulo Pereira da Silva, CEO da Renova

Nuno Barra, administrador da Vista Alegre

Ricardo Magalhães, COO do Covet Group

Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado 
da Internacionalização

mailto:marcaportugal%40portugalglobal.pt?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=SAU2YNVSyBs
https://www.youtube.com/watch?v=SAU2YNVSyBs
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SIMON ANHOLT
POLICY ADVISOR E FUNDADOR DO “THE GOOD COUNTRY INDEX”

UMA IMAGEM NACIONAL POSITIVA 
PERMITE UM MAIOR SUCESSO 
ALÉM-FONTEIRAS
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Em entrevista à revista Portugalglobal, Simon Anholt demonstra a importância 
da imagem positiva de um país, defendendo que o mais significativo é o que 

os países podem fazer para se tornarem relevantes e não o que dizem sobre si 
próprios. Além disso, uma imagem nacional positiva significa um maior sucesso 

e reconhecimento internacional, em todos os setores.

Simon Anholt destaca ainda que quanto mais pessoas admirarem e respeitarem 
Portugal, maior é a probabilidade de adquirirem produtos e serviços portugueses, 

investirem na nossa economia, visitarem as cidades portuguesas e contratarem 
talentos nacionais.

O que é a marca de um país (nation brand-

ing) e qual a sua importância? 

Sinceramente, não sei o que significa a ex-

pressão “nation branding” e não acredito na 

sua existência. Em 1998, inventei a expressão 

“nation brand” e a diferença é importante. A 

expressão “nation brand“ baseia-se na minha 

experiência, considerando que os países têm 

uma imagem que é essencial para o seu pro-

gresso e prosperidade. 

Por outro lado, a expressão “nation bran-

ding” soa como uma promessa, ou seja, se al-

guém não gosta da imagem que tem, existem 

técnicas de marketing e de comunicação que 

podem melhorar e manipular essa imagem. 

Esta é uma falsa promessa, uma vez que esta 

técnica não existe. Ainda assim, muitos paí-

ses continuam a desperdiçar milhões de euros 

dos contribuintes em publicidade ingénua e 

fútil, que é simplesmente ignorada e desapa-

rece sem deixar vestígio. 

Uma peça central da sua argumentação é 

que a marca de um país está relacionada com 

a política. O que quer dizer com esta posição?

Eu sempre defendi que os países são julgados 

pelo que fazem e não pelo que dizem sobre 

si próprios. Nos últimos anos, realizei a mo-

nitorização da imagem de mais de 70 países 

e nunca constatei a menor correlação entre a 

quantidade de dinheiro que os países gastam 

na promoção da sua imagem e a subsequente 

robustez ou qualidade da mesma.

Apesar disso, há casos muito raros onde a opi-

nião internacional sobre um país é alterada. Esta 

situação verifica-se porque esse país começou a 

comportar-se de uma forma visivelmente dife-

rente, o que tem um impacto direto na vida das 

pessoas fora das suas próprias fronteiras.

Como pode um país alcançar uma marca 

positiva e poderosa?

Um país consegue alcançar esse feito atra-

vés de uma estratégia clara que defina o seu 

contributo para o mundo, sendo fundamen-

tal implementar essa estratégia com coragem 

e imaginação ao longo de várias décadas e 

gerações. Por outras palavras, consegue-se 

alcançar uma imagem positiva fazendo a di-

ferença no mundo. 

A pergunta correta a fazer é “O que pode-

mos fazer para tornar Portugal um país rele-

vante?”, e não “O que podemos dizer para 

tornar Portugal famoso?”. 

Como pode ser avaliada a qualidade e o po-

der da marca de um país? Que aspetos devem 

ser tidos em consideração? 

A forma que utilizo para avaliar a imagem 

dos países no “Anholt-Ipsos Nation Brands In-

dex”, desde 2005, é através do envio de um 

questionário detalhado, composto por mais 

de 40 questões que rastreiam as perceções 

dos produtos e serviços de cada país, a cul-

tura, a paisagem, o modelo de governação e 
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positiva significa o sucesso internacional de 

um país em todos os setores. Por sua vez, 

uma imagem fraca ou negativa incita à ne-

gociação com descontos. 

Quanto mais pessoas admirarem e respei-

tarem Portugal, maior é a probabilidade de 

escolherem os produtos e serviços portu-

gueses, contratarem talentos portugueses, 

envolverem-se com a cultura portuguesa, 

visitarem Portugal em lazer ou negócios, in-

vestirem na economia portuguesa, e muito 

mais. Além disso, as pessoas tornam-se tam-

bém mais propensas a pagar valores mais 

elevados por estas experiências.

Para concluir, considera Portugal um 
“Good Country”?

Eu não decido pessoalmente a classificação 

dos países no “The Good Country Index”, e 

a minha opinião individual não tem importân-

cia. Os rankings são simplesmente a pontua-

ção média do país em 35 conjuntos de dados 

globais que medem os seus impactos positivos 

e negativos no mundo, fora das suas próprias 

fronteiras. Portugal ocupa atualmente a 35ª 

posição geral no “The Good Country Index”, 

o que significa que pode fazer muito mais.

Contudo, e muito sinceramente, até os países 

no topo do ranking não fazem o suficiente 

e ainda têm uma fixação doentia pelos seus 

próprios interesses. A principal mensagem do 

“The Good Country Index” é que é possível, 

e essencial, os países aprenderem a conciliar 

os seus interesses domésticos com as respon-

sabilidades internacionais: fazer o que é certo 

pelo seu povo e pelo seu território, sem fazer 

mal (e de preferência a fazer o bem) à huma-

nidade e ao planeta.

Não se trata de caridade ou autossacrifício na-

cional, mas sim de explorar novas abordagens 

de políticas e estratégias que combinem o in-

teresse próprio com o interesse coletivo, ou 

seja, que combinem a competição com a co-

laboração. E se os governos não aprenderem 

a adotar esta atitude rapidamente, estamos 

com graves problemas. Portugal pode e deve 

ajudar a mostrar o caminho. 

os contributos para a humanidade e para o 
planeta. Este questionário é enviado a pelo 
menos mil pessoas em cada um dos países. 
Todos os anos são avaliados cerca de 60 paí-
ses através desta metodologia. 

No “Good Country Index”, Portugal figu-
ra no sétimo lugar na categoria Planeta & 
Clima. Considera que Portugal tem capaci-
dade para se destacar no cenário interna-
cional como um país sustentável? 

A sustentabilidade não é negociável. Mas nos 
últimos tempos, tem-se tornado rapidamente 
a “porta de entrada” para qualquer país ser 
respeitado por pessoas fora das suas próprias 
fronteiras. No entanto, ser simplesmente sus-
tentável não é suficiente para garantir a um 
país uma reputação forte e positiva. 

Existem um ou dois países cujo compromis-
so com a sustentabilidade é suficientemente 
proeminente, inovador e central na sua estra-
tégia económica para se tornarem conhecidos 
como campeões da sustentabilidade, mas du-
vido que Portugal seja um possível candidato a 
este tipo de estatuto.

Ainda assim, quando se trata de determinar 
qual pode ser o verdadeiro contributo de Por-
tugal para o mundo, ou seja, o motivo pelo 
qual um grande número de pessoas de outros 
países pode vir a admirar e respeitar Portugal, 
não é algo que se possa sugerir sem um co-
nhecimento profundo do país, do governo, do 
povo, das indústrias, da história, da cultura e 
dos seus objetivos no mundo. 

Determinar a estratégia de um país deve ser 
um processo cuidadoso, responsável, atencioso, 
democrático e transparente, conduzido conjun-
tamente pelo governo do país, pelos setores 
empresariais e pela sociedade civil. Não é algo 
a ser decidido por especialistas externos, nem 
em salas fechadas por comitês governamentais.

Como pode a estratégia “Doing Good, 
Doing Well” ajudar as marcas portuguesas a 
destacarem-se nos mercados internacionais? 

A minha experiência ao longo dos últimos 
anos comprovou que uma imagem nacional 
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Os mais de 60 milhões de habitantes com elevado poder de compra tornam a Itália 
um mercado bastante atrativo para as empresas portuguesas.  

Com uma das maiores economias europeias e do mundo, a Itália apresenta 
oportunidades de negócio para as empresas portuguesas dos mais variados setores 
de atividade, nomeadamente nas áreas de soluções de software, telecomunicações, 
biotecnologia, entre outras, tanto em termos de exportação, como de investimento. 

Portugal vem conhecendo no mercado italiano, nos últimos anos, um aumento 
da sua notoriedade e vantagens competitivas.

ITÁLIA
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 > POR EDUARDO SOUTO 
MOURA, DELEGADO DA AICEP 
EM MILÃO

a redução da compra presencial, e do 
aumento do recurso às redes sociais.

O governo lançou um Plano de Re-
formas e Investimentos que prevê in-
centivar a desburocratização do país e 
uma reforma fiscal, bem como a rea-
lização de investimentos em grandes 
obras públicas, nomeadamente na 
ampliação da Rede de Alta Velocida-
de, na Economia Verde e nas Energias 
Renováveis. O Plano Nacional PNRR 
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilien-
za), apresentado à UE e que envolve 
mais de 200 mil milhões de euros fi-
nanciados pela União Europeia dos 
quais cerca de 80 a fundo perdido, 
deverá representar para a Itália uma 
ocasião histórica para transformar/
melhorar as suas infraestruturas e a 
economia em geral. 

O quadro dos recursos destinados à 
Itália, sobre o qual foi elaborado o 
PNRR, é o seguinte: 

•1 91,4 mil milhões de euros (estimativa);

•  63,7 mil milhões de euros de sub-
sídios para Recovery and Resilience 
Facility (RRF);

•  127,6 mil milhões de euros de em-
préstimos para RRF;

•  70 por cento dos recursos deverão 
ser despendidos durante os anos de 
2021/2022, ficando o restante para 
aplicação em 2023.

OPORTUNIDADES PARA 
AS EMPRESAS PORTUGUESAS

Itália posiciona-se como a 8ª economia mundial e a 3ª maior da União Europeia a 
27, de acordo com os últimos dados do Banco Mundial referentes a 2020, a que 
acresce o facto de em termos turísticos ser igualmente um importante emissor 

e recetor de turistas a nível mundial. Possui um elevado poder de compra, 
embora com discrepâncias entre o Norte mais industrializado (segunda potência 
europeia em termos de indústria transformadora dominada por grandes grupos 
empresariais privados) e o Sul menos desenvolvido. No mesmo ano e no contexto 

da UE27, a Itália gerou 12,4 por cento do PIB.

De acordo com a Organização Mun-
dial de Comércio, a Itália encontrava-
-se no top 20 no comércio mundial 
de bens (8º exportador e 10º impor-
tador), em 2020. Nesse ano, ocupou 
também o 19º lugar como recetor e 
foi o 17º mercado emissor mundial 
de investimento direto estrangeiro, 
em termos de stock, de acordo com 
a UNCTAD - World Investment Report.

A economia italiana é impulsionada 
em grande parte pela produção de 
bens de consumo de elevada qualida-
de, produzidos por pequenas e mé-
dias empresas (na maioria negócios de 
família), existindo simultaneamente, 
no entanto, uma considerável econo-
mia paralela.  

Segundo o ISTAT (Instituto de Esta-
tística de Itália), depois de um cres-
cimento do PIB de 0,3 por cento em 

2019, a pandemia COVID-19 con-
tribuiu de forma significativa para a 
contração de 8,9 por cento do PIB 
verificada em 2020. A rápida dis-
seminação do novo coronavírus em 
Itália, o primeiro país europeu a ser 
atingido pela pandemia, bloqueou 
a atividade económica durante cer-
ca de dois meses e meio. A taxa de 
desemprego em 2020 foi de 9,2 por 
cento, e assistiu-se a uma diminui-
ção do consumo de 8,4 por cento, 
tendo o défice atingido 10,4 por 
cento do PIB. No que se refere à in-
flação, o ISTAT aponta para 1,8 por 
cento com base anual em 2021, mas 
no mês de agosto foi registada uma 
inflação de 2,1 por cento devido à 
retoma da economia e ao aumento 
do custo das matérias-primas e da 
energia, portanto, é possível que no 
final do ano se venha a verificar uma 
inflação superior ao previsto. Os úl-
timos dados económicos disponíveis 
preveem um crescimento do PIB de 
4,7 por cento em 2021 e de 4,4 por 
cento em 2022. 

A crise da COVID-19 teve, por outro 
lado, um efeito impulsionador relati-
vamente às tendências em curso, ace-
lerando as transformações sociais e, 
consequentemente, a economia, em 
especial no que se refere às vendas on-
line, através do aumento do recurso a 
plataformas digitais, em paralelo com 
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Estes recursos foram atribuídos com 
base nas “sugestões” (mas na reali-
dade verdadeiras “instruções”) da UE 
para que os fundos sejam utilizados 
para resolver alguns problemas estru-
turais da Itália. As sugestões da UE po-
dem ser assim resumidas: 
•  Redução da pressão fiscal sobre 

o trabalho;

• Combate à evasão fiscal;

•  Implementação de reformas da se-
gurança social para reduzir a despe-
sa pública;

•  Apoio à participação feminina no 
mercado de trabalho;

•  Orientação dos investimentos para 
a investigação, inovação e qualida-
de nas infraestruturas, reduzindo as 
disparidades regionais;

•  Melhorar a eficiênciae acelerar a 
transformação digital na Admnistra-
ção Pública;

•  Promover a reestruturação dos ba-
lanços dos bancos, melhorando 
a eficiência;

•  Digitalização, inovação e competiti-
vidade do sistema produtivo;

•  Revolução verde e transição ecológica;

• Infraestrutura de mobilidade;

•  Educação, formação, investigação e cultura;

•  Equidade social, de género e territorial;

• Saúde. 

BREVE RETRATO DE ITÁLIA

A estrutura económica da Itália é semelhante à da maioria dos outros paí-

ses europeus mais avançados. O setor terciário representa cerca de 69 por 

cento do PIB, destacando-se o comércio e o turismo, representando este 

último 12 por cento do PIB.

A Itália é a nação que possui o maior número de sítios classificados de pa-

trimónio mundial pela UNESCO. Tem 8.000 quilómetros de costa marítima; 

mais de 2.000 quilómetros de montanhas; 240 parques arqueológicos; 501 

conjuntos de monumentos arqueológicos; 45.000 castelos, torres e gran-

des palácios nobres (o dobro de França); 4.588 museus (mais do dobro de 

França); e centenas de cidades com muito património cultural.  

A indústria representa cerca de 29 por cento do rendimento nacional, com 

predomínio dos setores de metalomecânica, têxtil e confeção, design indus-

trial e agroalimentar que, juntos, contribuíram para tornar famosa a produ-

ção “Made in Italy” em todo o mundo. Para além disso, uma peculiaridade 

do sistema industrial italiano é representada pelo modelo dos “distritos in-

dustriais”, enraizados num sistema territorial bem definido e constituídos 

por uma vasta rede de PME, cada uma especializada numa fase específica 

da fileira produtiva. No entanto, também existem grandes grupos que fize-

ram a história industrial do país e contribuíram para o seu desenvolvimento. 

Nos últimos anos, os distritos industriais entraram nas fileiras internacionais 

potenciando a “abertura” internacional da indústria italiana no mundo. 

Por último, os restantes 2 por cento do PIB provêm de atividades agrícolas 

que, embora contribuam marginalmente para a economia nacional, repre-

sentam um elemento de apoio à coesão socioeconómica e ao desenvolvi-

mento equilibrado de numerosos pequenos sistemas territoriais com voca-

ção agrícola e rural, presentes nas diferentes áreas do país.
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Existem, portanto, no âmbito do 
PNRR, oportunidades para as empre-
sas portuguesas no âmbito dos pro-
jetos estruturais que brevemente se-
rão implementados com o “Recovery 
Found”. As principais áreas de opor-
tunidade são:

•  Grandes obras de infraestruturas 
públicas e privadas: Neste setor, 
as empresas portuguesas desen-
volveram competências a nível in-
ternacional tanto no planeamento 
como na gestão. A Sonae Sierra, por 
exemplo, já está presente em Itália.

•  Tecnologias de Informação, Tele-

comunicações: As empresas por-

tuguesas possuem competências 

inovadoras e que podem ser estra-

tégicas no desenvolvimento des-

tes setores em Itália (Smart Cities, 

transformação digital nas empresas 

e na administração pública, desen-

volvimento da rede em fibra ótica, 

Internet of Things, etc.). A empresa 

Visabeira já está presente em Itália 

com a sua participada IEME.

• Life Sciences: O setor está em ple-

na expansão e as empresas portugue-

sas têm capacidade de investigação, 

desenvolvimento e produção para co-

laborar com as empresas italianas, por 

exemplo, no desenvolvimento e pro-

dução de vacinas para o COVID-19. 

Todas as principais empresas farma-

cêuticas italianas estão presentes em 

Portugal, enquanto as empresas por-

tuguesas BIAL e Tecnigen marcam pre-

sença em Itália. 

aicep.milan@portugalglobal.pt 

ANÁLISE SWOT 
DA OFERTA PORTUGUESA 

SETORES PONTOS FORTES

VESTUÁRIO Boa relação preço/qualidade no segmento 
médio-alto.

TÊXTEIS-LAR Boa relação preço/qualidade.

TECIDOS Produto português é reconhecido. Boa 
qualidade e design.

CALÇADO-COURO
Bom nível de qualidade. O design tem 

vindo a melhorar.

CORTIÇA
Não existem países com a qualidade igual à 

da produção portuguesa.

SOFTWARE 
APLICATIVO 

& TIC

Oferta de soluções em vários setores. 
Portugal é um dos países da Europa do Sul 
com maior penetração das tecnologias de 
informação a vários níveis: governamental, 

educacional, I&D e industrial, portanto, 
capaz de contribuir com o próprio know-

how para o sucesso das empresas italianas.

SETORES PONTOS FORTES

METALOMECÂNICA No segmento dos moldes é reconhecida em 
Itália a qualidade das empresas portuguesas.

ENERGIAS 
RENOVÁVEIS 

E MATERIAIS BIO

Itália tem vindo, recentemente, a estar mais 
sensibilizada para as questões ambientais. 
Oportunidades para as empresas nacionais 

em relação a soluções e a produtos 
destinados à sustentabilidade em vários 

subsetores.

BIOTECNOLOGIA 
E FARMACÊUTICA

A indústria biotecnológica italiana ocupa uma 
das primeiras posições na Europa, apenas 

atrás da Alemanha e do Reino Unido, no que 
toca a número de empresas (cerca de 500). 

As empresas italianas estão sempre à procura 
de partners internacionais, sobretudo porque 
apenas uma pequena parte consegue garantir 

venture capital (4 por cento). 

AEROESPACIAL 
E MILITAR

A indústria aeroespacial italiana encontra-
se entre as mais desenvolvidas do mundo 
e, portanto, será de interesse as empresas 

nacionais tentarem estabelecer acordos com 
empresas locais e centros tecnológicos. 

COMPONENTES 
AUTOMOVEIS

Setor muito forte e competitivo em Itália 
(grande parte dos componentes dos motores 
de marcas como VolksWagen, BMW, AUDI, 

são produzidas em Itália) mas existe um 
mercado, nomeadamente na área de after 
market, que poderia ser muito interessante 
para as empresas portuguesas, em especial, 

no que se refere ao segmento carroçaria. 

mailto:aicep.milan%40portugalglobal.pt?subject=
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TURISMO

SETORES TRADICIONAIS PONTOS FRACOS 

VESTUÁRIO O design ainda não está ao nível do italiano. 

TÊXTEIS-LAR  A promoção é inexistente, 

TECIDOS Preços demasiado altos.

CALÇADO-COURO Falta de promoção como produto português. 

PONTOS FORTES 

Bom clima.

Segurança (Portugal é um país seguro).

Riqueza histórica e cultural.

Oferta hoteleira de qualidade com boa 
relação qualidade/preço.

População hospitaleira.

Boa oferta gastronómica.

Boas ligações aéreas e regulares.

Modernização da oferta turística nacional e 
surgimento de novas áreas de oferta tanto 

ao nível de produto como de destino.

PONTOS FRACOS 

A oferta on-line por vezes não contempla 
a língua do mercado.

Tendência para o last minute o que implica 
o late booking.

Grande distância para deslocações por via 
rodoviária, facto comum nas viagens de 

italianos para a Europa.

Forte concentração em Lisboa, Porto e 
Algarve, destino este que é percecionado 

como destino de água fria e com défice de 
ligações aéreas.

SETORES MAIS AVANÇADOS PONTOS FRACOS

METALOMECÂNICA DE PRECISÃO, 
MOLDES, QUÍMICA, SOFTWARE, 

TELECOMUNICAÇÕES

Falta de promoção e presença em feiras. 
Empresas pouco agressivas no mercado 

italiano. 
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ITÁLIA, UMA MARCA DE RECONHECIMENTO MUNDIAL

A pesquisa “BE-ITALY 2020”, rea-
lizada pela IPSOS (prestigioso ins-
tituto italiano de pesquisa) em 20 
países, analisou a imagem e a atra-
tividade da Itália e das marcas ita-
lianas no mundo, em especial sobre 
a perceção e o reconhecimento do 
Made in Italy. O conhecimento da 
Itália é confirmado como “alto”, 
encontrando-se entre os três paí-
ses mais conhecidos no mundo e 
com uma opinião geral positiva. 
A sustentabilidade como critério de 
avaliação de empresas no mundo é 
reconhecida: os italianos, em com-
paração com outros países, dão 
maior atenção à sustentabilidade 
das empresas.

Segundo a análise da CONFINDUS-
TRIA (Confederação das associa-
ções industriais), o BBF (Bonito e 
Bem Feito) continua a ser o prin-
cipal elemento de competitividade 
do Made in Italy. A facilidade de 
reconhecer a “italianidade” como 
característica de um produto e de 
o apreciar, consolidou-se ao longo 
do tempo em todo o mundo. Por 
isso, os consumidores estão dispos-
tos a atribuir um valor mais elevado 

aos produtos italianos e estão disponí-
veis a pagar mais pelo Made in Italy. 
A BBF representa a bandeira do es-
pírito italiano no mundo: incorpora 
todos os ativos que representam a ex-
celência italiana em termos de design, 
atenção aos detalhes, qualidade dos 
materiais e mão-de-obra qualificada. 
São produtos de alta qualidade que 
se distribuem por todos os setores de 
produção, mas que encontram a má-
xima expressão nas produções mais 
ligadas ao gosto e à criatividade. 

Deste ponto de vista, o BBF é a ex-
pressão mais reconhecível do Made 
in Italy, retomando os traços mais 
característicos do património cultural 
italiano, as suas tradições, as suas pai-
sagens e obras de arte, contribuindo 
para compor a imagem de uma Itália 
produtiva. Nesse sentido, o BBF, além 
de representar uma fatia importante 
das exportações italianas, é o motor 
de todas as exportações italianas, ten-
do não só um valor económico, mas 
também imaterial. Os pontos focais 
do BBF são os chamados “três F”: 
“Fashion, Food and Furniture”. Em 
2021, a Itália no BBF está a crescer 
mais do que a França (+6,5 por cento 

de bens exportados). Alguns seto-
res sofreram mais com a pandemia, 
em especial os segmentos dos ócu-
los, da joalharia, do calçado e do 
vestuário.

Os países com maior potencialidade 
para a Itália são os EUA, a Rússia, os 
Emirados Árabes Unidos e, em ge-
ral, todos os países onde se verifica 
um aumento forte da riqueza (Índia, 
Turquia, Arábia...). Os maiores con-
correntes são China e Alemanha. 
Outros setores com grande poten-
cialidade no que respeita ao Made 
in Italy são os veículos a motor e o 
setor farmacêutico.

Com o “Plano Desbloquear Itália”, 
de 2014, o governo quis imple-
mentar um programa especial de 
promoção do Made in Italy e de 
atração de investimento. O plano 
teve como objetivo aumentar o 
número de empresas, em especial 
as PME, que operam no mercado 
global, ampliando a participação 
italiana no comércio internacional, 
valorizando a imagem do Made in 
Italy no mundo, e apoiando o in-
vestimento estrangeiro em Itália.
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No contexto do comércio internacional português de bens e serviços, a Itália 
ocupa uma posição significativa, sendo o nosso 6º maior cliente de bens e o 5º 

maior fornecedor. Após um decréscimo em 2020, devido à conjuntura económica 
provocada pela COVID-19, as exportações portuguesas de bens para o mercado 

italiano voltaram a crescer este ano, no período de janeiro a julho.

As exportações portuguesas de bens 
para a Itália alcançaram os 1.698,7 
milhões de euros de janeiro a julho 
deste ano, aumentando 27,7 por cen-
to face a idêntico período de 2020, 
enquanto as importações cresceram 
18,2 por cento, segundo dados do 
INE. O saldo da balança comercial é 
favorável a Itália, mas as exportações 
portuguesas para aquele mercado 
têm registado um crescimento susten-
tado, à exceção de 2020 pelos moti-
vos acima apontados.

O número de empresas exportadoras 
para Itália também cresceu, passando 
de 2.272 em 2016 para 2.694 em 2020.

RELACIONAMENTO PORTUGAL – ITÁLIA

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM ITÁLIA

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM ITÁLIA

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/jun

2021  
jan/jun

Var % 
21/20b

Exportações 1 730,8 1 965,4 2 459,7 2 682,9 2 358,3 8,9 1 330,5 1 698,7 27,7

Importações 3 381,6 3 773,3 4 080,0 4 109,3 3 551,4 1,7 1 975,1 2 334,0 18,2

Saldo -1 650,8 -1 807,8 -1 620,3 -1 426,5 -1 193,1 -- -644,5 -635,3 --

Coef. Cob. % 51,2 52,1 60,3 65,3 66,4 -- 67,4 72,8 --

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/jun

2021  
jan/jun

Var % 
21/20b

Exportações 617,3 724,7 813,9 908,0 494,5 -1,1 255,4 210,5 -17,6

Importações 301,5 334,6 409,9 496,6 358,2 6,7 182,1 133,7 -26,6

Saldo 315,8 390,1 404,1 411,3 136,4 -- 73,2 76,7 --

Coef. Cob. % 204,7 216,6 198,6 182,8 138,1 -- 140,2 157,4 --

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

Os principais grupos de produtos ex-
portados por Portugal para Itália em 
2020 foram os veículos e outros mate-
riais de transporte (19,3 por cento do 
total), as máquinas e aparelhos (10,4 
por cento), o vestuário (8,6 por cento), 
os produtos agrícolas (8,4 por cento) e 
os plásticos e borracha (6,5 por cento), 
estrutura que se mantinha idêntica nos 
primeiros sete meses deste ano. 

Em relação às importações portugue-
sas de bens provenientes deste mer-
cado, as máquinas e aparelhos ocu-
param, em 2020, a primeira posição 
(24,7 por cento do total), seguindo-se 
os químicos (13,9 por cento), os me-

tais comuns (11,1 por cento) e os veí-
culos e outros materiais de transporte 
(7,9 por cento). 

Nos serviços, e segundo os dados do 
Banco de Portugal, a balança comer-
cial bilateral foi favorável a Portugal 
nos primeiros seis meses de 2021. 
As exportações ascenderam a 210,5 
milhões de euros (diminuindo 17,6 
por cento face ao mesmo período de 
2020) e as importações cifraram-se 
em 133,7 milhões de euros, também 
em quebra face ao período homólogo 
em 2020. As viagens e turismo e os 
transportes foram os principais servi-
ços exportados para Itália em 2020. 
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Itália em ficha

Área: 301 333 km2 

População: 60,5 milhões de habitantes (estimativa 2020)

Densidade populacional: 205 hab./km2 (estimativa 2020)

Designação oficial: República Italiana

Chefe de Estado: Sergio Mattarella   

Primeiro-ministro: Mario Draghi (desde fevereiro de 2021)   

Principais Partidos Políticos: governo de coligação – Movimento 

5 Estrelas (M5S) e Liga. Outros partidos: Partido Democrático; Força 

Itália; Irmãos de Itália; Liberal e Igual (LeU); Mais Europa; Lista Cívica 

Popular.

Capital: Roma (4,278 milhões de habitantes)

Outras cidades importantes: Milão, Nápoles, Turim, Palermo, 

Génova, Bolonha, Florença, Bari, Catânia e Veneza.

Religião: A maioria da população é cristã, sendo mais de 90 por 

cento católica romana.

Língua: italiano. São ainda falados dialetos locais e, em duas regiões, 

o alemão e o francês são segundas línguas (Trentino Alto Adige e 

Valle d’Aosta).

Unidade monetária: Euro (EUR)    

Risco País:

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

Risco de Estrutura Económica - BBB

Embaixada de Itália 
em Portugal 
Largo Conde de Pombeiro, 6 

1150-100 Lisboa  

Tel.: (+351) 213 515 320    

Fax: (+351) 213 154 926      

ambasciata.lisbona@esteri.it

www.amblisbona.esteri.it 

Endereços úteis

Ranking global

42º/82 30º/141 58º/190 52º/179

Competitividade Facilidade Transparência

Ambiente de Negócios

Embaixada de Portugal 
em Itália  
Via Guido d’Arezzo, 5 

00198 Roma 

Tel.: (+39) 06 844 80201 / 06 844 801    

secretariado.roma@mne.pt 

www.roma.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

AICEP Milão 
Ufficio Comercialle del Portogallo 

Via Paolo da Cannobio, 8 

20122 Milano 

Tel.: (+39) 02 00629000 

Fax: (+39) 02 00629099 

aicep.milan@portugalglobal.pt  

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), 2020 e 2021; WEF – Global Competitiveness Index 4.0, 2019; WB – Doing Business, 2020; IT – 
Corruption Perceptions Index, 2020

mailto:ambasciata.lisbona%40esteri.it?subject=
mailto:hoc%40indembassy-lisbon.org%20%20?subject=
http://www.amblisbona.esteri.it
mailto:ambassenelisbonne%40mail.telepac.pt?subject=
mailto:secretariado.roma%40mne.pt?subject=
https://www.roma.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
mailto:aicep.milan%40portugalglobal.pt?subject=
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CHETO CORPORATION 
Engenharia portuguesa 

é caso de sucesso a nível 
internacional

Composta por mais de 50 colaboradores, 
a empresa de engenharia e desenvolvimento 

científico CHETO vende máquinas para quatro 
continentes. Para além da presença em 

Portugal, a CHETO conta também com agentes 
em Espanha, Alemanha, Itália, Bélgica, Holanda, 

Polónia, Suíça, Áustria, Noruega, Turquia, 
França, Suécia, Estados Unidos da América, 

China e Japão.

Tendo sido fundada em 2009, em São 
João da Madeira, a CHETO CORPO-
RATION deslocou-se para Oliveira de 
Azeméis em 2011, na sequência do 
envolvimento num projeto de dese-
nho integral para uma máquina-ferra-
menta de processo, furação profunda 
e fresagem, com especial aplicação 
na indústria de moldes e no setor da 
energia. Devido ao elevado sucesso 
da empresa, as suas instalações foram 
aumentadas em 2017. 

Desde então, a investigação e o desen-
volvimento contínuo têm permitido a 

oferta ao mercado de um produto ver-
sátil, com elevado nível de precisão e 
fiabilidade, numa aposta que fez com 
que as máquinas CHETO se tornassem 
reconhecidas internacionalmente. A 
empresa pretende continuar a apostar 
na melhoria contínua e na inovação, 
com o intuito de disponibilizar produ-
tos competitivos e altamente gerado-
res de valor. 

A CHETO dispõe de máquinas de fu-
ração profunda e fresagem horizontal 
que maximizam a performance da 
ferramenta de furação. Uma máqui-

na CHETO consegue realizar furos a 
grandes profundidades e com extre-
ma precisão em aços, até nos mais 
resistentes, bem como operações de 
fresagem no mesmo setup. Esta ca-
pacidade surge graças à utilização de 
um braço dedicado à furação, equipa-
do com um sistema de refrigeração de 
alta pressão, que, simultaneamente, 
permite efetuar operações de fresa-
gem horizontal.

Uma das grandes dificuldades na uti-
lização das máquinas de “gun drill” é 
remover eficazmente as limalhas de me-
tal, para que a ferramenta de corte não 
fique danificada. Um processo compli-
cado, mas vital para que a furação seja 
um êxito. As máquinas CHETO dão as-
sim resposta a esta necessidade do mer-
cado. De uma forma geral, a CHETO 
oferece soluções cinco em um: furação 
profunda, furação convencional, fresa-
gem, roscagem e mandrilagem. 

Atualmente, os modelos de máqui-
nas estão todos equipados para a In-
dústria 4.0 e para a sua digitalização, 
sendo possível a ligação aos sistemas 
de ERP e outros. A CHETO demonstra 
ser assim uma empresa tecnológica 
em permanente evolução, apostando 
constantemente no desenvolvimento 
dos seus produtos.

Devido à pandemia provocada pelo 
COVID-19, o ano de 2020 foi um ano 
atípico para a empresa. Apesar de ter 
registado um crescimento, este ficou 
aquém das expectativas. Ainda assim, a 
CHETO mostra-se confiante no futuro. 

“Há uma noção clara de onde pode-
mos chegar. Por isso, este ano decidi-
mos adquirir um lote de mais cinco mil 
metros quadrados, que faz fronteira 
com o nosso espaço atual, já a pen-
sar numa eventual expansão a médio 
prazo. Esta decisão pretende proteger 
a necessidade futura. Estamos a pre-
ver um futuro próspero para a CHETO. 
Na verdade, já há sinais positivos e de 
retoma em alguns mercados”, revela 
Carlos Teixeira, CEO da CHETO.  
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Em 2020, a CHETO voltou a ser distin-
guida pelo IAPMEI com o estatuto de 
PME Líder. Esta distinção é um reco-
nhecimento natural de prestígio para 
a empresa. 

É também importante destacar que 
a CHETO desenvolveu e patenteou 
o software Wise, que cobre uma varie-
dade de opções de controle, nomeada-
mente torque, avanço, pressão e fluxo 
de emulsão/óleo, bem como vibração. 
O objetivo do software é aumentar 
a eficiência e economizar custos.

TINTEX TEXTILES 
O reconhecimento mundial 

dos têxteis portugueses

Especialista em tingimento, acabamento 
e revestimento de malhas têxteis, a TINTEX 

TEXTILES exporta 95 por cento da sua produção. 
No futuro, a empresa pretende consolidar a sua 

presença no mercado europeu e continuar  
 apostar na exploração do mercado americano.

A CHETO é ainda detentora da paten-
te para a troca automática de brocas 
canhão com comprimento até dois 
metros – ATC gundrill, que permite 
a redução da intervenção humana, 
reduzindo o tempo de furação e au-
mentando a eficiência. 

Carlos Teixeira finaliza salientado a 
importância da confiança dos seus 
clientes: “Estamos sediados no cen-
tro da indústria portuguesa de mol-
des, por isso, quando os clientes nos 
visitam, podemos levá-los a outros 
clientes, localizados nas proximida-
des, e mostrar-lhes as máquinas a 
funcionar em ambiente real. Esta si-
tuação ajuda-nos a construir confian-
ça e transmite conhecimento”. 

www.cheto.eu/pt/

Carlos Teixeira, CEO da CHETO

A TINTEX TEXTILES foi fundada em 

1998, em Vila Nova de Cerveira, por 

Mário Jorge Martins da Silva e quatro 

sócios, todos com fortes ligações ao 

setor têxtil. Inicialmente, surgiu como 

TINTEX – Tinturaria Têxtil de Cerveira.

Após 22 anos de atividade, o leme 

da empresa passou na sua totalidade 

para o fundador, que é o presidente 

do Conselho de Administração, e os 

seus dois filhos, Ricardo (CEO) e Pedro 

(responsável pela Industrialização). 

A TINTEX TEXTILES emprega atual-

mente 135 colaboradores e produz 

cerca de 1.200 toneladas por ano de 

malha de qualidade reconhecida in-

ternacionalmente pelo aspeto, perfor-

mance e responsabilidade ambiental. 

https://www.cheto.eu/pt/
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A missão da TINTEX TEXTILES é desen-

volver soluções têxteis responsáveis, 

distinguindo-se pelo design, inovação 

e sustentabilidade, potenciados pelo 

conhecimento, paixão, cooperação e 

transparência. O objetivo da empresa 

passa por liderar uma nova geração 

de negócio têxtil verdadeiramente 

suportado numa estratégia eco sus-

tentável e de qualidade superior em 

malhas circulares. 

Em 2020, a empresa contabilizou 

10,5 milhões de euros de volume de 

negócios – um decréscimo de cerca 

de 15 por cento face ao ano anterior, 

causado pela pandemia – e perspetiva 

mercados, em novos continentes, e 

pela consolidação de mercados onde 

já se encontra presente. 

O continente americano conta com 

um enorme potencial por explorar, em 

duas fases distintas: o Norte e o Sul. 

No Norte, os Estados Unidos da Amé-

rica e o Canadá são dois países para 

onde a empresa já exporta e onde 

estabeleceu contactos importantes, 

perspetivando-se um crescimento 

acentuado nos próximos cinco anos.

 

No Sul, países como o Brasil, Chile e Ar-

gentina têm-se revelado um polo atra-

tivo para a indústria têxtil portuguesa, 

Os principais clientes da TINTEX são 
grandes marcas (COS, Lacoste, Hugo 
Boss) e marcas em ascensão (LabFresh, 
Mos Mosh, Armed Angels), bem como 
confeções portuguesas com forte 
presença internacional. O que une a 
TINTEX aos seus clientes e permite for-
talecer estas relações é a partilha de 
valores comuns, como a qualidade, a 
inovação e a responsabilidade. 

A TINTEX TEXTILES criou um 
showroom na cidade da Maia, no 
Centro Empresarial AAA, em Ponte 
da Pedra, com os objetivos de encur-
tar a distância percorrida pelos clien-
tes internacionais desde o aeroporto 
Francisco Sá Carneiro e de reforçar a 
sua presença na região do Porto, onde 
muitas marcas do setor da Moda já 
estabeleceram escritórios para facilitar 
a prospeção, o aprovisionamento e a 
logística industrial. 

A qualidade e a sustentabilidade 
andam de mãos dadas na TINTEX. 
O design, as matérias-primas e as tec-
nologias de processamento emprega-
das obedecem ao escrupuloso prin-
cípio da produção responsável, que 
orienta a cultura de pensamento e de 

o fecho do ano corrente com a fatu-

ração a rondar os 12,5 milhões de eu-

ros, num período de reabertura pau-

latina dos mercados internacionais. A 

contribuição da exportação (direta e 

indireta) para a atividade da empresa 

é de 95 por cento.

 

A estratégia de internacionalização da 

TINTEX passa pela conquista de novos 

com abertura para novas tipologias de 

negócio e procura por materiais de qua-

lidade e identidade Made in Portugal. 

Outro objetivo claro da TINTEX é a 

consolidação do mercado europeu, 

através da captação de clientes emer-

gentes, potenciados pela digitaliza-

ção, resiliência e o crescente nível de 

exigência do consumidor atual. 
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trabalho da organização: as malhas de 
fibras celulósicas como o algodão e o 
lyocell correspondem a cerca de 95 
por cento da sua produção. 

Além do uso criterioso de matérias-
-primas, a empresa desenvolveu, em 
conjunto com Centros Tecnológicos e 
de Conhecimento, tecnologias e pro-
cessos industriais avançados. Detém 
a patente de um processo de tingi-
mento natural único – Colorau® –, 
com utilização de extratos vegetais, 
evitando assim o uso de corantes 
sintéticos, sal e outros produtos quí-
micos auxiliares. Produz ainda alter-
nativas ao couro animal altamente 
funcionais, resistentes, flexíveis e 
laváveis, através da incorporação de 
resíduos agroflorestais (e outros) nas 
suas formulações de revestimento, 
cujo saber-fazer neste tipo de aplica-
ção é ímpar a nível mundial na área 
das malhas.

A empresa e os seus produtos cum-
prem os mais exigentes requisitos so-
ciais e ambientais, sendo certificada 
pelas criteriosas insígnias do Standard 
100 by Oeko-Tex®, STeP by Oeko-
-Tex®, ZDHC e Bluesign®.

Desde 2016 que o grupo TINTEX al-
berga também a HATA, empresa de 
tricotagem de malhas circulares, que 
nasceu da necessidade de verticali-
zação da TINTEX TEXTILES e rapida-
mente se tornou uma referência no 
mercado pela capacidade de fabrico 
de materiais diferenciados e de exce-
lência. O controlo e desenvolvimento 
da etapa de tricotagem permite ao 
grupo explorar novas fibras, estrutu-
ras e designs, potenciar a criação, agi-
lizar a produção e dinamizar a oferta 
aos clientes.

“O percurso de duas décadas de afir-

mação da TINTEX, baseado numa fi-

losofia muito própria de investimen-

to e cultura empresarial, permitiu 

confirmar as projeções do passado e 

preparar o caminho para o futuro, de 

encontro a novos modelos de parce-

ria, inovação tecnológica, criativida-

de e liderança responsável no setor”, 

revela Ricardo Martins da Silva, CEO 

da empresa. 

https://tintextextiles.com/

https://tintextextiles.com/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
2021 Strategic Foresight 
Report – Comissão 
Europeia, setembro 2021
Sob o mote “Capacidade e Liberdade 
da União Europeia para Agir”, o Rela-
tório de Prospetiva Estratégica de 2021 
da Comissão Europeia concentra-se 
nas principais tendências globais que 
continuarão a afetar a União Europeia 
nas próximas décadas, que vão desde 
as alterações climáticas, ao desenvolvi-
mento tecnológico e da digitalização, 
até às grandes mudanças económicas, 
geopolíticas e demográficas.

CONSULTAR

OECD Economic Outlook 
– OCDE, setembro 2021 
A OCDE reviu em ligeira baixa as pre-
visões de crescimento da economia 
mundial em 2021, apontando para um 
aumento do produto interno bruto de 
5,7 por cento (face a 5,8 por cento pro-
jetado em maio). Em termos das prin-
cipais economias mundiais, que inte-
gram o G20, o crescimento deverá ser 
de 6,1 por cento, com destaque para 
os EUA (+6,0 por cento), a China (+8,5 
por cento) e a Índia (+9,7 por cento). 
Na Zona Euro a recuperação terá ritmos 
diferentes nos diversos países, sendo de 
salientar o crescimento previsto para 
Espanha e França, de 6,8 por cento e 
6,3 por cento, respetivamente. 

CONSULTAR

European Innovation 
Scoreboard 2021 – 
Comissão Europeia, 
junho 2021
O European Innovation Scoreboard faz 
uma análise comparativa do desempe-
nho da inovação nos Estados-membros 
da UE, em outros países europeus e em 
países vizinhos e avalia os pontos fortes 
e fracos dos sistemas nacionais de inova-
ção. O sistema de avaliação é composto 

Rússia prolonga embargo 
alimentar ao Ocidente por 
outro ano – Agência EFE, 
20 de setembro de 2021
O presidente russo estendeu até 31 de 
dezembro de 2022 o embargo alimen-
tar imposto ao Ocidente desde 2014 (e 
sucessivamente prorrogado), que proí-
be/restringe a importação de vários pro-
dutos alimentares, matérias-primas e 
alimentos, em resposta às sanções que 
a União Europeia (entre outros países) 
estabeleceu contra a Rússia, ao apro-
var até 15 de março de 2022, a pror-
rogação das sanções (congelamento 
de bens e proibição de viagem) contra 
pessoas e entidades responsáveis por 
ações que comprometem a integridade 
territorial, a soberania e independência 
da Ucrânia. A decisão de prolongar por 
mais um ano o embargo foi objeto de 
Decreto publicado no portal de infor-
mações jurídicas do governo russo. 

CONSULTAR

A UE e o Indo-Pacífico: 
Parceiros naturais 
– Comissão Europeia, 16 
de setembro de 2021
A Comissão Europeia e o Alto Repre-
sentante adotaram a 16 de setembro 
uma Comunicação Conjunta sobre a 
estratégia da UE para a cooperação no 
Indo-Pacífico que contém ações con-
cretas para reforçar o compromisso de 
desenvolvimento com a região, tal como 
determinado pelo Conselho Europeu em 
19 de abril de 2021. 
A região do Indo-Pacífico é cada vez 
mais importante para a UE do ponto de 
vista estratégico, dado o seu crescente 
peso económico, demográfico e polí-
tico. A Comunicação adotada destaca 
sete domínios prioritários de interven-
ção da UE: prosperidade sustentável e 
inclusiva; transição ecológica; governa-
ção dos oceanos; governação e parce-

por diversas dimensões, incluindo no-
vos indicadores ao nível da digitaliza-
ção e sustentabilidade ambiental. A 
Suécia continua a ser o líder europeu 
em inovação, seguida da Finlândia, Di-
namarca e Bélgica.

CONSULTAR

International Trade 
Statistics: Trends in 
Second Quarter 2021 
– OCDE, agosto 2021
O comércio internacional de merca-
dorias do G20 atingiu um novo má-
ximo no segundo trimestre de 2021, 
com as exportações e importações a 
aumentarem 4,1 por cento e 6,4 por 
cento, respetivamente, face ao trimes-
tre anterior. A subida do preço das 
commodities explica grande parte do 
aumento, verificando-se também uma 
pressão nos preços devido ao conges-
tionamento do transporte marítimo 
internacional e a constrangimentos 
no fornecimento de semicondutores.

CONSULTAR

What matters most? Five 
priorities for CEO’s in the 
next normal – Mckinsey, 
setembro 2021
O relatório divulgado recentemente 
pela Mckinsey revela que a pandemia 
veio acelerar uma série de tendências 
que irão desempenhar um papel subs-
tancial na configuração da economia 
global. Os executivos que participa-
ram na análise identificaram cinco 
prioridades que deverão nortear a sua 
atuação futura: centrar a estratégia 
na sustentabilidade; transformar na 
“cloud”; cultivar o talento; reforçar a 
necessidade de agir de forma rápida; 
e atuar com propósito.    

CONSULTAR

https://ec.europa.eu/info/strategy/strategic-planning/strategic-foresight/2021-strategic-foresight-report_en
https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www.efe.com/efe/portugal/economia/russia-prolonga-embargo-alimentar-ao-ocidente-por-outro-ano/50000443-4633677
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://www.oecd.org/newsroom/international-trade-statistics-trends-in-second-quarter-2021.htm
https://www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/what-matters-most-five-priorities-for-ceos-in-the-next-normal
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nomeadamente através de sites na In-
ternet, passam a pagar IVA e ficam su-
jeitas a procedimentos aduaneiros de 
importação, independentemente do 
valor. Os CTT disponibilizam um Portal 
de Desalfandegamento e, com base 
nos elementos disponibilizados pelos 
seus clientes, podem solicitar à AT o 
desalfandegamento das encomendas 
postais, através do envio eletrónico 
de uma declaração aduaneira. Este 
destaque informativo da AT aborda, 
no formato pergunta/resposta, todo o 
processo envolvido na importação de 
remessas postais de baixo valor. 

CONSULTAR

Estatísticas Correntes do 
Comércio Internacional 
Português de Bens – INE, 
setembro de 2021
De janeiro a julho de 2021, as expor-
tações de bens ascenderam a 36,8 
mil milhões de euros, contra 30,1 mil 
milhões de euros em igual período de 
2020, ou seja, um aumento de 6,7 mil 
milhões de euros (tvh 22,2 por cento). 
Comparativamente a 2019 (janeiro a 
julho) as exportações cresceram 3,1 
por cento (1,1 mil milhões de euros).
No mesmo período, as importações 
totalizaram 45,3 mil milhões de euros 
e cresceram 6,7 mil milhões de euros, 
apresentando uma tvh 17,3 por cen-
to. Face ao mesmo período de 2019, 
as importações diminuíram 4,8 por 
cento (-2,3 mil milhões de euros).
Estes resultados determinaram um dé-
fice da balança comercial de 8,6 mil 
milhões de euros, correspondente a 
um desagravamento de 28 milhões de 
euros relativamente aos primeiros sete 
meses de 2020. A taxa de cobertura 
das importações pelas exportações 
situou-se em 81,2 por cento que cor-
responde a uma subida de 3,3 p.p. 
face à taxa registada no ano anterior.
Em termos mensais, em julho de 2021, 

rias digitais; conectividade; segurança e 
defesa; segurança das pessoas. A exe-
cução da estratégia da União Europeia 
passa, igualmente, pela conclusão das 
negociações comerciais com a Austrália, 
a Indonésia e a Nova Zelândia, a reto-
ma das negociações comerciais e início 
das negociações de investimento com a 
Índia, a conclusão de um Acordo de Par-
ceria Económica com a Comunidade da 
África Oriental, a avaliação do eventual 
reatamento das negociações comerciais 
com a Malásia, as Filipinas e a Tailândia 
e negociação eventual de um acordo co-
mercial inter-regional com a ASEAN. 

CONSULTAR

Entrada em Vigor do 
Acordo de Cooperação 
Económica entre Portugal 
e a Jordânia – DRE n.º 
173/2021, I Série, de 6 
de setembro
O Aviso n.º 47/2021 refere que foram 
cumpridas as formalidades constitucio-
nais internas de aprovação do Acordo 
entre a República Portuguesa e o Reino 
Hachemita da Jordânia sobre Coope-
ração Económica, assinado em Amã, 
em 17 de fevereiro de 2008. O referido 
Acordo foi aprovado pelo Decreto n.º 
25/2008, de 7 de agosto, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 152, 
de 7 de agosto de 2008 e entrou em 
vigor no dia 11 de setembro de 2008.

CONSULTAR

Encomendas Postais/
Comércio Eletrónico – 
Autoridade Tributária e 
Aduaneira, 2 de setembro 
de 2021 
Desde 1 de julho que estão em vigor (a 
nível europeu) novas regras relativas ao 
comércio eletrónico e às importações de 
remessas de baixo valor. Assim, todas as 
compras de bens para a União Europeia, 

as exportações de bens registaram taxas 
de variação nominais de 11,7 por cento 
em termos homólogos (tvh) e de 9,0 por 
cento face a junho de 2021 (variação em 
cadeia), atingindo 5,8 mil milhões de eu-
ros, em valor absoluto.

CONSULTAR

Contas Nacionais 
Trimestrais 2021 1º 
semestre, INE - Agosto 2021
No primeiro semestre de 2021, o Pro-
duto Interno Bruto (PIB) registou um 
crescimento real homólogo de 4,3 por 
cento. No mesmo período, as Exporta-
ções cresceram 9,5 por cento e as Im-
portações 11,7 por cento.
De notar o crescimento homólogo do 
PIB de 15,5 por cento no segundo tri-
mestre, com as Exportações a aumen-
tarem 39,4 por cento e as Importações 
34,3 por cento. Esta evolução no segun-
do trimestre foi fortemente influenciada 
por um efeito de base, uma vez que as 
restrições sobre a atividade económica 
em consequência da pandemia se fize-
ram sentir de forma mais intensa nos pri-
meiros dois meses do segundo trimestre 
de 2020, conduzindo então a uma con-
tração sem precedente da atividade eco-
nómica. Numa variação em cadeia, o PIB 
cresceu 4,9 por cento face ao primeiro 
trimestre de 2021, devido ao aumento 
de 14,8 por cento da Procura Interna, 
uma vez que Exportações e as Impor-
tações observaram quebras de 2,0 por 
cento e 0,8 por cento, respetivamente.
No período em análise o peso das ex-
portações no PIB foi de 38,2 por cento 
(29,5 por cento em bens e 8,7 por cento 
em serviços), uma subida de 1,5 pontos 
percentuais (p.p.) face ao ano completo 
de 2020 (2,7 p.p. em bens e -1,2 p.p. 
em serviços), mas um nível ainda inferior 
aos 43,5 por cento registados em 2019.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Encomendas_postais_comercio_eletronico_02_09_2021.aspx
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_21_4704
https://dre.pt/application/file/a/170796690
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735189&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472472977&DESTAQUEStema=55557&DESTAQUESmodo=2
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notícias 
AICEP
Expo 2020 Dubai 
arranca a 1 de outubro
O Pavilhão de Portugal está pronto 

para a inauguração da Expo 2020 Du-

bai, no dia 1 de outubro. O tema cen-

tral da participação portuguesa, “Por-

tugal, Um Mundo num País”, está pa-

tente de forma simbólica na obra do 

pavilhão, fruto de uma parceria entre 

o Grupo Casais e a Saraiva + Associa-

dos. A Caravela como símbolo maior 

da ligação de Portugal com o mundo 

e o contributo português para o es-

treitamento das relações globais entre 

os povos, a génese da globalização, e 

a praça, em calçada portuguesa, aber-

ta a todos os visitantes, como expres-

são máxima do espaço de encontro e 

partilha entre pessoas e culturas.

Sediado no distrito da Sustentabili-

dade da Expo, o Pavilhão de Portugal 

Comissário Luís Castro Henriques, 
presidente da AICEP; contribuirá para 
o aprofundamento das relações políti-
cas, económicas e culturais entre Por-
tugal, os Emirados Árabes Unidos e os 
restantes países da região.

NOTÍCIAS

conta com 1.800 metros quadrados, 
distribuídos por dois pisos. No piso 
térreo encontra-se uma zona de espe-
táculos, a loja Portugal Concept Store, 
com produtos de mais de 40 empre-
sas portuguesas, uma cafetaria e uma 
área protocolar dedicada ao acolhi-
mento de comitivas VIP e à diploma-
cia económica. O primeiro piso encer-
ra em si o percurso expositivo, com 
uma sala de espetáculo multimédia 
imersivo e uma experiência persona-
lizada com conteúdos subordinados 
aos temas ‘Diversidade’, ‘Sustentabi-
lidade’ e ‘Oportunidade’. No segundo 
piso encontra-se o restaurante Al-Lu-
sitano, que ficará a cargo do chef lu-
so-argentino Chakall, com um terra-
ço voltado para o Jubillee Park, onde 
vão decorrer os principais espetáculos 
da Expo, e um espaço multiusos que 
pode assumir várias configurações, 
nomeadamente a sua utilização por 
parte de empresas portuguesas. 
Os diversos espaços refletem uma es-

colha de materiais que caracteri-
zam Portugal, nomeadamente 

a cortiça, transformada em 
mobiliário e zonas de estar 

exteriores, a calçada por-
tuguesa para os espa-
ços públicos exteriores 
e o azulejo pintado. 
A Expo 2020 Dubai 
prevê a participa-
ção de 192 países, 
encerrando a 31 
de março. A parti-
cipação portugue-
sa, que tem como 

Visita Arménia 
para incrementar 
cooperação
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, visitou a Arménia entre 
15 e 17 de setembro, numa iniciati-
va que visa estreitar o relacionamen-
to entre Portugal e aquele país do 
sudoeste asiático. Castro Henriques 
e Levon Ohanesyan, diretor-geral da 
congénere da AICEP, a Enterprise 
Armenia (Investment Support Cen-
ter), assinaram um Memorando de 
Entendimento com o objetivo de 
implementar mecanismos de coope-
ração mútua entre estas instituições 
nos domínios da identificação e faci-
litação de oportunidades de comér-
cio e de investimento em ambos os 
países, da partilha de informações, 
da promoção de feiras, ações e ou-
tras atividades no âmbito das com-
petências e atribuições das respeti-
vas entidades.
Durante a visita, o presidente da 
AICEP foi recebido pelos ministros 
das Indústrias da Alta Tecnologia, 



Vahagn Khachaturyan, e da Econo-
mia da República da Arménia, Vahan 
Kerobyan, para discussão e articula-
ção dos mecanismos de cooperação 
económica e comercial bilateral, ten-
do ainda visitado as principais em-
presas de tecnologias de informação 
daquele país.

tugueses que integram a cadeia de 
fornecimento online do retalhista em 
Portugal e Espanha, indo ao encontro 
do objetivo da AICEP de contribuir 
para a internacionalização da econo-
mia portuguesa, no âmbito da ação 
“Rede de Fornecedores”.

AICEP promove 
internacionalização 
da oferta nacional 
em parceria com 
a Mercadona 
A AICEP está a desenvolver uma cam-
panha em parceria com a Mercadona 
que tem como objetivo alargar a base 
de fornecedores portugueses da líder 
retalhista em Espanha e incrementar 
a exportação de marcas e produtos 
portugueses. A Mercadona abriu as 
10 primeiras lojas em Portugal em 
2019, e continua em expansão pelo 
país, contando já com 24 das suas 
1.641 lojas e empregando mais de 
1.700 colaboradores. 

que as grandes empresas passam 

a comprar a PME nacionais”.

GEE e AICEP juntas 
no Prémio para a 
internacionalização da 
economia portuguesa
As candidaturas ao Prémio que visa 

distinguir trabalhos/artigos científicos 

sobre “Internacionalização da Eco-

nomia Portuguesa no Pós-Covid-19: 

Oportunidades e Desafios” estão 

abertas desde 15 de setembro. Pro-

movido pelo Gabinete de Estratégia 

e Estudos (GEE), o prémio conta com 

a colaboração da AICEP e tem uma 

dotação total de 12.000 mil euros, 

repartida entre os quatro melhores ar-

tigos submetidos a concurso. 

Trata-se da 9.ª edição da iniciativa Call 

for Papers do GEE, cujos objetivos são 

promover o conhecimento e a investi-

gação sobre a Internacionalização de 

Portugal e funcionar como um fórum 

para discussão de soluções de política 

pública na área. 

Os prazos de submissão são 31 de 

outubro próximo para as versões pre-

liminares dos artigos e, para aqueles 

que forem pré-selecionados, 31 de 

dezembro para as versões finais.

Mais informações:
www.gee.gov.pt

www.portugalexporta.pt 

Programa INOV 
Contacto tem nova 
data limite 
de candidaturas: 
15 de  outubro
As candidaturas ao programa INOV 

Contacto, programa de estágios in-

ternacionais vão ser prolongadas até 

dia 15 de outubro, às 18h. Os jovens 

e empresas   têm agora mais dias para 

formalizarem a candidatura ao pro-

grama em inovcontacto.pt. São 200 

estágios em mais de 80 países e para 

todas as áreas de formação.

AICEP e El Corte Inglés 
promovem marcar 
portuguesas através 
dos canais online
O El Corte Inglés e a AICEP assinaram 

um acordo de cooperação na área do 

retalho online que vai permitir às 

empresas portuguesas comerciali-

zar os seus produtos no market-
place dos Grandes Armazéns. O 

memorando de entendimento foi 

assinado por Luís Castro Henri-

ques, presidente da AICEP, e por 

Enrique Hidalgo, diretor-geral do El 

Corte Inglés Portugal. 

Esta colaboração entre a AICEP e o El 

Corte Inglés deriva do reconhecimen-

to da qualidade dos produtos portu-

gueses e vem aliar-se ao compromisso 

de promover exportações portugue-

sas e de privilegiar grandes e peque-

nos fornecedores locais. Através des-

ta parceria, empresas portuguesas de 

diferentes setores, nomeadamente 

Moda, Casa e Tecnologia, poderão 

vender os seus produtos na platafor-

ma de e-commerce do El Corte Inglés. 

O objetivo primordial é aumentar o 

número de empresas e produtos por-

Esta ação da AICEP vem aliar-se ao 
compromisso da empresa de privi-
legiar grandes e pequenos fornece-
dores locais e deriva do reconheci-
mento da qualidade dos produtos 
portugueses. Segundo Luís Castro 
Henriques, presidente da AICEP, “o 
principal objetivo da AICEP com a 
ação Redes de Fornecedores é faci-
litar a substituição de importações e 
promover as exportações, uma vez 
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http://www.gee.gov.pt/
https://www.portugalexporta.pt/
https://www.inovcontacto.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

A célebre frase “A melhor forma de 
esconder um cadáver é na segunda 
página do Google” significa ter um 
excelente produto que ninguém sabe 
que existe. 
Este livro é ideal para estudantes de 
Comunicação ou de Marketing que 
querem ser, no futuro, profissionais 
de excelência, abordando as seguintes 
temáticas: Paradigma comunicacional; 
Estratégias para atrair e reter clientes; 
Web copywriting – da teoria à prática; 
Conteúdos para diferentes meios de 
comunicação digital; e Estratégia de 
comunicação digital.
Os autores demonstram a importân-
cia de aumentar a reputação e a vi-
sibilidade das marcas e dos produtos 
na web, fazendo dos clientes melho-
res amigos. É fundamental conhecer 
os clientes e apostar na produção de 
conteúdos poderosos. 
Para tal, é essencial o domínio das técni-

cas de copywriting e aprender a redigir 

conteúdos que se apresentem como so-

lucionadores dos problemas dos clien-

tes; envolventes, cativantes e capazes 

de manter o cliente certo sempre fiel; e 

capazes de atrair novos clientes.

Esta é a obra certa para quem quer 

alcançar o público certo, dar visibilida-

de à sua empresa e aos seus produ-

tos, ser encontrado quando alguém 

procura uma solução para um proble-

ma, acrescentar valor à sua marca e 

aumentar as vendas. 

Dina Baptista é professora adjunta na 

Universidade de Aveiro, sendo respon-

sável por unidades curriculares na área 

do Português, das Técnicas de Expres-

são Oral e Escrita e da Comunicação. 

Pedro Costa é empresário, consultor, 

fundador da empresa Mais Buzz – 

Agência de Marketing Digital, forma-

dor e professor no Ensino Superior.

Com o país a lidar com uma pande-
mia, já se começam a sentir os efei-
tos na economia. Contudo, ainda se 
desconhece o verdadeiro impacto no 
tecido empresarial português, na taxa 
de desemprego e na perda de poder 
de compra das famílias. 
O livro “Pós-Corona – Da Crise à 
Oportunidade” capitaliza a incerteza 
dos tempos e oferece conselhos con-
cretos numa altura em que o futuro 
se mantém indefinido. Pandemias, 
guerras e depressões são dolorosas, 
mas os tempos que se seguem são, 
frequentemente, os mais produtivos 
da história humana.
O autor Scott Galloway argumenta 
que a pandemia não foi um agente 
de mudança, mas um acelerador de 
tendências já em andamento. Neste 
livro, ele traça os contornos da crise 
e as oportunidades que se avizinham.

A dispersão do trabalho, o comércio 
online, o futuro do ensino, a impor-
tância das redes sociais, o reforço de 
alguns monopólios, o papel dos gover-
nos e o fosso entre ricos e pobres são 
alguns dos temas que o autor explora.
Professor de marketing na Stern 
School of Business, da Universidade 
de Nova Iorque, e empresário, Scott 
Galloway foi eleito, em 2012, um dos 
melhores professores de administra-
ção de empresas do mundo pela Poets 
& Quants. 
Fundou nove empresas, é autor de 
vários bestsellers, fez parte de vários 
conselhos de administração e tem 
ainda dois podcasts, um blogue e 
um canal de YouTube. Em 2019, fun-
dou a Section4, uma plataforma de 
formação online para profissionais, 
onde ensina estratégia empresarial: 
section4.com.
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PIB 2,2% -9,3% -10,0% -9,4% -9,3% -8,1% -8,5%

Consumo Privado 2,4% -7,7% n.d. -10,0% -7,9% -6,2% -7,1%

Consumo Público 0,7% -1,5% n.d. 3,1% 1,0% 1,2% -0,3%

Formação Bruta de Capital Fixo 5,4% -4,8% n.d. -10,6% -10,2% -4,7% -7,4%

Exportações de Bens e Serviços 3,5% -22,3% -28,6% -15,5% -21,0% -19,5% -22,0%

Importações de Bens e Serviços 4,7% -16,2% -22,1% -13,3% -15,6% -12,4% -17,9%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) 0,2% -3,1% -3,1% -0,2% -0,9% -0,6% (a) -1,2%

Taxa de Desemprego (%) 6,5% 8,1% (b) 8,1% 11,6% 8,0% 7,5% 8,7%

Taxa de Inflação (%) 0,3% 0,6% (c) 0,0% 0,2% -0,1% 0,0% -0,1%

Dívida Pública (% PIB) 117,2% 126,1% 137,2% 135,9% 135,1% n.d. 134,8%

Saldo Sector Público (% PIB) 0,1% -5,4% -8,4% -7,9% -7,3% n.d. -7,3%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Notas: (a) - Summer European Economic Forecast Interim (07/07/2020)        (b) - Balança Corrente e de Capital        (c) - Variação homóloga mensal em junho de 2020
Siglas: M€ - Milhões de euros        n.d. - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra 
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