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EDITORIAL Portugalglobal nº1474 PLANO 
DE RECUPERAÇÃO
E RESILIÊNCIA

Este 
é o Portugal
que recupera.
E este é o Banco que o ajuda 
a resistir e recuperar.

Todas as crises trazem oportunidades 
e esta não é exceção. 
As oportunidades existem e agora 
é o momento para as aproveitar, 
para fazer o que tem de ser feito, 
para resistir e recuperar. 
Mas para isso o parceiro financeiro
certo é fundamental.
Um parceiro que conheça, como 
o novobanco conhece, quais 
as melhores opções que o PRR tem 
para si, para a sua empresa e para 
o seu projeto.

Fale com os nossos gestores 
dedicados. 

novobanco.pt/empresas Juntos fazemos o futuro.
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Numa adaptação à 
nova realidade decor-
rente da crise pan-
démica, a AICEP de-
senvolveu, ao longo 
deste ano, campanhas 
digitais de promoção 
internacional sob o 

mote “MADE IN PORTUGAL naturally”. Uma 
iniciativa inovadora e diferenciadora que co-
meçou, em março, com a promoção das fi-
leiras Casa e Materiais de Construção em 
seis mercados externos – Alemanha, Canadá, 
França Espanha, Estados Unidos da América 
e Reino Unido –, dando a conhecer a exce-
lência, a qualidade, a sustentabilidade e a 
autenticidade dos produtos dos setores que 
integram estas fileiras, envolvendo vários 
suportes de comunicação entre os quais um 
showroom virtual que permite aos potenciais 
clientes internacionais conhecerem a oferta 
portuguesa de uma maneira imersiva. 

Os números disponíveis à data dão conta do 
sucesso desta campanha pois foi notícia em 
30 países, com mais de 1.100 artigos publica-
dos, perto de 15.500 visitas ao site portugal-
naturally.pt e mais de 15 mil visualizações do 
filme promocional. 

Numa altura em que a comunicação digital 
e as redes sociais têm uma importância acresci-
da, a AICEP vai continuar a apostar neste tipo 
de comunicação, replicando e alargando o es-
pectro do MADE IN PORTUGAL naturally a ou-
tros setores que se diferenciam pela qualidade 
e inovação. 

De sublinhar a excelente colaboração que 
a AICEP tem recebido das associações seto-
riais destas fileiras que usam a marca MADE IN 
PORTUGAL naturally como “chapéu” nas suas 
ações de internacionalização, projetando no 
exterior uma imagem profissional e agregado-
ra da oferta portuguesa que permite um reco-
nhecimento imediato do potencial do produto, 
apoiado na imagem de um país moderno, ino-
vador e criador de tendências.

Acreditamos que esta e outras iniciativas, feitas 
de forma coordenada, contribuem para o suces-
so internacional dos produtos portugueses, con-
tando com o apoio de associações e empresas 
que veem na AICEP um parceiro incontornável.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Naturalmente é MADE IN PORTUGAL 
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Este 
é o Portugal
que recupera.
E este é o Banco que o ajuda 
a resistir e recuperar.

Todas as crises trazem oportunidades 
e esta não é exceção. 
As oportunidades existem e agora 
é o momento para as aproveitar, 
para fazer o que tem de ser feito, 
para resistir e recuperar. 
Mas para isso o parceiro financeiro
certo é fundamental.
Um parceiro que conheça, como 
o novobanco conhece, quais 
as melhores opções que o PRR tem 
para si, para a sua empresa e para 
o seu projeto.

Fale com os nossos gestores 
dedicados. 
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A AICEP lançou, em março de 2021, uma inovadora campanha internacional das 
fileiras Casa e Materiais de Construção, numa ação de cross-selling que teve como 

principal objetivo captar o interesse da procura internacional pelos produtos 
portugueses, dando a conhecer a inovação ancorada na qualidade e tradição e a sua 

oferta de valor diferenciadora.

Sob a marca MADE IN PORTUGAL naturally, a campanha foi dirigida a seis mercados-
alvo – Alemanha, Canadá, Espanha, Estados Unidos da América, França e Reino 

Unido – mas teve um alcance de 30 países, com mais de 1.100 notícias publicadas 
e milhares de visitas ao site portugalnaturally.pt.

Alavancou ainda o desenvolvimento de novas campanhas de marketing digital 
especificas nos mercados dos Estados Unidos, Espanha, França e Suécia, igualmente 
com a mesma marca, mas alargando a promoção da oferta portuguesa de outras 

fileiras e setores.

MADE IN PORTUGAL naturally
UMA CAMPANHA, UMA MARCA, 

UM SUCESSO INTERNACIONAL
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MADE IN PORTUGAL naturally é a 
marca chapéu criada pela AICEP – 
Agência para o Investimento e Comér-
cio Externo de Portugal para comuni-
car no mercado internacional a oferta 
portuguesa das fileiras Casa e Mate-
riais de Construção. Esta marca tem 
como missão focar, profissionalizar e 
agregar a oferta portuguesa, permi-
tindo um reconhecimento imediato 
do potencial do produto, apoiado na 
imagem de um país moderno, inova-
dor e criador de tendências. MADE IN 
PORTUGAL naturally é já uma referên-
cia distintiva, adotada pelas Associa-
ções empresariais que representam os 
setores e subsetores destas fileiras nos 
principais certames e eventos interna-
cionais, apresentando uma imagem 
única e identificadora do país.

O objetivo da campanha digital MADE 
IN PORTUGAL naturally foi dar a co-
nhecer a inovação ancorada na qua-
lidade e tradição dos produtos produ-
zidos em Portugal e a sua oferta de 
valor diferenciadora nos mercados de 
Alemanha, Canadá, Espanha, Estados 
Unidos, França e Reino Unido, sendo 
especialmente dirigida aos compra-
dores profissionais, mas também o 
consumidor final, que tem acesso a 
toda a informação divulgada junto 
dos media e publicada no site www.
portugalnaturally.pt. Sustentabilidade 
é o valor base desta campanha, na 
medida em que é um dos requisitos 
mais apreciados pelos consumidores 
estrangeiros, diferenciando a oferta 
MADE IN PORTUGAL no mercado in-
ternacional. Mas a oferta portuguesa 
destas fileiras envolve outros atributos 
que a distingue: saber-fazer, autentici-
dade, tradição, design, inovação, qua-
lidade e customização.

Pela primeira vez, a AICEP desenvol-
veu, no âmbito desta campanha, uma 
exposição 360º, um showroom onde 
é possível conhecer a qualidade da 
oferta portuguesa fazendo uma visita 
virtual a uma residência integralmente 
decorada com produtos portugueses 
e que qualquer pessoa, em qualquer 

parte do mundo, pode visitar e conhe-
cer os produtos das duas fileiras em 
diferentes ângulos, nos vários espaços 
e ambientes decorados, com a possibi-
lidade de clicar nas peças para aceder 
a mais detalhes, direcionando-os tam-
bém para os websites das empresas. 

A campanha conta também com um 
vídeo promocional que nos leva numa 
viagem por um país de emoções e atri-
butos únicos, destacando em especial 
a tradição e a inovação, e sublinhan-
do a capacidade agregadora da oferta 
portuguesa. Todos os suportes da cam-
panha estão disponíveis no site www.
portugalnaturally.pt onde é possível 
aceder igualmente a um diretório de 
empresas, promovendo o contacto di-
reto com a oferta nacional, potencian-
do parcerias e negócios internacionais. 
A campanha foi desenhada de forma 
a promover e cruzar os diferentes se-
tores, como o mobiliário, iluminação, 
têxteis, e também os pavimentos e 
cerâmica, integrando-os num conceito 
de lifestyle e, assim, despertar os senti-
dos e uma experiência diferenciadora 
de soluções únicas e exclusivas da ofer-
ta nacional, motivando a curiosidade.

Casa e Materiais 
de Construção
As fileiras Casa e Materiais de Cons-
trução agregam um universo de cerca 
de 20 mil empresas, que no seu con-
junto garantem uma oferta integra-
da, consistente e única. Juntas repre-
sentam mais de seis mil milhões de 
euros e têm um peso nas exportações 
nacionais de bens de cerca de 10 por 
cento, com potencial de crescimento 
e que a AICEP, com esta iniciativa, 
pretendeu alavancar. 

A fileira Casa é marcada pela tradição 
na arte de saber-fazer, elevada qualida-
de e customização. Integra os setores 
do Mobiliário, Iluminação, Têxteis-lar e 
Utilidades domésticas (cerâmica, cute-
laria, loiça metálica, vidros e cristais) e 
é reconhecida pela sua capacidade de 
inovar, de criar tendências e, acima de 

tudo, pela confiança que o seu patri-
mónio de know-how inspira no mer-
cado internacional. Conta com mais 
de 7.600 empresas e emprega cerca 
de 61 mil colaboradores. Os setores 
mais representativos são o mobiliário e 
o têxtil-lar, sendo os principais merca-
dos de exportação o francês, espanhol, 
americano, britânico e alemão. O valor 
das exportações da fileira ronda os 2,5 
mil milhões de euros, o equivalente a 
4,1 por cento das exportações nacio-
nais de bens, e envolve 177 mercados 
de destino. 

Os Materiais de Construção portugue-
ses apostam na inovação e na tecno-
logia, acompanhando as novas ten-
dências e disponibilizando uma oferta 
diversificada, de elevada performance, 
sofisticação e design. Esta fileira inte-
gra os setores de Rochas Ornamentais, 
Cerâmica, Madeira, Cortiça, Metais, 
Cimento, Gesso, Betão e Suas Obras, 
Plástico, Tintas e Vernizes, e Vidro, en-
volvendo mais de 12 mil empresas e 
empregando perto de 100 mil pessoas. 
Com uma clara vocação exportadora, 
vende para 186 mercados, sendo os 
principais Espanha, França, Alemanha, 
Reino Unido, Angola e Estados Unidos 
da América. O valor das exportações 
ronda os 3,7 mil milhões de euros e 
tem um peso nas exportações nacio-
nais de bens de 6,1 por cento. 

http://www.portugalnaturally.pt
http://www.portugalnaturally.pt
https://www.portugalnaturally.pt/pt/showroom
https://www.portugalnaturally.pt/pt/media/video
http://www.portugalnaturally.pt
http://www.portugalnaturally.pt
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FILEIRA CASA

Mercados de exportação 177

Principais mercados de exportação
França, Espanha, Reino Unido, Alemanha 

e Estados Unidos da América

Pesa nas exportações nacionais 
de bens

4,1%

Número de empresas 7.614

SETORES 2020 %

MOBILIÁRIO 1.021 46,2%

TÊXTEIS-LAR 651 29,5%

ILUMINAÇÃO 73 3,3%

UTILIDADES DOMÉSTICAS 462 20,9%

CERÂMICA DECORATIVA E UTILITÁRIA 306 13,9%

VIDROS E CRISTAIS 79 3,6%

LOUÇA METÁLICA 51 2,3%

CUTELARIA 24 1,1%

Unidade: Milhões de euros | Fonte: INE; CIP
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FILEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Mercados de exportação 186

Principais mercados de exportação
Espanha, França, Alemanha, Reino Unido 

e Estados Unidos da América

Pesa nas exportações nacionais 
de bens

6,1%

Número de empresas  12.612

SETORES 2020 %

METAIS 1.457 42,8%

MADEIRA 406 11,9%

ROCHAS ORNAMENTAIS 366 10,8%

CERÂMICA 354 10,4%

CORTIÇA 244 7,2%

PLÁSTICO 228 6,7%

CIMENTO 217 6,4%

TINTAS E VERNIZES 116 3,4%

VIDRO 15 0,5%

Unidade: Milhões de euros | Fonte: INE; CIP
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Sucesso nos mercados 
e na imprensa 
internacional
A campanha de marketing digital 
MADE IN PORTUGAL naturally teve um 
relevante acolhimento a nível interna-
cional, não apenas nos seis mercados-
-alvo, mas em outros 30 países. Glo-
balmente, e até meados de outubro, 
a campanha originou a publicação de 
mais de 1.100 artigos, o site recebeu 
15.463 visitas, o vídeo promocional 
registou 15.205 visualizações (nas 
plataformas Vímeo e Youtube) e o 
showroom virtual teve 7.252 visitantes. 

De março a final de outubro, foram 
difundidos seis comunicados de im-

prensa nos seis mercados-alvo e seis 

newsletters sobre os produtos de ex-

celência de empresas portuguesas das 

duas fileiras, salientando os valores que 

sustentam a campanha, e que foram 

divulgadas nos mais de 50 países onde 

a AICEP está presente.

Apesar de não ser um dos mercados-

-alvo da campanha internacional das 

Fileiras Casa e Materiais de construção, 

a ação de promoção da AICEP não pas-

sou despercebida na Polónia, onde 

a imprensa especializada lhe dedicou 

grande atenção.

Desde o lançamento da campanha, 

em março, a revista polaca HOME Ins-

pirations publicou vários artigos sobre 

a oferta portuguesa, bem como posts 

nas suas redes sociais, designadamen-

te Instagram e Facebook, o mesmo se 

passando com a Targi Home que usou 

WEBSITE VÍDEO PROMOCIONAL SHOWROOM ARTIGOS

Nº de visitas Visualizações Visualizações Nº de artigos Nº de países

15.463 15.205 7.252 1.100 30

TR
EN
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Międzynarodowa kampania 

„MADE IN PORTUGAL
naturally”

Celem międzynarodowej kampanii 
„MADE IN PORTUGAL naturally” jest 
zwrócenie uwagi klientom z całego 
świata na innowacyjność portugalskich 
produktów wyposażenia i wykończenia 
wnętrz, wyróżniających się wysoką ja-
kością i silną tradycją oraz na jej zróż-
nicowaną i wartościową ofertę. 

Fot. © AICEP 2021 

38 39Home inspirations
magazyn wyposażenia wnętrz 

Home inspirations
magazyn wyposażenia wnętrz 

HOME Inspirations, Polónia

HOME Inspirations, Polónia
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Design
GamFratesi, 
duo chaleureux 
venu du froid
Bodil Kjær, pionnière 
de la modernité
Salon du meuble 
de Milan : on y est !

Trips
Varsovie, 
nouvelle oasis 
à l’Est
Paris : 12 hôtels
événements ouvrent 
à la rentrée

Lifestyle
L’autoédition : 
nouvel eldorado 
des architectes 
d’intérieur ?
Lisbonne, Paris,
Rome, Côme, 
Barcelone…
7 intérieurs
très inspirés
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RENTRÉE DÉCO ! 
100 pages pour choisir tissus, 

papiers peints, tapis, carrelages,  
canapés et chambres d’enfants 

du sol au plafond !

o seu portal e as suas redes sociais para 

divulgar a campanha. 

O interesse que a campanha desper-
tou junto da imprensa polaca originou 
também a publicação de notícias e 
posts de empresas portuguesas dos 
setores abrangidos pela campanha. 

Destaque para a revista HOME Inspi-
rations (publicação impressa e digital 
publicada trimestralmente) que, no 
seguimento da Missão Virtual da filei-
ra Casa realizada na Polónia em 2020, 
e da campanha de promoção que, 
nessa altura, a Delegação da AICEP 
em Varsóvia promoveu no Facebook 
e no Instagram desta revista. 

Ao longo de 2021, vários artigos, pro-
movendo a Fileira Casa foram sendo 
inseridos nas edições da HOME Inspi-
ration, tendo, na edição de outubro/
novembro, sido dado um destaque 
especial à Campanha MADE IN POR-
TUGAL naturally, com a publicação 
de uma reportagem alargada sobre 
a mesma. 

A Delegação da AICEP em Varsóvia 
tem procurado comunicar no merca-
do polaco informação sobre a oferta 
portuguesa da fileira Casa, com des-
taque para a qualidade, a inovação, 
a tradição, a customização, o craft-
manship e o design dos produtos 
portugueses com imagens e mensa-
gens apelativas. 

Em França, a revista IDEAT publicou 
dois artigos sobre a campanha MADE 
IN PORTUGAL naturally – o primeiro na 
versão impressa da revista e o segundo 
no seu formato digital. 

Em Marrocos, a revista DECO Actue-
lle dedicou, na sua edição de setem-
bro, um longo artigo a Portugal e à 
excelência da oferta portuguesa. Inti-
tulada “Portugal: une nation créative 
à découvrir!”, a reportagem inclui de-
poimentos de designers portuguesas 
e marroquinos.

A publicação da reportagem na 

MAROC DECO Actuelle integra-se na 

campanha promocional da fileira Casa, 

incluindo Materiais de Construção e 

Rochas Ornamentais, que a Delegação 

da AICEP em Rabat está a desenvolver 

naquele país, com o objetivo de comu-

nicar um Portugal que está na vanguar-

da da inovação, sofisticação, moderni-

dade e flexibilidade no que respeita à 

oferta destas fieiras; de projetar Portu-

gal como parceiro privilegiado de Mar-

rocos na fileira. IDEAT, França

MAROC DECO Actuelle, Marrocos

https://ideat.thegoodhub.com/2021/09/13/made-in-portugal-le-rendez-vous-de-la-tradition-et-du-design/
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Sustentabilidade
Existe uma preocupação na utili-
zação de matérias-primas nobres e 
naturais e recurso a métodos de pro-
dução sustentáveis, orientados por 
fortes compromissos ambientais.

Saber-fazer
O conhecimento é a base da es-
pecialização da indústria portu-
guesa. Um atributo que permite 
saber o que fazer para surpreen-
der o mercado internacional com 
peças e ambientes pensados com 
design, criatividade e uma ex-
traordinária produção, assente na 
arte da manufatura como posicio-
namento de excelência.

Autenticidade
A proposta de valor assenta numa 
produção autêntica e genuína, 

onde os materiais são trabalhados com 
respeito pela sua essência e as peças 
criadas com um propósito.

Tradição
Com quase nove séculos de história, 
Portugal aposta na inovação, sem, 
contudo, perder os traços tradicionais 
que o identificam e diferenciam. Em-
presas centenárias, a maioria de gestão 
familiar, souberam preservar a riqueza 
e singularidade das suas origens. 

Design
Portugal combina a tradição com as 
exigências contemporâneas, através de 
uma aposta muito forte no design, sendo 
cada vez mais precursor de tendências e 
uma referência na arte de surpreender. 

Inovação
À capacidade criativa ímpar, a indús-

O QUE DISTINGUE A OFERTA PORTUGUESA DAS FILEIRAS CASA 
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

tria acrescenta investimentos perma-

nentes em I&D, na melhoria dos seus 

processos produtivos e na inovação 

dos seus produtos. 

Qualidade
A diferenciação e alta performance dos 

seus produtos, suportada pela inova-

ção e design, aliados à tradição e ao 

saber-fazer, juntamente com as priori-

dades ambientais e de sustentabilida-

de, garantem uma qualidade superior. 

Customização
A todos os atributos que distinguem 

a oferta MADE IN PORTUGAL, junta-

-se a capacidade de produção por 

medida, preparada para criar rela-

ções únicas com os clientes mais exi-

gentes e que procuram diferenciação 

e ofertas exclusivas.
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MADE IN PORTUGAL naturally 
na Milan Design Week

Entre 5 e 10 de setembro, foram dinamizadas em Milão um conjunto de 
iniciativas de notoriedade país, alicerçadas nos espaços da APIMA na Tortona 
Design Week, onde foram apresentadas peças de cerca de 30 empresas de 
diferentes setores da fileira Casa, e da ASSIMAGRA na 5VIE Design Week, 
com uma exposição de peças de nove designers, em mármore do Alentejo, 
integrada no programa "Line of Marble". O supersalone, evento especial em 
2021 do Salone del Mobile.Milano, contou com a participação de 14 exposi-
tores portugueses dos setores do mobiliário e da iluminação. 

As ações de promoção foram comunicadas sob a marca MADE IN PORTUGAL 
naturally, criada pela AICEP, que suporta uma campanha de comunicação 
internacional, que tem sido desenvolvida desde março pela Agência, em par-
ceria com as associações empresariais de ambas as fileiras. 

No âmbito da participação das empresas portuguesas na Milan Design 
Week, foi ainda assinado um Protocolo de Colaboração entre a AIMMP 
(Madeira e Mobiliário), a AIPI (Iluminação), a APIMA (Mobiliário e Afins) e a 
ASSIMAGRA (Pedra Natural) visando a defesa de interesses comuns destes 
setores e o desenvolvimento de modelos colaborativos e de planos de ação 
de internacionalização para rentabilizar recursos e potenciar a promoção 
nos mercados externos.

Para o presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, este foi “mais um momen-
to-chave da campanha MADE IN PORTUGAL naturally e um corolário de boa 
coordenação e ação conjunta num setor relevante para as nossas exporta-
ções. Entramos numa nova era de cooperação entre estas associações, o que 
irá permitir não só aumentar a capacidade de internacionalização das em-
presas suas associadas, mas também maximizar e potenciar resultados pela 
agregação de valor e competências, aproveitamento de sinergias, desenvol-
vimento conjunto de projetos ou ações promocionais nos mercados externos 
e uma comunicação alinhada e partilhada dessas iniciativas, marcando assim 
uma nova etapa de atuação internacional.” 
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CAMPANHA MADE IN PORTUGAL 
NATURALLY REFORÇADA 

NOS MERCADOS DE ESPANHA, 
FRANÇA E SUÉCIA

ESPANHA
Um mercado de aposta 
onde importa reforçar 

a comunicação

Dando continuidade à campanha internacional das fileiras Casa e Materiais 
de Construção, as Delegações da AICEP em Espanha, França e Suécia 

desenvolveram campanhas paralelas e que envolvem outros setores de atividade 
para reforçar a excelência da oferta portuguesa nesses mercados.

A fileira Casa tem tido, desde há vá-

rios anos, um papel central no plano 

promocional anual da AICEP em Espa-

nha. Durante quatro anos, entre 2016 

e 2019, a AICEP liderou a presença na-

cional no evento de referência do setor 

no mercado – a Casa Decor em Ma-

drid. Para além dos aspetos comerciais 

relacionados com esta fileira e os seus 

produtos, a Casa Decor promove uma 

imagem de prestígio e certifica o posi-

cionamento de marcas junto de profis-

sionais e consumidores, num total de 

cerca de 50.000 visitantes por ano. Em 

cada uma das edições, a AICEP contra-

tou um decorador local com funções 

de curador e responsável pela seleção 

dos produtos para o espaço nacional, 

apresentando soluções diferentes, di-

versificadas que foram do clássico sa-

lão português, à suite de hotel, à co-

zinha/sala, terminando num escritório 

em casa (antecipando a tendência do 

teletrabalho que se impôs meses de-

pois com o início da pandemia). As so-

luções encontradas sublinhavam o ca-

rácter inovador, diferenciador, flexível 

 > POR LUÍS MOURA, DELEGADO 
DA AICEP EM MADRID
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da oferta portuguesa com ênfase pos-
to em produtos de elevada qualidade, 
com design e sustentáveis. O êxito foi 
retumbante desde a primeira à última 
edição, com prémios ao melhor espaço 
e a peças específicas.

Nos anos seguintes e com o objetivo 
de dar seguimento e continuidade, 
embora noutros formatos, ao esforço 
promocional realizado, a aposta pas-
sou pela conceção de uma campanha 
de publicidade na prestigiada revista 
AD – Architetural Design. Numa pri-
meira série anual, exploramos produ-
tos da fileira Casa que evidenciassem 
o esforço empreendido pelas empre-
sas nacionais na subida na cadeia de 
valor; a segunda série ainda em cur-
so, colocou a tónica nos produtos de 
artesanato, com qualidade e elevado 
poder de diferenciação. À semelhança 
do projeto da Casa Decor, a seleção 
de imagens destas campanhas fica a 
cargo de um gabinete de design grá-
fico, contratado especialmente para o 
efeito, que assegura que a campanha 
tenha uma identidade própria e coe-
rência gráfica. Nesta ação participam 
empresas dos setores do mobiliário, 
cerâmica e porcelana decorativas, 
têxteis-lar, iluminação, artesanato, 
etc. A revista AD pertence ao grupo 
editorial Condé Nast e é considerada 
a revista de decoração e lifestyle com 
mais prestígio em Espanha, com uma 
tiragem local de 97.000 exemplares. 

No caso de Espanha, a campanha Por-
tugal Naturally surge assim, em 2021, 
num mercado bastante trabalhado, 
conhecedor da oferta nacional, apre-
ciador da sua qualidade e com gran-
de interesse em analisar as propostas 
de valor das empresas portuguesas. 
Para além da divulgação periódica dos 
conteúdos remetidos pela AICEP em 
Portugal, a AICEP em Espanha lançou, 
complementarmente, uma campanha 
local de marketing digital, através 
da sua página de Linkedin, dirigida a 
ateliers de arquitetura de interiores, 
designers de interiores, decoradores, 
especialistas em design, diretores de 

projetos e arquitetos dos setores da 
indústria têxtil, canal hospitality, filei-
ra Casa e Materiais de Construção. A 
campanha saldou-se em 42.995 im-
pressões e 450 interações sociais com 
a publicação (entre likes, partilhas e 
comentários). Esta campanha local 
permitiu ainda promover a Guimarães 
Home Fashion Week (GFW) junto de 
operadores de hotelaria, fornecedores 
do setor hospitality e os mais reputa-
dos operadores de retail de têxteis-lar 
no mercado, resultando na receção de 
mais de 80 manifestações de interesse 
para visitar a GFW, tendo sido convida-
dos 35 compradores de 19 empresas.

Inspirados na Portugal Naturally, con-
cebemos e desenvolvemos ainda, 
localmente, uma campanha réplica 
num setor com potencial de explora-
ção de sinergias como é o da moda. 
Sob o mote “Naturally …” (“Arti-
sans” ou “Sustainable” ou “Flexible” 
ou “Taylor-made”) estabelecemos, 
nos media profissionais online, links 
ao portal www.proveedoresdepor-
tugal.com, recentemente atualizado 
com a temática da sustentabilidade e 
enriquecido com notícias e casos de 
sucesso de empresas nacionais. Este 
portal, gerido localmente, continua a 
ser o primeiro resultado que surge no 
Google.es a procuras sobre fornece-
dores portugueses.

Olhando para o futuro, somos de opi-
nião que as próximas fases da campa-
nha deverão basear-se em três pilares: 
primeiro, o da continuidade do esforço 

promocional até agora realizado – nada 
se consolida com base em investimen-
tos pontuais; segundo, o do alargamen-
to do nosso público-alvo colocando o 
ênfase na expansão do universo dos 
nossos atuais seguidores – não pode-
mos comunicar apenas a quem já tem 
interesse, nos segue e nos acompanha; 
e finalmente, nas possíveis “réplicas” 
desta campanha a outros setores contri-
buindo, no seu conjunto, para a promo-
ção de uma imagem global e coerente 
de Portugal e das empresas portugue-
sas no exterior. 

O mercado espanhol, em particular 
os compradores e consumidores, co-
nhecem bem o produto português e 
valorizam-no pela sua qualidade e di-
ferenciação e pela combinação de ele-
mentos como tradição e modernida-
de. Num contexto de reestruturação 
de cadeias de fornecimento mundiais 
como o que vivemos, a flexibilidade 
proporcionada pelo Made in Portugal 
resulta numa proposta de valor cada 
vez mais competitiva. O aumento 
de 10 por cento que as exportações 
portuguesas para Espanha alcança-
ram no primeiro semestre de 2021, 
face a igual período de 2019, indicia 
que este é o momento para reforçar 
a promoção e a comunicação naquele 
que é o principal mercado comprador 
de produtos portugueses, permitindo 
transformar estas propostas de valor 
que já são competitivas em efetiva-
mente ganhadoras. 

aicep.madrid@portugalglobal.pt

http://www.proveedoresdeportugal.com
http://www.proveedoresdeportugal.com
mailto:aicep.madrid%40portugalglobal.pt?subject=
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FRANÇA 
Reforço 

da comunicação 
digital nas fileiras 
Casa, Materiais de 
Construção, Moda 
e Agroalimentar 

No seguimento do lançamento da 

campanha promocional integra-

da pelas fileiras Casa e Materiais de 

Construção sob a marca MADE IN 

PORTUGAL naturally, a Delegação da 

AICEP em Paris vai dar continuidade à 

atual atuação promocional no merca-

do francês e reforçar a comunicação 
nos meios digitais tendo em conta a 
crescente importância que estes têm 

ganho nos últimos anos (o atual con-

texto veio acelerar ainda mais esta 

tendência). É nosso objetivo esten-

der esta campanha a outros setores 

tradicionais com bastante relevância 

no mercado, onde continua a existir 

potencial de crescimento – Moda, 

Agroalimentar e Materiais de Cons-

trução – aproveitando a retoma da 

atividade económica pós-férias e a 

realização de vários certames setoriais 

de relevância com presença portugue-

sa bastante significativa.

A campanha, que decorre de 15 de 

setembro a 15 de dezembro, passa 

pela implementação de um plano de 

comunicação e marketing digital ade-

quado ao mercado francês, que inclui 

a realização de várias campanhas de 

Social Ads no LinkedIn, mas também 

em outras redes sociais, mais direcio-

nadas para os públicos-alvo definidos, 

nomeadamente campanhas Google 

Ads (AdWords e DisplayAds). 

Para as fileiras Casa e Materiais de 

Construção pretende-se atingir pú-

blicos-alvo como prescritores, impor-

tadores, decoradores, gabinetes de 

arquitetura e de engenharia, e jorna-

listas especializados. Na Fileira Moda, 

a campanha é dirigida aos comprado-

res dos grandes grupos de luxo fran-

ceses (LVMH, Kering, Chanel, etc.), 

abrangendo todos os setores da fileira 

(vestuário, calçado, marroquinaria e 

joalharia), e ainda aos jornalistas es-

pecializados. Na fileira Agroalimen-

tar, pretende-se chegar às centrais de 

compras, importadores, grossistas e, 

também, jornalistas especializados.

Pretendemos, com esta campanha, re-

forçar a promoção destes setores, em 

particular no segmento B2B, suporta-

dos pela marca MADE IN PORTUGAL 

naturally; reforçar a notoriedade da 

imagem global de Portugal como país 

de origem de produtos diferenciadores 

e com alto valor acrescentado; e au-

mentar as parcerias comerciais entre as 

empresas portuguesas e os potenciais 

clientes franceses e, consequentemen-

te, o volume e valor das exportações 

dos setores implicados.

As redes sociais têm uma importância 

cada vez mais acrescida no contexto 

de negócios e atualmente representam 

uma das ferramentas de marketing 

digital mais utilizadas pelas empresas. 

São inúmeras as vantagens da presen-

ça nas redes sociais: gerar tráfego para 

o site, construção e melhoria da noto-

riedade da marca, divulgação de even-

tos/atividades, promoção da oferta, 

prospeção de novos clientes, etc. No 

caso da campanha a decorrer em Fran-

ça, recorremos preferencialmente à pá-

gina LinkedIn já criada AICEP Portugal 

Global France para desenvolver esta 

campanha de comunicação digital.

Segundo dados divulgados pelo Linke-
dIn, em todo o mundo existem cerca 
de 756 milhões de membros regis-
tados nesta rede social. No primeiro 

 > POR EDUARDO HENRIQUES, 
DELEGADO DA AICEP EM PARIS

https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=AICEP%20Portugal%20Global%20France&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=G-B
https://www.linkedin.com/search/results/all/?keywords=AICEP%20Portugal%20Global%20France&origin=GLOBAL_SEARCH_HEADER&sid=G-B
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trimestre de 2021, observou-se um 

crescimento de 25 por cento face ao 

período homólogo do ano anterior. Em 

França existem cerca de 22 milhões de 

membros registados e 840.000 empre-

sas, ocupando o país o 6º lugar a nível 

mundial em número de membros. 

De acordo com o Barómetro Social 

Selling 2020 (um estudo da La Poste 

e da agência Intuiti), em França cerca 

de 85 por cento dos decisores B2B uti-

lizam o LinkedIn (vs. 65 por cento em 

2018) e 20 por cento dos decisores 

B2B fizeram pelo menos uma compra 

na sequência de uma abordagem feita 

nas redes sociais. O estudo indica ainda 

que o LinkedIn é a rede social que mais 

influência tem nas compras deste tipo 

de decisores.

 

Considera-se que este reforço de co-

municação digital irá contribuir para 

um maior impacto e eficácia da cam-

panha MADE IN PORTUGAL naturally 

no mercado francês, estando o mesmo 

alinhado com os objetivos e o eixo de 

reforço da marca Portugal que visa pro-

mover a excelência da oferta portugue-

sa nos mais variados setores. 

aicep.paris@portugalglobal.pt

MADE IN PORTUGAL naturally também na Grécia

A Grécia foi também palco, ao longo de 2021, de uma campanha de promoção da Fileira Casa MADE IN PORTUGAL 
naturally. Organizada pela AICEP com a colaboração da Embaixada de Portugal em Atenas, na Grécia, esta campanha 
consistiu na exposição, em diversos espaços da residência oficial da Embaixadora, de peças portuguesas de vários sub-
setores da fileira, visando destacar a qualidade e a diversidade da oferta portuguesa, com foco na inovação, tradição, 
design e customização.
Profissionais gregos – importadores/distribuidores, hoteleiros, arquitetos e designers, jornalistas e representantes institu-
cionais (câmaras e associações) – foram convidados a visitar a Residência, ficando a conhecer a qualidade e a unicidade 
dos produtos portugueses desta fileira. 
Além de um filme promocional divulgado nas plataformas digitais, foram semanalmente publicados, até setembro, 
posts alusivos à campanha e à oferta portuguesa das mais de 25 empresas que integraram o projeto.
Portugal, através da AICEP, deu, assim, continuidade a várias ações promocionais da Fileira Casa já realizadas no mercado 
grego, onde os produtos portugueses são reconhecidos e onde importa reforçar e consolidar a notoriedade alcançada.
A Grécia apresenta-se como um destino de excelência para o turismo, constituindo um mercado de oportunidades de negó-
cio para vários segmentos da indústria portuguesa: têxteis-lar, tecidos, louça metálica, louça cerâmica decorativa e de mesa, 
cutelaria, tapetes, mobiliário, iluminação e materiais de construção (pavimentos, revestimentos, louça sanitária e outros).

mailto:aicep.paris%40portugalglobal.pt?subject=
https://www.facebook.com/watch/?v=263850601817361
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SUÉCIA
Promoção da oferta 
portuguesa numa 

das economias mais 
desenvolvidas 

do mundo

A Delegação da AICEP Portugal Glo-

bal na Suécia acaba de lançar a cam-

panha global MADE IN PORTUGAL 

naturally que reforça o compromisso 

das marcas e indústria portuguesa em 

valores incontornáveis como Susten-

tabilidade, Inovação, Conhecimento, 

Tradição e Customização. Esta cam-

panha – que abrange mercados estra-

tégicos para a economia portuguesa 

como Estados Unidos da América, 

Alemanha, Reino Unido, Canadá, Es-

panha, França e, ainda, os Emirados 

Árabes Unidos durante a Expo 2020 

Dubai – tem por missão criar novas 

 > POR CARLO MOURA, 
DELEGADO DA AICEP 
EM ESTOCOLMO

oportunidades de investimento e par-

cerias internacionais. 

Com esta ação, queremos ir mais lon-

ge na apresentação do potencial das 

marcas e da indústria portuguesa. 

Queremos revelar tanto os exemplos 

de excelência que temos e que são já 

referências de qualidade e inovação 

internacionais, não só das empresas 

como também do próprio consumidor 

final. Criar uma experiência imersiva e 

forte da nossa cultura. Essa é a nossa 

visão para a ativação desta campanha.

A Suécia é uma das economias mais 

desenvolvidas do mundo e um merca-

do estratégico para Portugal, sobretu-

do nos setores de inovação, investiga-

ção e desenvolvimento. 

Assim, para o mercado sueco foram 

selecionados seis setores estratégicos 

da produção e indústria nacional: vi-

nho, alimentar, indústria, inovação e 

start-ups, moda e calçado e design 

e decoração. Ao longo dos próximos 

meses, cada um destes setores será 

apresentado com uma campanha 

dedicada e uma visão 360º, aproxi-

mando o que de melhor se faz em 

Portugal das empresas, investidores 

e consumidores suecos. A campanha 

decorre de outubro deste ano a março 

de 2022 (seis meses).

Os objetivos estratégicos globais da 
campanha são: 

•  Criar awareness com posicionamen-
to e notoriedade das marcas, produ-
tos e serviços portugueses;

•  Ser relevante, com temas e canais 
relevantes;

•  Permitir engagement, sendo mobili-
zadora e que possa gerar oportuni-
dades de negócio (conversão).

Os objetivos estratégicos de negócio são:

•  Gerar Leads B2B para as exporta-
ções portuguesas junto de importa-
dores e decision makers suecos;

•  Gerar Leads para potenciais investi-
dores suecos em Portugal;

•  Criar awareness dos produtos e 
serviços portugueses, promovendo 
a imagem global de Portugal. 

Paralelamente irão realizar-se ações 
de promoção físicas, de setores tradi-
cionais (alimentar e vinhos, indústria, 
moda, casa) e também em setores li-
gados à inovação, tecnologias de in-
formação, inteligência artificial e start-
ups com vista a potenciar atividades 
de colaboração e cooperação do te-
cido empresarial de ambos os países.



DESTAQUEnovembro 2021 19

Destas ações destacam-se:

•  Lançamento do Conselho Consul-
tivo da AICEP Suécia/Embaixada 
de Portugal;

•  Provas de vinhos para media, blo-

gers e influencers;

•  Gastronomia moderna de Portugal 

num restaurante português em Es-

tocolmo para os media;

•  Mês de Portugal na área gastronómica 

num hotel de renome em Estocolmo;

•  Workshops sobre cozinha portugue-

sa com um chef sueco;

•  Participação na Feira de subcontra-

tação industrial ELMIA;

•  Seminário sobre inovação em Portugal 

na Stockholm School of Economics;

•  Conferência sobre Inteligência Artificial;

•  Lançamento do estudo EDC sobre 

TIC - Tecnologias de Informação e 

Comunicações;

•  Webinar sobre sustentabilidade em 

parceria com a Câmara de Comércio 

Luso-Sueca

•   Evento de Moda Sustentável portuguesa;

•  Evento na área das cerâmicas numa 

marca de renome na Suécia;

•  Mostra de fileira Casa em Estocolmo.

Em resumo, com esta campanha, 
a AICEP pretende criar emoções e sur-
preender, valorizando a autenticidade, 
a competitividade e a excelência dos 
produtos MADE IN PORTUGAL natu-
rally no mercado sueco.

Toda a informação poderá ser acom-
panhada através das redes sociais 
Portugal Global Suécia Facebook, Ins-
tagram, LinkedIn e Vimeo e no site 
oficial www.portugal.se. 

aicep.stockholm@portugalglobal.pt

http://www.portugal.se
mailto:aicep.stockholm%40portugalglobal.pt?subject=
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http://www.portugalexporta.pt
mailto:aicep%40portugalglobal.pt?subject=
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Mais do que uma campanha internacional, MADE IN PORTUGAL naturally 
é a marca criada pela AICEP   – Agência para o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal para comunicar no mercado internacional a oferta portuguesa das 

fileiras Casa e Materiais de Construção, numa iniciativa que mereceu a aprovação 
e a adesão das Associações empresariais dos setores que integram estas fileiras.

A Portugalglobal endereçou duas breves questões a estas Associações, 
que avaliaram a Campanha da AICEP e a importância da marca MADE IN 

PORTUGAL naturally.

UMA MARCA GLOBAL 
PARA O MERCADO INTERNACIONAL
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Como avaliam globalmente 
a Campanha internacional 
MADE IN PORTUGAL naturally?

Que importância atribuem à criação da 
marca MADE IN PORTUGAL naturally e à sua 
utilização na promoção destas fileiras e das 
suas empresas em eventos internacionais?

O reforço de iniciativas de promoção interna-
cional de Portugal, neste caso específico das 
fileiras Casa e Materiais de Construção, são 
sempre bem-vindas e de interesse público na-
cional. Um setor com uma grande diversidade 
de produtos, que cresceu mais de mil milhões 
de euros de exportações em poucos anos e 
que exporta para quase todo o mundo mais 
de 70 por cento da sua produção, altamente 
dependente da promoção do seu design as-
sociado às respetivas marcas, da transmissão 
de sentimentos, emoções, imagem e notorie-
dade, da capacidade de proximidade, marke-
ting permanente e da representação comercial 
internacional, exige um esforço coletivo cuja 
possibilidade e alcance não se esgota nem na 
capacidade de um único projeto, associação 
ou de uma única empresa portuguesa, normal-
mente de pequena dimensão, nem num único 
modelo de abordagem e presença nos dife-
rentes mercados internacionais com diferen-
tes tendências, culturas, hábitos de consumo 
e poder de compra. Do esforço de articulação 
e complementaridade de ações e iniciativas 

emerge sempre, nestas matérias, um resultado 
superior à soma das partes.

A presença em eventos internacionais, não 
obstante “o novo normal”, continua a ser, na 
nossa opinião, uma obrigatoriedade. Os even-
tos em que a AIMMP participou recentemen-
te demonstram que chegar primeiro tem sido 
uma forte vantagem! Os compradores interna-
cionais voltaram às feiras com maior vontade 
de “tocar” nas peças, de conhecer os exposito-
res e de criarem laços pessoais com relações co-
merciais vivas que lhe confiram a troca de con-
tactos com credibilidade e sequência futura. 

Quando a este fenómeno associamos a ausência 
de alguns concorrentes internacionais que, pela 
sua grande dimensão, ausência de planeamen-
to de presenças internacionais no contexto da 
incerteza em que vivíamos, bem como a maior 
dificuldade de ajustamento das suas estruturas 
ao retomar destas atividades de promoção tão 
rápido quanto a AIMMP tem conseguido, para 
além do reconhecimento da marca PORTUGAL, 
hoje mais do que nunca afirmado como um país 
europeu de referência, moderno, com capaci-
dade de design e saber-fazer, então o MADE IN 
PORTUGAL naturally que temos utilizado tem 
sido uma mais-valia para a promoção do país 
e desta fileira. 

https://aimmp.pt/

https://aimmp.pt/
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Esta campanha é um passo em frente face à 
anterior campanha da AICEP, MADE IN PORTU-
GAL, que era uma marca chapéu para todos os 
produtos portugueses, uma vez que entra ago-
ra no domínio da especialização por fileiras, 
neste caso específico, a fileira Casa, que cruza 
naturalmente com os Materiais de Construção. 

A avaliação que fazemos nesta altura, ape-
sar de a campanha não ter começado há 
muito tempo, é francamente positiva pois 
as ações elencadas, desde o website, ao 
showroom virtual, às ações de penetração 
nos vários mercados, foram executadas com 
grande profissionalismo e excelência, e pa-
recem-nos ser as ações indicadas para este 
tipo de campanhas de marketing, em que as 
metas não são imediatas, mas o caminho a 
percorrer é contínuo.

É importante, neste ponto, não deixar esmore-
cer os esforços já envidados e continuar a re-

frescar conteúdos e a alcançar os prescritores 
por forma a que a marca se mantenha atrativa 

ao longo do tempo.

A criação desta marca reveste-se, naturalmen-
te, de bastante importância uma vez que se 
trata de uma marca chapéu promocional, que 
não tendo objetivos comerciais imediatos, pre-
tende gerar notoriedade e buzz para o MADE 
IN PORTUGAL ao nível das fileiras, permitindo 
gerar sinergias pela concentração de meios. 
Permite, assim, a este nível executar ações pro-
mocionais de grande impacto, que não seriam 

talvez possíveis ao nível setorial.

Pretende-se que, na sequência, esta notorie-
dade gere um efeito de arrastamento quer ao 
nível setorial quer das próprias empresas indivi-
duais, que depois se possa refletir em objetivos 
comerciais concretos. É óbvio que a promoção 
ao nível setorial e individual das empresas con-
tinuará a ser necessária, mas para isso entrarão 
as Associações setoriais e os marketeers das 
empresas, fazendo todo o sentido esta abor-
dagem top/down na promoção dos produtos 
MADE IN PORTUGAL para que todos os atores 
estejam coordenados, por forma a que contri-
buam todos para uma promoção conjunta do 
produto MADE IN PORTUGAL, que a todos na-

turalmente beneficiará. 

www.aipi.pt

Dar a conhecer internacionalmente a excelência 

dos produtos portugueses é fundamental para 

potenciar as nossas exportações. Estas duas fi-

leiras têm muitas afinidades, sendo muitas ve-

zes difícil atribuir um produto a uma ou a outra. 

Mas, sobretudo, partilham valores distintivos 

que esta campanha procura evidenciar, como 

a tradição, a cultura, a inovação, a sustentabi-

lidade, a qualidade e a “mestria” com que são 

feitos. A pequena dimensão das nossas empre-

Associação de Iluminação

sas e a fragmentação do tecido empresarial não 

permitem que estas, por si só, se possam afir-

mar de forma diferenciada no mercado global, 

tornando indispensável a criação e promoção 

de uma marca agregadora como a MADE IN 

PORTUGAL naturally e campanhas promocio-

nais como a que foi lançada pela AICEP.

Este tipo de ação/campanha fazia imensa falta 

e é, por isso mesmo, uma iniciativa extrema-

mente positiva que é de enaltecer. Por outro 

lado, a digitalização é a nova montra e a AICEP 

ao criar esta campanha digital adaptou-se de 

forma muito rápida e eficiente aos novos tem-

pos, dando, também aqui, um sinal importante 

ao mercado e aos agentes económicos.

http://www.aipi.pt
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A valorização do produto nacional a nível inter-
nacional passa por uma estratégia multicanal 
e consistente em termos de imagem, que vá 
muito para além da tradicional presença indi-
vidual (ou agrupada) em feiras e exposições. 
É muito difícil para uma pequena empresa 
portuguesa apresentar-se individualmente a 
vários países. Com a criação da marca MADE 
IN PORTUGAL naturally é possível que Portugal 
se projete no mundo com produtos de várias e 
pequenas marcas, criando uma imagem mo-
derna, com potencial.

No caso dos materiais de construção, já vamos 
tendo reconhecimento a nível internacional, 
mas ainda temos um longo caminho para per-
correr. Aproveitar as sinergias das várias fileiras 
e ter um referencial distintivo de valores par-
tilhados com produtos e serviços que tenham 
uma relação próxima, como o turismo e, em 
particular, o imobiliário, tem sido para nós uma 
orientação e uma estratégia de promoção que 
temos vindo a implementar através de várias 

ações desenvolvidas no âmbito dos nossos pro-

jetos de internacionalização. A marca MADE 

IN PORTUGAL naturally tem, obviamente, uma 

maior abrangência, mas tem a mesma filosofia 

e serve na perfeição como um “chapéu” maior 

e valorizador das nossas ações e, por isso mes-

mo, o temos vindo a utilizar como referência 

na Revista “Houses of Portugal”, trilingue, pu-

blicada trimestralmente e que estamos a divul-

gar por todo o mundo. 

Naturalmente, pelas mesmas razões, vamos 

utilizar esta marca em todas as outras ações 

que temos previstas, como é o caso das mis-

sões externas, mas também no “Livro de Pres-

tígio” e no “Livro de Talentos” e, na Platafor-

ma Eletrónica de Promoção da Fileira”. E, esta-

mos abertos a incluir igualmente as iniciativas 

e empresas da fileira Casa. Estamos todos no 

bom caminho. 

www.apcmc.pt

A promoção internacional da cortiça, um dos 

produtos portugueses de excelência, tem 

sido, nos últimos anos, um dos focos estra-

tégicos da atuação da APCOR. E, por isso, 

quando fomos desafiados pela AICEP para nos 

juntarmos à campanha MADE IN PORTUGAL 

naturally prontamente nos disponibilizamos a 

colaborar no seu desenvolvimento. Dedicada 

à fileira Casa e Materiais de Construção, esta 

ação dá a conhecer ao mundo o melhor da 

oferta portuguesa em matéria de decoração e 

lifestyle. Sendo uma campanha totalmente di-

gital, o objetivo é captar o interesse da procu-

ra internacional, dando a conhecer a inovação 

ancorada na qualidade e tradição dos produ-

tos produzidos em Portugal e a sua oferta de 
valor diferenciadora. 

E a cortiça tem um papel de destaque nesta 
fileira. Desde logo por ser um produto extra-
mente versátil e passível de ser utilizado em 
diferentes locais numa habitação. Desde os 
pavimentos, revestimentos e isolamentos, as 
suas características únicas potenciam a sua 
utilização em diferentes tipos de edifícios. Do 
soalho ao telhado, em paredes ou janelas, a 
cortiça é sinónimo de conforto, é antialérgica 
e durável, é agradável ao toque, para além de 
ser um produto natural e amigo do ambiente. 
A cortiça contribuiu, ainda, para uma melho-
ria da eficiência energética, o que é mais uma 
vantagem para o futuro desta fileira. 

A cortiça é, ainda, cada vez mais procurada 
como material de decoração. Arquitetos, de-
signers e decoradores procuram materiais eco-
lógicos e naturais e a cortiça tem-se adaptado 
às reinterpretações de diferentes espaços. Uma 
variedade de produtos com diferentes textu-
ras, tons e cores, abre caminho à criação de 
novos e surpreendentes ambientes. 

http://www.apcmc.pt
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Por tudo isto, consideramos que a promoção 

da cortiça nesta campanha da AICEP é uma 

forma de levarmos, em conjunto com outros 

materiais de excelência, as nossas mensagens a 

um público mais alargado, de modo a captar a 

sua atenção para este material e as suas poten-

cialidades. Estamos seguros de que esta ação 

de cross-selling contribuirá para o reconhe-

cimento do que Portugal melhor sabe-fazer, 

reforçando e aumentando os canais e clientes 

desta fileira e, em última instância, contribuin-

do para o aumento da nossa competitividade, 

o que, com toda a certeza, se refletirá na evo-

lução crescente das nossas exportações. 

www.apcor.pt

É inegável o interesse da criação de uma marca 

MADE IN PORTUGAL, sobretudo se tivermos em 

conta que uma Marca nacional não é apenas 

um logótipo que nos identifica e muito menos 

um mero anúncio para atrair clientes. Uma Mar-

ca é mais do que isso; é um compromisso assu-

mido por quem produz, para com os clientes 

dos vários mercados a que se destinam, neste 

caso com o patrocínio essencial da AICEP, como 

de resto ficou bem patente em ações anteriores 

destas Fileiras, em que esse patrocínio foi não só 

essencial como até imprescindível.

O que justifica uma Marca não é propriamente 

o que nela se vê, mas sim a perceção que nos 

deixa e a leitura que dela se faz no mercado, 

e bem sabemos hoje do valor de uma Marca e 

da necessidade da sua presença, para a valori-

zação de uma imagem e para a maior força na 

sua comunicação. 

Como compromisso que deve ser não só no in-

teresse de cada um, mas também do próprio 

país, bem ficaria que fosse reconhecido o méri-

to de quem a usa naturally, e de quem a valoriza 

pelos requisitos da sustentabilidade, inovação 

e design com que percecionamos os produtos 

destas fileiras, não só nos mercados internacio-

nais como no próprio mercado nacional. 

De facto, e em boa verdade, uma Marca nacio-

nal será tanto mais forte no mercado interna-

cional, quanto maior for a visão, a força e até 

o respeito com que a entendermos e usarmos 

no mercado interno.

Quando tudo o que produzirmos, fizermos e ven-

dermos com a Marca MADE IN PORTUGAL for 

naturally e de nível bom ou excelente, teremos 

as nossas empresas a vender mais e sobretudo a 

vender melhor, porque merecemos a preferência 

dos nossos clientes, e justificamos o valor acres-

centado com que marcarmos os nossos preços.

Porém, e como uma Marca só se consolida 

com o seu bom uso, está lançado às empresas, 

às suas associações e à AICEP o desafio de a 

valorizarem, num esforço que terá de ser de 

todos e de cada um, mas sobretudo de todos 

e em conjunto, para que os resultados possam 

corresponder àquilo que se espera da imagem 

criada para o MADE IN PORTUGAL naturally. 

É certo que estas fileiras da Casa e dos Ma-

teriais de Construção gozam de um prestígio 

internacional (e também nacional…) que vem 

sendo construído ao longo dos anos, e têm 

uma prática de cooperação intersetorial que 

nos permite pensar e agir em Fileira, pelo que 

é expectável que a Marca agora criada venha 

contribuir para o reforço da nossa imagem, en-

quanto setores industriais e enquanto país.

Nas indústrias de Cerâmica e Cristalaria, esta-

mos prontos para estes compromissos. 

www.apicer.pt

http://www.apcor.pt
http://www.apicer.pt
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diversos setores de atividade, permitindo um 

cross-selling e ganhos de notoriedade que in-

dividualmente seriam mais lentos, demorados 

e dispendiosos.

As diversas indústrias da Fileira Casa têm be-

neficiado fortemente desta promoção con-

junta, assente numa marca que merece, hoje, 

reconhecimento internacional. Esta notorie-

dade é particularmente relevante nos merca-

dos tradicionais, mas igualmente em destinos 

de exportação emergentes, que valorizam a 

qualidade e a personalização oferecidas pela 

produção nacional.

As iniciativas conjuntas em eventos presenciais 

têm sido particularmente bem-sucedidas, e 

respondido diretamente ao seu principal in-

tuito: criar e fomentar as condições para que 

as empresas nacionais possam divulgar e pro-

mover os seus produtos, internacionalmente, 

com qualidade, diferenciação e ferramentas 

atualizadas com as necessidades do mercado e 

do público-alvo. Hoje, é possível a uma marca 

nacional de reduzida dimensão participar nos 

principais certames internacionais, integrada 

num espaço 100 por cento nacional, e bene-

ficiar, assim, dos valores de qualidade, brio e 

rigor associados a toda a marca MADE IN POR-

TUGAL naturally. 

www.apima.pt

O lançamento de uma campanha internacional 
integrada para a promoção das Fileiras Casa 
e Materiais de Construção foi uma excelente 
iniciativa, cuja operacionalização se distinguiu 
pela capacidade de envolver diversos stakehol-
ders e parceiros estratégicos nos mercados-
-alvo selecionados.

Face à especificidade e dimensão do nosso 
mercado, é igualmente fundamental a capa-
cidade de promovermos iniciativas de divulga-
ção que destaquem a complementaridade dos 
vários setores de atividade, permitindo respon-
der a projetos de grande dimensão que, indi-
vidualmente, não seriam possíveis de executar.

Este é, indubitavelmente, o caminho a ser per-
corrido no que concerne à promoção das nos-
sas indústrias e empresas. Apenas com a inte-
gração e cooperação das diversas Associações 
e entidades setoriais, será possível realizarmos 
uma divulgação internacional alinhada com as 
melhores práticas globais, competindo direta-
mente com os principais players deste cluster.

É absolutamente fundamental apostarmos 
numa marca forte, aglutinadora e comum aos 

A campanha MADE IN PORTUGAL naturally 
dedicada às fileiras Casa e Materiais de cons-
trução tem-se mostrado crucial na comunica-
ção internacional da excelência, autenticidade 
e qualidade do que de melhor se faz em Portu-
gal em matéria de decoração e lifestyle.

MADE IN PORTUGAL naturally vem reforçar 
a imagem de Portugal, dos seus produtos e 
matérias-primas, contribuindo positivamente 
na promoção dos setores das fileiras Casa e 

Materiais de Construção junto dos mercados 
mais exigentes, potenciando todos os dias o 
crescimento das empresas através de parcerias 
e negócios internacionais.

No caso concreto da Pedra Natural Portuguesa, 
a MADE IN PORTUGAL naturally, em articula-
ção com a marca setorial StonebyPORTUGAL, 
tem criado condições às empresas para marcar 
uma posição forte junto dos mercados inter-
nacionais comunicando a singularidade e exce-
lência dos nossos produtos a par da tradição e 
capacidade produtiva das empresas.

Portugal é internacionalmente reconhecido 
pela sua capacidade de inovação, ancorada na 

http://www.apima.pt
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qualidade e tradição dos produtos produzidos 
e a sua oferta diferenciadora. É inquestionável 
a versatilidade e excelência demonstrada ao 
longo dos anos pelas empresas portuguesas 
nomeadamente no que se refere às fileiras 
Casa e Materiais de Construção.

Diante desta realidade é fundamental estabe-
lecer ligação com os prescritores e consumi-
dores, conectando-os aos nossos produtos e 
materiais, através da comunicação da riqueza 
e singularidade da oferta destes setores.

A campanha MADE IN PORTUGAL naturally 
é a estratégia correta a ser seguida para o re-
conhecimento e estabelecimento do vínculo 

entre as empresas portuguesas e os merca-
dos internacionais fortalecendo a imagem de 
Portugal lá fora, seja em feiras, exposições ou 
outras iniciativas de promoção dos produtos e 
materiais portugueses.

Reconhecemos à marca MADE IN PORTUGAL 
naturally o elemento agregador das estraté-
gias setoriais de comunicação das fileiras Casa 
e Materiais de Construção, transmitindo a 
confiança, reconhecimento e notoriedade dos 
materiais e produtos portugueses que refle-
tem uma imagem de um Portugal mais inova-

dor e moderno. 

www.assimagra.pt

A aposta na identificação de Portugal como “fa-
zedor” natural de qualidade e excelência, é sem-
pre uma mais-valia quer para a imagem do país, 
quer para os produtos que, sob essa “umbrela” 
são promovidos nos mercados internacionais.

E esta aposta é tanto mais válida quanto al-
guns produtos que, de per si, poderão, pela 

sua especificidade, ter mais dificuldades em 

se impor, em conjunto e por alavancagem 

com outros de maior notoriedade, vir a bene-

ficiar da imagem global transmitida pela mar-

ca MADE IN PORTUGAL naturally.

Parece-nos de importância capital a criação 

de uma marca aglutinadora e abrangente, 

capaz de transmitir aos mercados interna-

cionais, a certeza de que Portugal faz bem 

e, consequentemente, se distingue pela ex-

celência dos valores que transmite através da 

satisfação que provoca nos consumidores dos 

seus produtos. 

http://textiles-selection.com/ts2019/

http://www.assimagra.pt
http://textiles-selection.com/ts2019/
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Com cerca de 335 milhões de habitantes e um PIB per capita da ordem de 63.240 
dólares, os Estados Unidos da América (EUA) são a maior economia a nível mundial, 
e uma das mais desenvolvidas, sofisticadas e exigentes, com uma indústria de bens 

e serviços altamente diversificada e competitiva, com muitas das suas empresas 
a assumirem posições cimeiras pela sua capacidade de inovação, dinamismo 

e volume de negócios.

É um dos principais parceiros económicos de Portugal, tendo, nos primeiros oito 
meses deste ano, subido à 4ª posição como cliente de bens portugueses. E, apesar 

da contração verificada na economia norte-americana devido à pandemia COVID-19, 
é um mercado que continua a oferecer oportunidades de crescimento relevantes 

às empresas portuguesas.

ESTADOS UNIDOS 
DA AMÉRICA
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 > POR JOÃO MOTA PINTO, 
DELEGADO DA AICEP 
EM NOVA IORQUE

Apesar dos fundamentos económicos 
da economia americana se encontra-
rem sólidos, a rápida disseminação 
da variante Delta do coronavírus e as 
persistentes interrupções nas cadeias 
de fornecimento a nível global têm 
resfriado o ímpeto do crescimento da 
economia americana, levando a que a 
Reserva Federal (FED) – o banco cen-
tral dos EUA – tenha projetado o cres-
cimento do PIB de 5,9 por cento em 
2021, de 3,8 por cento em 2022 e de 
2,5 por cento em 2023. 

OPORTUNIDADES NO MERCADO 
NORTE-AMERICANO

Embora a história da pandemia que vivemos ainda se continue a escrever e apesar 
de existirem muitas incertezas, o mercado dos Estados Unidos da América (EUA) 

continua a proporcionar oportunidades de crescimento consideráveis às empresas 
portuguesas. Contudo, trata-se de um mercado muito exigente, onde a cultura 
de negócios tem especificidades próprias, sendo necessário criar uma relação 

de confiança e dispor dos canais certos de entrada.

Tal como vem sendo habitual duran-
te outras grandes crises económicas 
mundiais do passado recente, graças à 
sua dimensão, flexibilidade, resiliência, 
e pragmatismo político próprio de uma 
economia assumidamente capitalista, 
os EUA têm liderado uma vez mais a 
recuperação económica mundial.

De facto, embora os efeitos do confi-
namento imposto pela pandemia em 
março de 2020, tenham trazido graves 
consequências à economia americana 
tal como a retração de menos 3,5 por 
cento no crescimento do Produto In-
terno Bruto (crescimento de 2,16 por 
cento em 2019), o aumento da taxa 
de desemprego para os 8,1 por cento 
(3,7 por cento em 2019), ou a retra-
ção no crescimento das exportações 
de menos 15,9 por cento, a reaber-
tura parcial da economia a partir do 
segundo semestre de 2020, levou a 

que se tenha verificado uma rápida e 
acentuada recuperação da economia 
americana nos primeiro e segundo tri-
mestres de 2021, tendo-se registado 
taxas de crescimento de 6,3 por cen-
to e 6,7 por cento, respetivamente. 
Outros indicadores desta recuperação 
económica são a taxa de desemprego 
que já baixou para os 4,8 por cento 
em setembro ou o crescimento anual 
das exportações que aumentou 28 
por cento nos primeiros sete meses 
deste ano. 
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A reabertura gradual dos mercados 
globais, a existência de muita liqui-
dez na economia americana a nível 
do consumidor e das empresas fruto 
de vários programas de apoio e es-
tímulo implementados pelo governo 
norte americano, o sentimento ge-
neralizado “anti-China” por parte 
de muitos consumidores e indús-
trias, e uma política agressiva de 
nearshoring e/ou reshoring por par-
te de muitas empresas por forma a 
evitar estarem tão dependentes das 
cadeias de fornecimento asiáticas 
(principalmente da China), têm cria-
do novas e inúmeras oportunidades 
para empresas de outros países, in-
cluindo as portuguesas.

Nos últimos anos, Portugal tem tido 
uma visibilidade muito positiva nos 
EUA, não só devido à evolução de su-
cesso económico que conseguiu ge-
rar antes da crise, mas também pela 
sua atuação ao longo da pandemia 
e à taxa de vacinação COVID-19 que 
já conseguiu alcançar. Em termos co-
merciais, as exportações portuguesas 
de bens para os EUA crescerem 31,7 
por cento nos primeiros oito meses 
de 2021 face ao mesmo período de 
2020, e 12,2 por cento face ao mes-
mo período de 2019. Os EUA são já 
o 4º maior importador de bens por-
tugueses e o mais importante fora da 
União Europeia.

Também o investimento americano 
em Portugal tem tido uma trajetória 
crescente e diversificada, com espe-
cial destaque para empresas de base 
tecnológica – Cloudflare, Anchorage, 
Pager Duty são alguns dos nomes mais 
relevantes. No setor de lifesciences, 
Portugal captou recentemente um 
importante investimento da AMGEN, 
a maior empresa de biotecnologia dos 
EUA. Por último, a destacar também 
a expansão de empresas como a Mi-
crosoft, com operações cada vez mais 
sofisticadas com base em Portugal e o 
anúncio recente da Borgwarner, que 
inaugurou já em outubro a sua mais 
recente operação na Europa, em Via-
na do Castelo. Esta nova fábrica da 

Borgwarner irá produzir motores para 
veículos elétricos, representando mais 
um importante passo para a consoli-
dação da importância de Portugal no 

setor automóvel.

SETORES DE 
OPORTUNIDADE
Os EUA, com cerca de 335 milhões de 

habitantes e um PIB perto dos 20 bi-

liões de dólares, representam o maior 

mercado de consumo a nível mundial. 

Trata-se de um mercado muito atrati-

vo e lucrativo o que se traduz numa 

plataforma única para o destino das 
exportações, colocação de produtos 
e serviços, e destino de investimento. 

A economia americana é sustentada 
em grande parte pelo seu elevado 
consumo interno, retratando uma so-
ciedade altamente consumista, cujo 
mercado, devido às suas característi-
cas de desenvolvimento, dimensão, 
liberalismo, sofisticação e afluência, é 
muito aberto à colocação de produtos 
e serviços, sendo ainda um local muito 
atrativo para ensaio e introdução de 
produtos e serviços inovadores. 
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Com uma produção interna que não 
satisfaz a procura, existem oportuni-
dades de negócio em todos os setores 
desde que os produtos sejam compe-
titivos ao nível de preço/qualidade no 
nicho/posicionamento que se procura. 

Tradicionalmente, as oportunidades 
de negócio para as empresas portu-
guesas encontram-se em setores cujos 
produtos têm alto valor acrescentado, 
são diferenciados, de nicho, ou estão 
na moda como são exemplo os bens 
de equipamento, têxteis-lar, cerâmi-
cas utilitárias e decorativas, mobiliário, 
produtos alimentares, vinhos, calçado, 
moda e vestuário (private-label), ma-
teriais de construção, energias reno-
váveis e tecnologias de informação.

Apesar das múltiplas e variadas opor-
tunidades de negócio existentes nos 
EUA, de destacar a tão esperada apro-
vação do “Infrastructure Investment 
and Jobs Act” que, se tudo correr con-
forme o esperado, deverá acontecer a 
qualquer momento (ou até já poderá 
ter acontecido à data da publicação 
deste artigo). Com esta lei, o gover-
no americano propõe-se injetar cerca 
de 1,2 biliões de dólares na economia 
americana para a construção de novas 

infraestruturas ou melhoramento de 

infraestruturas já existentes, das quais 

gostaríamos de destacar os seguintes 

investimentos/áreas:

•  110 mil milhões de dólares em estra-

das e pontes;

•  66 mil milhões de dólares de investi-

mento em caminhos de ferro;

•  65 mil milhões de dólares na rede elétrica; 

•  65 mil milhões de dólares em inter-

net de banda larga;

•  55 mil milhões de dólares em in-

fraestruturas hídricas;

•  47 mil milhões de dólares em segu-

rança cibernética;

•  39 mil milhões de dólares em trans-

portes públicos;

•  25 mil milhões no meio ambiente e 

alterações climáticas;

•  25 mil milhões de dólares em aeroportos; 

• 17 mil milhões de dólares em portos;

•  7,5 mil milhões de dólares em estações 
de carregamento de veículos elétricos;

•  7,5 mil milhões de dólares em auto-
carros escolares elétricos.

Embora este plano seja dirigido a em-
presas americanas, existirão inúmeras 
oportunidades de negócio para as 
empresas portuguesas já instaladas no 
mercado norte-americano ou através 
da prestação de serviços especializa-
dos e/ou fornecimento de materiais 
de construção a empresas americanas.

A AICEP conta atualmente com Dele-
gações em Nova Iorque e São Francis-
co, estando prevista a abertura de um 
terceiro escritório, no segundo semes-
tre de 2022, em Chicago, que irá re-
forçar os pontos de apoio às empresas 
portuguesas interessadas no mercado 
dos Estados Unidos da América. 
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MADE IN PORTUGAL naturally e Invest in Portugal foram os motes das campanhas 
de marketing digital desenvolvidas pela Delegação da AICEP em Nova Iorque em 
2021. Uma iniciativa que se revelou um sucesso e que visou mostrar a excelência 
da oferta portuguesa e de Portugal no mercado norte-americano, igualmente na 

vertente de captação de investimento.

As restrições causadas pela pandemia 
COVID-19 criaram uma nova reali-
dade na cultura de negócios global. 
O paradigma mudou e todos os agen-
tes das demais diversas indústrias al-
teraram comportamentos e práticas. 
Algumas das mudanças vieram ace-
lerar tendências eminentes do século 
XXI, de que é exemplo o e-commerce. 
A população mundial teve que apren-
der em simultâneo a trabalhar a par-
tir de casa e, se havia quem evitasse, 
agora tornou-se banal utilizar uma 
aplicação para efetuar reuniões vir-
tuais, webinars, etc. Face à existência 
de constrangimentos de deslocação 
e contacto pessoal, a Delegação da 
AICEP em Nova Iorque concluiu que, 
no sentido de alargar e diversificar a 
rede de contactos por forma a melhor 
dar resposta aos pedidos de apoio à 
exportação por parte das empresas 
portuguesas, a estratégia digital deve-
ria ser a abordagem a seguir na pro-
moção da oferta portuguesa.

Depois do grande sucesso alcançado 
em 2020 com a campanha Portu-
gal Open For Business, que permitiu, 
mesmo num contexto pandémico 
global sem precedentes, que os me-
lhores exemplos da resiliência e de 
reinvenção das empresas portuguesas 
de todos os setores – moda, saúde, in-
dústria, tecnologia, alimentar, vinhos, 
investigação – fossem partilhados e 
comunicados no mercado dos Esta-

CAMPANHAS DE MARKETING DIGITAL 
PROMOVEM PORTUGAL NO MERCADO 

NORTE-AMERICANO 

dos Unidos, 2021 forçosamente teria 
de ser o ano de consolidação e cresci-
mento da visibilidade de Portugal nes-
te mercado estratégico.

Essa consolidação e amplificação da 
marca Portugal enquanto referência 
para os principais setores estratégi-
cos e emergentes deveria considerar, 
como fatores críticos de sucesso na 
comunicação numa das maiores eco-
nomias do mundo como os Estados 
Unidos, três requisitos fundamentais:

I.  Especialização setorial, a partir 
da identificação precisa dos setores 
em que não só Portugal usufrui já 
de uma elevada notoriedade e re-
conhecimento de excelência, como 
também nos setores em que, mes-

mo não tendo já um posicionamen-
to forte no mercado, podem marcar 
pela sua diferenciação, qualidade e 
competitividade;

II.  Mensagem forte e consistente, 
com um media statement e uma 
comunicação relevante para o 
mercado e para os decisores, em 
toda a linha, dos produtores aos 
distribuidores e consumidores, 
enquanto garantia do reforço do 
posicionamento de Portugal e das 
empresas portuguesas;

III.  Comunicação multiplataforma, 
com um forte enfoque nas platafor-
mas e canais digitais, afinal onde os 
decisores estão cada vez mais pre-
sentes, levando a uma necessária 
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Para além da vaga de comunicação 

dedicada à captação de investimen-

to estrangeiro, a campanha MADE IN 

PORTUGAL naturally nos Estados Uni-

dos integra, no seu plano de comu-

nicação, dez grandes vagas dedicadas 

a seis fileiras setoriais (casa, moda, 

agroalimentar, materiais de constru-

ção, metalomecânica e tecnologias 

de informação) representadas por dez 

produtos estratégicos: 

1.  Moldes, abrindo espaço não só 

para a comunicação dos moldes 

industriais em setores tão reconhe-

cidos como a indústria automóvel, 

em que Portugal se afirma já como 

reinvenção da própria forma de co-
municar a marca Portugal, tornan-
do-a cada vez mais próxima e rele-
vante dos diferentes públicos-alvo.

Foi com esta visão que foi definida, 
planeada e implementada, em abril 
de 2021, uma campanha de mar-
keting digital nos Estados Unidos da 
América, primariamente B2B, direcio-
nada à promoção da captação de in-
vestimento estrangeiro para Portugal 
e de setores e produtos estratégicos 
para este mercado.

Para a área da promoção de investi-
mento estrangeiro, a estratégia digital 
que se propôs segue a linha de orien-
tação atualmente definida. O plano 
assenta no tema da promoção de 
Portugal como um destino de talento, 
inovação, oportunidade, segurança e 
estabilidade, e pretende transmitir as 
vantagens de Portugal para o investi-
mento estrangeiro americano através 
do slogan: Invest in Portugal. Nesta 
área, os três setores alvo escolhidos fo-
ram: life sciences, tecnologia e shared 
service centers (SSC). Os setores sele-
cionados tiveram como base as vanta-
gens competitivas de Portugal em cap-
tar investimento desta natureza.

Já para a área do comércio, a mensa-

gem comum a passar é que a oferta 

portuguesa se destaca pela qualidade, 

capacidade de inovação e sustentabili-

dade dos seus produtos. Daí, decidiu-

-se que toda a estratégia digital para 

a área do comércio fosse construída à 

volta do tema da qualidade, sustenta-

bilidade e organicidade dos produtos 

portugueses. Para isso, utilizou-se a 

marca já desenvolvida para as fileiras 

Casa e Materiais de Construção – 

MADE IN PORTUGAL naturally – para 

todos os produtos-alvo desta campa-

nha. Este tema, repetido inúmeras ve-

zes no mercado dos EUA, teve como 

objetivo associar os utilizadores-alvo à 

sensação de que de Portugal podem 

esperar produtos naturais e de eleva-

da qualidade. 

uma referência internacional, mas 

também em clusters mais especiali-

zados como os dispositivos médicos 

e saúde;

2.  Pavimentos e Revestimentos, aqui 

em linha com o guião internacional 

da campanha MADE IN PORTUGAL 

naturally, mas com uma forte se-

leção e adaptação às necessidades 

e contexto do mercado americano;

3.  Cerâmicas e Porcelanas, um setor 

já com uma forte notoriedade no 

mercado americano junto das redes 

de distribuição, hotelaria e retalho, 

e que se pretende agora também 
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ser reconhecido e escolhido pelo 
consumidor americano;

4.  Mobiliário e decoração, a partir 
de uma seleção cuidada de em-
presas e tendências que melhor se 
adaptam ao gosto e mercado ame-
ricanos, abrindo espaço para novos 
tópicos como a sustentabilidade;

5.  Vinho, assumindo os Estados 
Unidos como um mercado estra-
tégico para a descoberta e noto-
riedade da diversidade de vinhos 
portugueses – tinto, branco, verde 
e rosé, estes dois últimos em cres-
cimento no mercado;

6.  Moda, com foco no vestuário, não 

só para a consolidação de parce-

rias estratégicas para private label, 

como também na comunicação di-

recionada e integrada das marcas e 

designers portugueses ao consumi-

dor final americano;

7.  Calçado, à semelhança da estraté-

gia definida para o cluster moda, 

com uma comunicação forte de 

grandes marcas e designers por-

tugueses de todas as áreas, como 

desporto, criança, homem e mulher 

junto do consumidor final e reforço 

da grande oferta private label;

8.  Alimentar, em que se procurou 

ir para além dos produtos estre-

la como o azeite ou as conservas, 

já reconhecidos no setor de dis-

tribuição pela sua versatilidade, 

aproximando novos produtos que 

marcam a identidade da cozinha 

e tradição portuguesa também do 

consumidor final;

9.  Têxteis-lar, com um plano de co-

municação dedicado quer aos tra-

dicionais canais de distribuição, 

hotelaria e retalho, quer aos con-

sumidores finais americanos, com 

uma mensagem forte centrada na 

qualidade e sustentabilidade;

10.  Tecnologia e Transformação Di-

gital, por fim, enquanto chave de 

competitividade e onde Portugal 

tem já a notoriedade de diversas 

empresas unicórnio reconhecidas 

no mercado americano pela sua 

inovação e disrupção e com um 

plano de comunicação dedicado 

que prevê mesmo a incubação de 

startups nacionais.

Estes dez setores contribuem para 
uma visão 360º de todas as capacida-
des de criação e produção nacionais 
num mercado tão exigente quanto o 
americano, onde todos os dias sur-
gem novos projetos e oportunidades 
em que a proposta de valor certa no 
momento certo pode abrir espaço 
para o crescimento, expansão e mo-
dernização em toda a linha das em-
presas portuguesas. O maior desafio 
desta campanha? Como concretizar 
de forma relevante esta visão num 
plano de comunicação ambicioso ao 
longo de oito meses, entre abril de 
novembro de 2021.

A ESTRATÉGIA
A implementação e ativação da cam-
panha MADE IN PORTUGAL naturally 
nos Estados Unidos parte de uma 
abordagem estratégica de associa-
ção a cada um dos dez setores sele-
cionados os valores globais de refe-
renciação internacional da produção 
nacional: tradição, conhecimento, 
inovação, diferenciação, qualida-
de, customização e sustentabilida-
de. Estes valores foram analisados e 
adaptados a cada um dos setores, 
refletindo e materializando junto do 
mercado americano como cada um 
desses setores apresenta os melhores 
exemplos reinvenção de produtos e 
serviços, seja pelas matérias-primas 
escolhidas, processos de produção e 
distribuição, design ou R&D.

Esta abordagem desenha também um 
storytelling forte, diferenciador e re-
levante para o mercado dos Estados 
Unidos, uma vez que promove novos 
temas e abordagens de setores, alguns 
deles tradicionais, conquistando espaço 
mediático, quer nos media tradicionais, 
quer sobretudo nos media digitais.
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Este storytelling aportou para a cam-
panha MADE IN PORTUGAL naturally 
nos Estados Unidos também uma 
visão mais alargada de todo o po-
tencial e alcance de comunicação, 
com uma abordagem multicanal 
e multiplataforma. 

Foi desenvolvido o novo site www.
portugalglobal-northamerica.com in-
teiramente dedicado à comunicação 
da AICEP no mercado americano com 
um diretório de empresas que con-
tará em novembro com mais de 430 
páginas de empresa dedicadas. Um 
diretório onde as marcas encontram 
um espaço para as suas coleções, 
produtos, serviços e redes de contac-
tos, facilitando o contacto direto com 
parceiros e investidores. As empresas 
selecionadas para participar foram es-

colhidas e validadas, com o contributo 

das várias associações setoriais e dos 

especialistas de fileira da AICEP, como 

tendo interesse e capacidade para 

vingar num mercado altamente com-

petitivo como os EUA. Cada vaga de 

comunicação conta ainda com uma 

landing page exclusiva, apresentando 

os fatores chave para eleger, em cada 

setor, Portugal como o melhor parcei-

ro de negócio. Entre abril e setembro, 

foram observados mais de 12 mil vi-

sualizações e mais de 4.300 visitantes, 

sobretudo de públicos-alvo segmenta-

dos e estratégicos.

Para além do novo site, a campanha 

conta ainda com uma estratégia in-

tegrada de redes sociais, nomeada-

mente Facebook, Instagram, LinkedIn, 

Twitter e Vimeo. Em seis meses foram 

já desenvolvidas 728 publicações em 

todas estas plataformas, com uma 

enorme diversidade de formatos – ví-

deos e infografias, posts, galerias e 

histórias – fundamental para uma cor-

reta dinamização. Entre abril e setem-

bro, mais de 3.200 seguidores, tam-

bém eles fortemente segmentados 

para cada setor, realizaram mais de 

8.800 interações – comentários, par-

tilhas, cliques, etc. Foram alcançados 

mais de 1,1 milhões de utilizadores 

neste período nas redes sociais.

A campanha MADE IN PORTUGAL 
naturally nos Estados Unidos conta 
ainda com uma estratégia integrada 
de PR & Media Relations. Foi direcio-

nada para a media tradicional, digital 
e rádio de todos os estados america-
nos e Canadá dos mais diversos seg-
mentos – economia, lifestyle, moda, 
design & decoração, generalistas, 
marketing, vinhos e editoriais dedica-
dos ao Food & Beverage, Tecnologia, 
Saúde, entre outros. Esta segmenta-
ção permitiu que, em seis meses, nove 
comunicados de imprensa tivessem 
mais de 1.200 publicações e menções 
nos media, com um alcance de mais 
de 44 milhões de impressões (audiên-
cia segmentada alcançada).

Paralelamente, a campanha MADE IN 
PORTUGAL naturally implementada 
nos EUA contou também com uma 
estratégia de e-mail marketing para 
bases de clientes segmentadas para 
cada indústria. Com newsletters te-
máticas, explorando em profundida-
de as principais razões a destacar em 
cada setor para eleger Portugal como 
o melhor parceiro para as empresas 
americanas. Entre abril e setembro 
foram publicadas nove newsletters, 
enviadas para mais de 45.000 deciso-
res, abrindo espaço para pedidos de 
contacto altamente qualificados, não 
somente para o mercado americano. 
O e-mail marketing contou ainda com 
a realização de três ações de ativação 
da campanha na newsletter da Euro-
pean American Chamber of Commer-
ce, com banners dedicados.

Mas a estratégia desenhada para a 
campanha MADE IN PORTUGAL natu-
rally nos Estados Unidos da América 
pautou-se também pelo contacto 
com novos canais e plataformas até 
aqui não explorados. O primeiro, o 
marketing em motores de busca com 
a plataforma Google Display. As cinco 
campanhas realizadas até setembro 
alcançaram mais 254 mil pessoas seg-
mentadas que promoveram mais de 
500 interações.

A segunda nova plataforma de co-
municação concretiza também a pri-
meira abordagem e experiência de 
promoção e aproximação das marcas 

http://www.portugalglobal-northamerica.com
http://www.portugalglobal-northamerica.com
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portuguesas junto do consumidor fi-
nal (B2C) desenvolvida pela AICEP. 
Falamos de influencer marketing. A 
campanha MADE IN PORTUGAL natu-
rally nos Estados Unidos conta com a 
colaboração de dez influenciadores 
que irão promover junto de mais de 
290 mil seguidores, seis setores espe-
cíficos de bens de consumo – cerâ-
micas e porcelanas, moda e calçado, 
vinhos e alimentar e têxteis-lar. Estes 
influenciadores são dos mais diversos 
segmentos – arte, moda, desporto, 
lifestyle – e de estados estratégicos 
como Nova Iorque, Texas e Califórnia.

OS OBJETIVOS 
A campanha MADE IN PORTUGAL 
naturally foi desenvolvida para o mer-
cado dos Estados Unidos com quatro 
grandes objetivos gerais em mente:

1.  Gerar Leads B2B para as exportações 
portuguesas no mercado americano.  

2.  Gerar Leads para potenciais inves-
timentos americanos em Portugal. 

3.  Promover a imagem de Portugal / 
produtos portugueses

CANAL / PLATAFORMA ALCANCE PREVISTO

Website

• 11 Landing pages dedicadas a cada setor
• 430 Páginas Diretório de Empresas
• 5.700 Visitantes segmentados
• 17.000 Visualizações de conteúdos

Social Media

• 970 Publicações 
• 4.000 Seguidores
• 1,8 Milhões de pessoas alcançadas
• 11 Mil interações

PR & Media Relations
• 14 Comunicados de Imprensa
• 2.900 Menções em media segmentado
• 55 Milhões de impressões

E-Marketing • 16 Newsletters

Search Marketing 
• 7 Campanhas Google Display
• 350 Mil impressões

Influencer Marketing
• 6 ações dedicadas a bens de consumo
• 10 Influenciadores
• 290 Mil Seguidores alcançados

4.  Promover a consciencialização, a 
imagem, a presença e alcance da 
comunicação da Delegação da 
AICEP no mercado.

Em termos de comunicação, para fi-
nais de novembro de 2021, altura que 
marca o termo da campanha MADE 
IN PORTUGAL naturally nos EUA, são 
previstos os seguintes resultados:
Em termos de oportunidades de ne-
gócio, até ao final do mês de setem-
bro esta campanha, embora tenha 
apenas sido implementada no merca-
do norte-americano, já tinha gerado 
mais de 12 leads qualificadas de im-
portadores situados nos EUA, Cana-
dá, Japão, Dinamarca e Reino Unido, 
o que comprova que as campanhas 
de marketing digital podem ter uma 
abrangência muito maior do que as 
fronteiras físicas a que se destinam. 

aicep.newyork@portugalglobal.pt

mailto:aicep.newyork%40portugalglobal.pt?subject=
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Os Estados Unidos da América (EUA) são o principal comercial de Portugal fora da 
União Europeia. A quota dos EUA no Comércio Internacional Português de Bens e 
Serviços passou de 5,43 por cento em 2020 para 5,66 de janeiro a julho deste ano; 
no comércio de bens, passou de 5º maior cliente para 4º cliente. É ainda o 9º maior 

fornecedor de bens de Portugal.
As balanças comerciais bilaterais, quer a de bens quer a de serviços, são favoráveis 

a Portugal.

Ainda em conjuntura da crise provoca-
da pela pandemia COVID-19, e após a 
quebra verificada em 2020, verifica-se 
em 2021 um retomar do crescimento 
das exportações portuguesas de bens 
para o mercado norte-americano: 2,3 
mil milhões de dólares de janeiro a 
agosto deste ano, contra 1,74 mil mi-
lões de euros em idêntico período do 
ano passado.

Combustíveis minerais, máquinas e 
aparelhos, matérias têxteis, cortiça 
e madeira e os químicos foram, em 
2020, os principais grupos de produ-
tos portugueses exportados para os 

RELACIONAMENTO PORTUGAL – 
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM OS EUA

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM OS EUA

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/ago

2021  
jan/ago

Var % 
21/20b

Exportações 2 465,0 2 844,9 2 872,8 3 036,2 2 670,4 2,5 1 748,5 2 302,4 31,7

Importações 878,0 995,5 1 314,8 1 476,5 1 236,6 10,4 742,5 1 118,1 50,6

Saldo 1 587,1 1 849,4 1 558,0 1 559,6 1 433,8 -- 1 006,0 1 184,3 --

Coef. Cob. % 280,8 285,8 218,5 205,6 215,9 -- 235,5 205,9 --

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/jul

2021  
jan/jul

Var % 
21/20b

Exportações 1 416,5 1 857,6 2 049,1 2 655,4 1 439,5 6,3 902,3 807,5 -10,5

Importações 1 126,9 1 035,0 1 121,1 1 183,8 914,4 -4,3 517,7 595,0 14,9

Saldo 289,6 822,6 928,0 1 471,7 525,2 -- 384,6 212,5 --

Coef. Cob. % 125,7 179,5 182,8 224,3 157,4 -- 174,3 135,7 --

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 2020: resultados definitivos; 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 2020-2021

EUA, segundo dados do INE. De ja-
neiro a agosto deste ano, verificou-se 
uma ligeira alteração desta estrutura 
com os grupos dos produtos quími-
cos, as matérias têxteis e os plásticos 
e borracha a ocuparem a 3ª, 4ª e 5ª 
posições, respetivamente. 

O número de empresas portuguesas 
que exportam para os EUA passou de 
3.106 em 2016 para 3.600 em 2020.

Nas importações, os combustíveis mi-
nerais, os veículos e outro material de 
transporte, os produtos agrícolas, as 
máquinas e aparelhos e os químicos 

foram os grupos de produtos mais 
comprados aos EUA em 2020.

Nos serviços, o valor das exportações 
portuguesas para o mercado norte-
-americano em 2020 cifraram-se em 
1,44 mil milhões de euros, contra 914 
milhões de euros em importações, re-
gistando quebras face ao ano anterior.

Transportes, outro tipo de serviços 
fornecidos pelas empresas e viagens 
e turismo foram os serviços mais ex-
portados para aquele mercado no ano 
de 2020, sendo de sublinhar a quebra 
de 76,6 por cento registada nas viagens 
e turismo face a 2019. 
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Estados Unidos em ficha

Área: 9 161 923  km2 

População: 335 milhões de habitantes 

Densidade populacional: 33 hab./km2

Designação oficial: Estados Unidos da América (EUA)

Presidente: Joe Biden (desde janeiro de 2021)   

Vice-presidente: Kamala Harris (desde janeiro de 2021)

Data da atual Constituição: 20 de setembro de 1787 (adotada em 

março de 1789)   

Embaixada dos Estados Unidos
da América em Lisboa 
Av. Forças Armadas

1600-081 Lisboa

Tel.: +351 217 273 300

Fax: +351 217 269 109    

lisbonweb@state.gov

https://pt.usembassy.gov/pt

Embaixada de Portugal nos
Estados Unidos da América 
2012 Massachusetts Avenue, NW

Washington, DC 20036 - USA

Endereços úteis

Ranking global

12º/82 2º/141 6º/190 25º/179

Competitividade Facilidade Transparência

Ambiente de Negócios

Tel.: 00-1-202-350 5400

Fax: 00-1-202-462 3726   

info@embassyportugal-us.org

www.embassyportugal-us.org

AICEP Nova Iorque 
Portuguese Trade & Investment Agency 

866 Second Avenue, 8th floor

New York, NY 10017-2905

Tel.: 00-1-646-723 0299 / 0200

Fax: 00-1-212-575 4737

aicep.newyork@portugalglobal.pt

www.portugalglobal.pt 

AICEP São Francisco 
Portuguese Trade & Investment Agency 

Two Embarcadero Center, 8th floor

94111 San Francisco, California

USA

aicep.s.francisco@portugalglobal.pt

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal, COSEC, WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019; WB – Doing Business 2020; IT – Corruption Perceptions Index 2020.

Principais Partidos Políticos: Partido Democrata e Partido 

Republicano

Capital: Washington DC (5,9 milhões de habitantes)

Outras cidades importantes: Nova Iorque (19,9 milhões de 

habitantes); Los Angeles (13,1 milhões de habitantes); Chicago 

(9,5 milhões de habitantes); Dallas – Forth Worth (6,8 milhões de 

habitantes); Houston (6,3 milhões de habitantes); Filadélfia (6 milhões 

de habitantes); e Miami (5,8 milhões de habitantes)

Religião: Maioritariamente protestante (46,5 por cento) e católica 

(20,8 por cento)

Língua: Os EUA não têm uma língua oficial, mas o inglês é a língua 

mais utilizada (79 por cento), a par do espanhol (13 por cento) em 

algumas regiões do país

Unidade monetária: Dólar dos EUA (USD) 

1 EUR = 1,16300 USD

(Banco de Portugal, outubro 2021)

Risco País:

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

Risco económico – A

Risco de crédito – País “não classificado” na tabela risco da OCDE. 

Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

mailto:lisbonweb%40state.gov?subject=
mailto:hoc%40indembassy-lisbon.org%20%20?subject=
https://pt.usembassy.gov/pt
mailto:ambassenelisbonne%40mail.telepac.pt?subject=
mailto:info%40embassyportugal-us.org?subject=
http://www.embassyportugal-us.org
mailto:aicep.newyork%40portugalglobal.pt?subject=
http://www.portugalglobal.pt
mailto:aicep.s.francisco%40portugalglobal.pt?subject=


https://www.nerlei.pt/pt/servico/acoes-internacionalizacao-272
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AM EXPERIENCE GROUP 
O sucesso além-fronteiras 

do entretenimento nacional 
O AM Experience Group nasceu em 2001 em Braga, onde mantém a sede 
e o armazém da empresa. O fundador Pedro Martins agarrou-se aos seus 
sonhos e à confiança inabalável de que conseguiria vencer, trabalhando 
em vários tipos de eventos. Não demorou até conquistar a confiança de 
muitos clientes, sobretudo na área dos Centros Comerciais. Em 2002, já 
necessitava de um armazém e, em 2004, a empresa instalava a primeira 

pista de gelo no Fórum Algarve.

A área de iluminação e decoração de 
Natal arrancou em 2008 com a mon-
tagem da primeira ilha de animação 
no Alegro Montijo. Cinco anos de-
pois, o AM Experience Group criou o 
espetáculo musical “O Quebra-Nozes 
no Gelo”, dando início à produção 
de espetáculos musicais no gelo. Pas-
sados dois anos, os musicais criados 
pela produtora do grupo, a AM Live, 
começaram a ser apresentados ao pú-
blico lisboeta no Alegro Alfragide. Em 

2016, a “Árvore dos Abraços”, criada 
pelo AM Illumination & Arts para os 
Armazéns do Chiado, conquistou o 
troféu “Solal Marketing Award – Sil-
ver Campaign”, atribuído pelo Inter-
national Council of Shopping Centers.

Composto por uma equipa de 35 pes-
soas, que na época de Natal, período 
mais forte de atividade, chega a 100 
pessoas, o grupo pretende criar um 
ecossistema que estimule o talento 

para desenvolver e criar as melhores 
experiências emocionais de entreteni-
mento à escala global. 

Os principais objetivos do AM Expe-
rience Group são o desenvolvimento 
de um ecossistema baseado numa cul-
tura colaborativa, onde a criatividade 
e a inovação são o estado de espírito, 
e onde nada é impossível; o desenvol-
vimento do talento – formação, treino 
e coaching realizados pela University 
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of the Arts London; a estruturação da 
ação da organização dentro de um 
modelo colaborativo, que monitoriza 
o processo, trabalhando em rede e 
privilegiando modelos sustentáveis; a 
progressiva digitalização dos produ-
tos/serviços; e o aprofundamento da 
simbiose entre produtos/serviços e 
produtos/serviços digital e físico.

Atualmente, a AM Illumination, em-
presa da área da iluminação, aposta na 
consolidação dos seus mercados natu-
rais, como Portugal e Espanha, preten-
dendo aumentar as vendas nacionais e 
internacionais. Os principais mercados 
de aposta são, para além de Portugal e 
Espanha, França e Alemanha. 

Por sua vez, a produtora AM LIVE pre-
tende consolidar a sua presença no 
mercado nacional e crescer internacio-
nalmente nos modelos físico, digital e 
híbrido, apostando para isso nos mer-
cados de língua espanhola e francesa. 
Os mercados estratégicos da AM Live 
são assim Portugal, Espanha, o merca-
do da Lusofonia e o Centro da Europa.

Em 2020, o grupo alcançou uma fa-
turação de 1,83 milhões de euros, 
contra quase quatro milhões no ano 
anterior, com o mercado nacional a 
cair 61 por cento para 1,34 milhões, 
o espanhol dois por cento para 358 
mil euros e o angolano 33 por cento 
para 134 mil. Com base na carteira de 
projetos até ao momento, o AM Expe-
rience Group perspetiva regressar em 
2021 aos níveis de faturação de 2019, 
ou seja, aos quatro milhões de euros.

“Aproveitámos a pandemia, uma al-
tura em que a indústria de experiên-
cias ao vivo esteve praticamente pa-
rada, para inovar e refletir sobre onde 
nos queríamos posicionar e planear o 
futuro. Numa perspetiva realista, jul-
gamos ser possível atingir um volume 
de negócios na ordem dos quatro mi-
lhões de euros ainda este ano. França 
será o próximo mercado internacio-
nal a conquistar pelo AM Experiente 
Group”, revela Nuno Barbot, CEO do 
AM Experience Group.

Think Big, Start Small e Scale Fast.

Think Big 
•  Crescimento potencial principal-

mente em Espanha, mas também 
no resto do mundo (modelo de ne-
gócio diferente do da Península Ibé-
rica, com mais margem através de 
serviços adicionais versus materiais); 

•  Aumento da margem, através da per-
ceção da marca e das soluções com 
foco na experiência e na emoção.  

Start Small 
•  Após a entrada no mercado espa-

nhol, aposta em França e na Alema-
nha, utilizando a rede de contactos 
dos clientes atuais;

•  Investimento em sistemas que per-
mitam um maior crescimento e uma 
maior consistência operacional; 

•  Aposta numa equipa local para 
apoiar as operações.

Scale Fast
•  Utilização do fluxo de caixa para 

crescer para mercados adicionais;
•  Replicação do modelo usado para 

ser um sucesso em novos países;
•  Utilização das oportunidades que 

surgem repentinamente em merca-
dos inesperados.

Tendo como principais clientes os cen-
tros comerciais, os municípios, as esco-
las e as empresas, o grupo encontra-se 
a trabalhar numa rede de parceiros e 
fornecedores em mercados externos, 
que garantam os seus standards de 
qualidade perante os clientes.

Importa ainda salientar que, numa 
área do mercado onde se trabalha 
com catálogos, peças standard e com-
pra de experiências em larga escala, 
o AM Experience Group aposta na 
personalização de cada projeto, com 
a sua equipa a seguir um cuidadoso 
processo de experience design, que 
garante o controlo da elevada quali-
dade da entrega. 

www.am-teg.comNuno Barbot, CEO do AM Experience Group

A estratégia de internacionalização 
do grupo exige acima de tudo aber-
tura e capacidade para testar novas 
abordagens, de modo a alcançar cul-
turas diferentes num mundo em per-
manente mutação. 

O aumento do volume de negócios e 
a saturação do mercado nacional fo-
ram as principais motivações para a 
iniciação do processo de internacio-
nalização do AM Experience Group, 
tendo o LUZ Shopping (Ingka Centres) 
sido a primeira experiência internacio-
nal em termos de decoração de Natal, 
no ano de 2012.

Desde essa data, o grupo procura con-
sistentemente aumentar o número de 
clientes, os projetos adjudicados e o 
número de propostas, sempre com o 
intuito de fortalecer relações existen-
tes e expandir a rede de contactos. 

A abordagem do AM Experience Group 
passa essencialmente por três pilares: 

https://www.am-teg.com/
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A Twintex surgiu de uma empresa que 
nasceu há 40 anos atrás numa região 
com tradição na indústria têxtil. O 
fundador da Twintex, António Minei-
ro, filho de trabalhadores da indústria 
têxtil, enveredou desde cedo pelo se-
tor têxtil e, posteriormente, pelo ves-
tuário com a sua própria empresa.

A aposta da Twintex começou no mer-
cado nacional, tendo alargado de se-

guida os seus horizontes para os mer-
cados do norte da Europa, e depois 
para o centro e sul da Europa. 

Com quase 400 colaboradores, 
a Twintex produz vestuário de mulher 
e homem no segmento médio-alto e 
alto e apresenta-se como a fábrica de 
confeções dos líderes de moda inter-
nacionais, exportando a totalidade da 
sua produção para a Europa, Estados 

Unidos da América e Canadá, para 
um total de 21 países.

A missão da Twintex é ser reconhecida 
pelas suas competências na atividade 
onde se insere e como uma organiza-
ção profissional escolhida diretamen-
te por clientes e parceiros de todo o 
mundo. Além disso, pretende ser uma 
empresa social e ambientalmente res-
ponsável, capaz de acompanhar os 
mercados. Os seus principais objetivos 
estão diretamente ligados com a mis-
são: a qualidade do produto e serviço, 
a responsabilidade social e a responsa-
bilidade ambiental. 

Em 2020, a empresa registou resul-
tados bastante positivos, devido ao 
crescimento do número de clientes. 
Contudo, com a pandemia, o plano 
sofreu um revés, tendo a empresa so-
frido reduções percentuais entre os 20 
e os 50 por cento ao nível de clien-
tes. Apesar disso, a Twintex começou 

TWINTEX 
Vestuário português 

conquista moda internacional  
Exportando a totalidade da sua produção para 
21 países na Europa, Estados Unidos e Canadá, 

a Twintex produz vestuário de mulher e homem 
no segmento médio-alto e alto. Os principais 

clientes desta empresa portuguesa são os mais 
reconhecidos líderes de moda internacionais.
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o ano de 2021 com confiança e com 
a expectativa clara de que chegará a 
dezembro com melhores resultados 
do que aqueles que tinha em janeiro.
 
“A nossa perspetiva é positiva, devido 
em grande parte ao avanço efetivo da 
vacina que está a reforçar, a seu tem-
po, a confiança nos consumidores, so-
mada ao facto da vontade de voltar 
à experiência do processo de compra 
presencial e à abertura dos merca-
dos. Sentimos que estamos todos a 
caminhar na mesma direção e com a 
mesma convicção de criar uma nova 
normalidade. Por isso, os resultados 
só podem ser positivos”, revela Mico 
Mineiro, COO da Twintex.

Tendo como principais clientes os líde-
res internacionais de moda, a Twintex 
movimenta-se através de um fator 
muito importante: a antiguidade. As 
mais de quatro décadas no merca-
do são uma vantagem e oferecem a 
sensibilidade de avaliação, medição e 

Atualmente, a Twintex está a desen-

volver um projeto no âmbito da res-

ponsabilidade ambiental. Mico Minei-

ro confidencia que está a ser realizado 

um desenvolvimento interno planea-

do para alcançar os mais simples pro-

cessos e ser expandido até aos clien-

tes da empresa, bem como até outras 

partes interessadas.

Os produtos desenvolvidos pela Twin-

tex são resultado das melhores práti-

cas, a nível da alfaiataria, da tecno-

logia e também da sustentabilidade. 

Assim, primam pelo detalhe, sem 

descurar todas as possibilidades de 

industrialização do produto, de modo 

a atingir um resultado sedutor para o 

consumidor final. É sempre importan-

te para a empresa os produtos terem 

uma pegada ecológica muito baixa. 

“Vejo Portugal e a Twintex, sem dúvi-

da, num segmento médio-alto ou alto. 

Vejo Portugal no desenvolvimento de 

produto, isto é, tenho ótimas perspe-

tivas para Portugal e acho que é isso 

que acontece. O país vai de facto ter a 

capacidade de se reinventar mais uma 

vez”, finaliza Mico Mineiro.  

www.twintex.pt 

controlo. A experiência no mercado 

permite à empresa ter um portefó-

lio de clientes muito exclusivo, com 

quem trabalha e desenvolve os seus 

vetores principais – qualidade, respon-

sabilidade social e ambiental.

http://www.twintex.pt
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FACTOS & TENDÊNCIAS
Investment Trends Monitor – 
UNCTAD/World Investment 
Forum, outubro 2021
Estimativas sobre os fluxos globais de 
investimento direto estrangeiro (IDE), 
no primeiro semestre de 2021, apon-
tam para uma recuperação superior a 
70 por cento das perdas induzidas pela 
COVID-19 em 2020. As economias de-
senvolvidas registaram fluxos de IDE da 
ordem dos 424 mil milhões de dólares, 
enquanto os países em vias de desen-
volvimento alcançaram 427 mil milhões 
de dólares, verificando-se um cresci-
mento acentuado nas economias do 
Leste e Sudeste Asiático.

CONSULTAR

Trade forecast 2021 – 
World Trade Organisation, 
outubro 2021
A recente nota de imprensa da WTO refe-
re que a recuperação do comércio inter-
nacional de mercadorias, no primeiro se-
mestre de 2021, superou as expectativas, 
mas é marcada por divergências a nível 
regional. As projeções são agora mais oti-
mistas, apontando para um crescimento 
de 10,8 por cento em 2021 (compara-
tivamente ao ano anterior) e de 4,7 por 
cento em 2022. As importações da Ásia 
devem aumentar 9,4 por cento em 2021 
face a 2019, enquanto nos países menos 
desenvolvidos deverá registar-se uma di-
minuição de 1,6 por cento.

CONSULTAR

International Tax 
Competitiveness Index 
2021 – Tax Foundation, 
outubro 2021
Segundo o estudo da Tax Foundation 
que avalia a competitividade dos países 
da OCDE ao nível do sistema tributário, 
a Estónia destaca-se, pelo 8º ano con-

No seguimento da resposta do Vietname 
ao solicitado pela Comissão Europeia re-
lativamente à aceitação do procedimen-
to de pré-listagem para habilitação de 
estabelecimentos com interesse em ex-
portar produtos da pesca para o referido 
país, a DGAV efetua uma consulta de 
interessados. Assim, os estabelecimen-
tos interessados na exportação deverão 
proceder ao preenchimento de uma ta-
bela, remetendo a mesma às respetivas 
Direções de Serviços de Alimentação e 
Veterinária com atuação na região de lo-
calização dos mesmos, até ao dia 29 de 
outubro de 2021. 

CONSULTAR

Protocol on Ireland/
Northern Ireland: 
Commission Proposes 
Bespoke Arrangements to 
Benefit Northern Ireland – 
Comissão Europeia, 13 de 
outubro de 2021
Na sequência do BREXIT e do Acordo 
de Saída do Reino Unido da UE, a Co-
missão Europeia, em comunicado de 
imprensa, esclarece que a informação 
relativa ao Protocolo Irlanda/Irlanda do 
Norte foi atualizada de modo a facilitar 
ainda mais a circulação de mercadorias 
da Grã-Bretanha para a Irlanda do Nor-
te. A Comissão deverá, seguidamente, 
encetar negociações com o Reino Unido 
com vista a chegar a uma solução per-
manente a acordar conjuntamente. Está 
em causa a tomada de medidas de flexi-
bilidade das formalidades alfandegárias, 
redução dos controlos de verificação em 
matérias sanitárias e fitossanitárias (ex.: 
alimentos; plantas; e saúde animal) e de 
fornecimento continuado e seguro de 
medicamentos da Grã-Bretanha à Irlan-
da do Norte. 

CONSULTAR

secutivo, como o país com o melhor 
código fiscal, seguida da Letónia, Nova 
Zelândia, Suíça e Luxemburgo. Portu-
gal ocupa o 34º lugar, à semelhança 
do anterior ranking, apenas à frente da 
França, Polónia e Itália. 

CONSULTAR

Urban Future with 
a purpose – Deloitte, 
setembro 2021
O relatório da Deloitte, identifica as 12 
tendências que irão marcar os ecos-
sistemas urbanos no futuro próximo, 
tendo em vista a sustentabilidade, re-
siliência e prosperidade num cenário 
pós-pandemia. A análise recai sobre 
diferentes áreas, nomeadamente mo-
bilidade, saúde e bem-estar, governo 
e educação, economia, energia e am-
biente, e segurança.

CONSULTAR

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

CONSULTAR

Vietname – Consulta 
de Estabelecimentos 
Interessados em Exportar 
Produtos da Pesca – DGAV, 
15 de outubro de 2021

https://unctad.org/system/files/official-document/diaeiainf2021d2_en.pdf
https://www.wto.org/english/news_e/pres21_e/pr889_e.htm
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/vietname-consulta-de-estabelecimentos-interessados-em-exportar-produtos-da-pesca/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5215
https://taxfoundation.org/2021-international-tax-competitiveness-index/#Index
https://www2.deloitte.com/pt/pt/pages/public-sector/articles/urban-future-with-a-purpose-study.html
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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Access2Markets que fornece infor-
mações relevantes e atualizadas sobre 
oportunidades de concursos públicos 
fora da UE que estão abertos às empre-
sas comunitárias. O Access2Procure-
ment, que está atualmente em fase 
piloto, será especialmente útil para as 
PME que têm maiores dificuldades no 
acesso a compras públicas em países 
terceiros. Nesta primeira etapa, a pla-
taforma disponibiliza informação sobre 
concursos públicos do Canadá, sendo 
que outros países serão integrados na 
ferramenta num estádio posterior. 

CONSULTAR

Estatísticas Correntes do 
Comércio Internacional 
Português de Bens – INE, 
outubro de 2021
De janeiro a agosto de 2021, as ex-
portações de bens ascenderam a 41,1 
mil milhões de euros, contra 33,8 mil 
milhões de euros em igual período 
de 2020, um aumento de 7,3 mil mi-
lhões de euros (tvh 21,5 por cento). 
No mesmo período, as importações to-
talizaram 51,6 mil milhões de euros e 
aumentaram 7,9 mil milhões de euros, 
apresentando uma tvh 18,1 por cento. 
Comparativamente a 2019 (janeiro a 
agosto) as exportações cresceram 4,1 
por cento (1,6 mil milhões de euros) 
e as importações diminuíram 2,8 por 
cento (-1,5 mil milhões de euros).
Estes resultados determinaram um 
défice da balança comercial de 10,4 
mil milhões de euros, correspondente 
a um agravamento de 606 milhões de 
euros relativamente aos primeiros oito 
meses de 2020. A taxa de cobertura 
das importações pelas exportações 
situou-se em 79,8 por cento, uma su-
bida de 2,3 p.p. face à registada no 
ano anterior.

CONSULTAR

Portugal Retoma 
a Exportação de Ameixa 
para o Brasil – DGAV, 7 
de outubro de 2021 
De acordo com informação disponibi-
lizada no site da Direção-Geral de Ali-
mentação e Veterinária (DGAV), após 
ter sido concluído o plano fitossanitário 
entre esta direção geral e o Departa-
mento de Sanidade Vegetal e Insumos 
Agrícolas – DSVIA (Brasil), que incluiu 
uma auditoria a Portugal de inspeto-
res da DSVIA em agosto último, estão 
reunidas as condições para retomar a 
exportação de ameixa para o Brasil. A 
primeira remessa de ameixa nacional 
foi aprovada e emitido o respetivo cer-
tificado fitossanitário, pelos serviços de 
inspeção fitossanitários portugueses. 

CONSULTAR

Exportações de Produtos 
Cárneos Processados 
de Bovinos para o Brasil – 
DGAV, 22 de setembro 
de 2021
Estão estabelecidas as condições sani-
tárias para exportação de produtos cár-
neos processados de bovino de Portugal 
para a República Federativa do Brasil. O 
modelo de certificado acordado para 
as exportações em causa já se encontra 
disponível nas Direções de Serviços de 
Alimentação e Veterinária Regionais/Re-
giões Autónomas (DSAVR/RA).

CONSULTAR

EU Launches New Tool 
to Empower SMEs: 
Access2Procurement 
– Comissão Europeia, 
setembro de 2021
A Comissão Europeia lançou a 21 
de setembro a Access2Procurement, 
um novo alargamento da plataforma 

Boletim Económico 
de Portugal Outubro 2021 
– Banco de Portugal, 
outubro 2021
O Banco de Portugal projeta que a 
economia portuguesa cresça 4,8 por 
cento em 2021, aproximando-se do 
nível pré-pandemia no final de 2021. 
Após uma redução em cadeia no pri-
meiro trimestre, o PIB mais do que re-
cuperou no segundo, continuando a 
crescer nos trimestres seguintes, ainda 
que a um ritmo menor. Esta trajetória 
de recuperação reflete o controlo da 
pandemia e os avanços no processo de 
vacinação, com efeitos positivos sobre 
a confiança dos agentes. A inflação 
aumenta para 0,9 por cento em 2021 
(-0,1 por cento em 2020).

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2301
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735215&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/portugal-retoma-a-exportacao-de-ameixa-para-o-brasil/
https://www.dgav.pt/destaques/conteudo/exportacao-de-produtos-carneos-processados-de-bovino-para-o-brasil/
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_out2021_p.pdf
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notícias 
AICEP
CONFERÊNCIA 
AICEP.2021
A AICEP realiza, pelo 
terceiro ano consecuti-
vo, a sua Conferência 
anual subordinada ao 
tema “Exportações & 
Investimento”, que, este 
ano, terá lugar no dia 8 
de novembro, no Convento 
de São Francisco, em Coimbra, 
das 10:00 às 16:30.
Em formato presencial, a conferência 
contará com as intervenções do Mi-
nistro de Estado e dos Negócios Es-
trangeiros, Augusto Santos Silva, do 
Ministro de Estado, da Economia e da 
Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e 
do Secretário de Estado da Internacio-
nalização, Eurico Brilhante Dias, entre 
outros oradores.
Nuno Sebastião, CEO da Feedzai, 
será o keynote speaker da Confe-
rência, abordando o tema “Conhe-
cimento, empreendedorismo, inova-
ção e competitividade - de Portugal 
para o mundo”.
Como já é habitual, nesta Conferên-
cia serão atribuídos os prémios AICEP 
“Melhor PME Exportadora” e “Me-
lhor Investimento” às empresas que, 
em 2019, se destacaram pelo seu de-
sempenho no desenvolvimento das 
suas estratégias de internacionaliza-
ção e/ou de investimento, no âmbito 
de projetos financiados pelo Portugal 

NOTÍCIAS

2020, da responsabilidade da AICEP, 
e de acordo com os critérios deste 
programa de incentivos.

HANNOVER MESSE’22: 
MINISTRO-PRESIDENTE 
DA BAIXA SAXÓNIA 
LIDERA MISSÃO 
A PORTUGAL
Stephan Weil, Ministro-presidente da 
Baixa Saxónia, esteve em Lisboa de 
17 a 19 de outubro, acompanhado 
de uma Delegação que integrou, para 
além de personalidades políticas, uma 
delegação económica e empresarial, 
que conta, entre outros participantes, 
com a presença de Jochen Köckler, 
Presidente da Deutsche Messe AG/
Feira de Hannover. Esta visita dá se-
guimento ao convite do governo ale-
mão a Portugal para País-parceiro na 

Hannover Messe 2022, e traduz o re-
conhecimento da maturidade e com-
petitividade da indústria portuguesa 
na Alemanha.
Luís Castro Henriques, Presidente da 
AICEP, apresentou à Delegação em-
presarial o projeto de participação de 
Portugal como País-parceiro da edição 
da Hannover Messe em 2022, nas ins-
talações da AICEP, em Lisboa. 
Houve ainda um encontro oficial entre 
a comitiva alemã e o Ministro de Esta-
do, da Economia e da Transição Digi-
tal, Pedro Siza Vieira, na residência ofi-
cial do Embaixador da Alemanha em 
Portugal, Martim Ney.
A Hannover Messe é a feira líder mun-
dial da indústria. Portugal irá apresen-
tar-se na Hannover Messe 2022 com 
uma forte presença expositiva traduzi-
da em quatro pavilhões: um Pavilhão 
Central com 1.300 m2 e três Pavilhões 
Satélites de cerca de 200 m2 cada. 
Sob o mote “Portugal Makes Sense”, 
esta participação terá três áreas de 
aposta, Engineered Parts & Solutions, 
Energy Solutions e Digital Ecosystems, 
representativas de clusters de excelên-
cia, designadamente nos setores dos 
equipamentos e da metalomecânica, 
da mobilidade, dos setores automóvel 
e aeronáutico, dos têxteis e plásticos 
técnicos, dos moldes, das tecnologias 
de produção, das tecnologias digitais 
e das energias renováveis. 



Num claro contexto de aceleração, 
espera-se que o comércio online no 

segmento de comida e bebidas 
cresça mais de 8 por cento ao 

ano até 2024, o que aumenta 
a urgência de as empresas por-
tuguesas desenvolverem estra-
tégias de e-Commerce eficazes 
de forma a ganharem posição 
de mercado nesta fase, pois o 

aumento do volume de negó-
cios levará, a médio prazo, a um 

aumento da competição online.
O setor agroalimentar irá enfrentar 
grandes desafios nas próximas déca-
das, num contexto de rápida mudan-
ça das tendências e escolhas dos con-
sumidores. O e-Commerce pode ser a 
chave para o sucesso das empresas do 
setor, que conseguirão competir mais 
livremente e com acesso a um grande 
mercado global. 

EXPO 2020 DUBAI: 
PAVILHÃO DE 
PORTUGAL COM MAIS 
DE 42 MIL VISITANTES 
O Pavilhão de Portugal na Expo 2020 
Dubai recebeu, até ao dia 22 de ou-
tubro, cerca de 42 mil visitantes, de 
acordo com Luís Castro Henriques, 
comissário-geral de Portugal para 
aquela exposição mundial que abriu 
portas a 1 de outubro.
Este número vem ao encontro dos 
objetivos traçados para a participa-
ção de Portugal no evento, que é ter 
entre 5 por cento a 7 por cento dos 
visitantes totais da EXPO.
“Nesse sentido tem corrido bem, 
também temos visto vários padrões 
de visita que são interessantes, como 
é óbvio, com a temperatura que te-
mos ao longo deste mês, há muito 
mais visitas no período da noite do 
que durante o dia”, salientou o co-
missário-geral e também presidente 
da Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal (AICEP).
Luís Castro Henriques afirmou que o 
‘feedback’ dos visitantes do Pavilhão 
de Portugal – com uma área de 1.800 
metros quadrados – e o balanço de 
quase um mês da Expo 2020 Dubai é 
“têm sido muito positivos”.
O responsável destacou ainda o con-
junto de eventos realizados no Pavilhão 
de Portugal nas primeiras três semanas 
da exposição, e as “visitas de alto nível, 
de membros do governo português, 
mas também de muitos outros países” 
que têm visitado o Pavilhão.

AICEP LANÇA 
AGREGADOR 
AGROALIMENTAR 
NO ALIBABA
A AICEP acaba de lançar o Agregador 
de Produtos Agroalimentares Portugue-
ses no Marketplace Alibaba.com, num 
projeto inovador à escala nacional que 
juntará produtos de diversas empresas 
portuguesas do setor agroalimentar.
Será uma montra de produtos portu-
gueses na gigante do comércio ele-
trónico, numa página web comum na 
plataforma Alibaba, propriedade da 
AICEP, que terá uma gestão comer-
cial e de marketing conjunta. Com o 
apoio da AICEP e também da AMVOS 
Digital, será possível garantir uma ges-
tão profissional desta página web e 
reduzir significativamente os encargos 
financeiros das empresas, o que criará 
condições propícias para um melhor 
desempenho no e-Commerce.
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Assim, os seguros de créditos com garantia 
do Estado têm vindo a permitir também uma 
maior diversificação dos mercados às empresas 
exportadoras, nomeadamente em países – da 
OCDE e – em países emergentes. 

A eles recorrem empresas dos mais variados 
setores de atividade desde as indústrias liga-
das aos bens de equipamento, aos produtos 
farmacêuticos, aos bens alimentares, aos ma-
teriais de construção e muitos outros setores. 
Ultimamente as atividades ligadas às novas 
tecnologias têm vindo a recorrer crescente-
mente a estes produtos.

Também o acesso de empresas portuguesas a 
concursos internacionais é facilitado através 

> POR MARIA CELESTE HAGATONG, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO DA COSEC

SEGURO DE CRÉDITOS 
À EXPORTAÇÃO COM APOIO 

PÚBLICO NA RETOMA 
DA ECONOMIA

Os instrumentos englobados no Sistema de Seguros de Créditos com 
Garantia do Estado – seguros de créditos à exportação, seguros de 
caução para obras e outros serviços no estrangeiro, e seguros de 

investimento têm como objetivo principal incentivar o crescimento 
das exportações de bens e serviços assim como a internacionalização 

das empresas portuguesas. Estes instrumentos aplicam-se sempre 
que existem falhas de mercado por parte da oferta das seguradoras 

comerciais que atuam no mercado português.

destes instrumentos, sobretudo através de se-
guros de créditos financeiros a médio e longo 
prazo, possibilitando-lhes a apresentação de 
condições de financiamento ao importador, 
assim como de seguros de caução. Estes ins-
trumentos permitem às empresas portuguesas 
poderem confrontar-se com as suas congéne-
res europeias em condições concorrenciais.

Nesta altura de retoma da atividade económica 
para níveis pré-COVID, e em alguns casos até 
acima destes, o incremento das exportações 
vai ter um papel decisivo para se atingir o cres-
cimento da economia tão desejado, e assim os 
seguros de créditos com apoio público irão ter 
um papel fundamental no apoio da atividade 
internacional das empresas portuguesas.

Na União Europeia
Na União Europeia, as instituições que con-
cedem seguros de créditos à exportação com 
apoio público, vulgarmente denominadas 
agências de créditos à exportação (ECA, na 
sigla inglesa), são seguradoras de créditos, 
públicas ou privadas, que atuam sob manda-
to público, sujeitas ao enquadramento jurídico 
europeu e internacional. 

Enfrentam hoje desafios comuns e desenvol-
vem uma estratégia cada vez mais concertada 
para manter a competitividade de exportadores 
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europeus e tendo também em vista maximizar 
a componente europeia associada aos projetos.

Neste sentido, intensificam entre si a partilha 
do risco em operações de maior dimensão e 
complexidade, vulgarizando o uso dos acordos 
de resseguro, em projetos estruturantes na UE 
e países terceiros. A recente revisão da política 
comercial da UE atribui às ECA um papel refor-
çado para apoiar os projetos tecnológicos res-
peitadores do clima, em linha com os objetivos 
do recente Pacto Ecológico Europeu.

Estudos efetuados na Dinamarca, Finlândia, 
Alemanha, Itália, Suécia e Eslováquia demons-
traram que as suas ECA apoiaram atividades de 
mais de 9.000 PME num período compreendido 
entre 2017-2019. Quanto ao efeito sobre a cria-
ção de emprego, Dinamarca, Finlândia, Holanda 
e Reino Unido estimaram que as suas atividades 
de financiamento das exportações apoiaram 
mais de 150.000 postos de trabalho no total 
nos respetivos países entre 2017-2019, sem 
contar com os da indústria aeronáutica.

Em Portugal
A COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, 
SA atua sob mandato público como agência 
de créditos à exportação, desde a sua criação 
em 1969. Prossegue dois tipos de atividade, 
tratando-as de forma completamente inde-
pendente, a exploração comercial dos ramos 
de seguros de créditos e de caução (com recur-

so aos resseguradores privados) e aquela em 

que atua na prestação de serviços ao Estado 

Português, encarregando-se da análise técni-

ca do risco e da gestão da carteira de seguros 

(COSEC | SCGE). 

A COSEC | SCGE participa ativamente na regu-

lar troca de experiências e coopera na partilha 

de risco com as suas congéneres em projetos de 

maior dimensão, através de acordos de resse-

guro ou cosseguro. Estes acordos potenciam a 

participação de empresas portuguesas em pro-

jetos internacionais, permitindo-lhes ter acesso 

a negócios que de outra forma teriam acesso. 
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É importante referir que entre 2017 e 2020, 
através da linha de seguro de créditos à expor-
tação de curto prazo com garantia do Estado 
para mercados fora da OCDE, o volume de 
exportações potenciadas ascendeu 2,4 mil mi-
lhões de euros, dirigidas para 76 países. Cerca 
de 90 por cento das empresas que acedeu a 
esta linha de seguro de créditos são PME.

No que se refere ao seguro caução para garan-
tir a execução de obras e fornecimentos no ex-
terior, foram apoiados contratos de exportação 
no valor de cerca de mil milhões de euros para 
diferentes geografias, nomeadamente para 
África, América Central e do Sul.

A COSEC|SCGE desenvolve ações de coope-
ração com diversas associações empresariais 
representativas de vários setores de atividade, 
tendo em vista dar a conhecer estes instru-
mentos e o seu potencial no fomento das ex-
portações aos respetivos associados. Também 
desenvolve ações regulares com os principais 

bancos onde são abordados igualmente os as-
petos relacionados com o financiamento das 
exportações abrangidas pelos instrumentos do 
Sistema de Seguros de Crédito com Garantia 
do Estado. 

Por último, a COSEC e o AICEP têm vindo a 
efetuar ações conjuntas tendentes a facultar às 
redes da AICEP um conhecimento mais apro-
fundado destes instrumentos de apoio à ativi-
dade internacional das empresas portuguesas 
e também uma partilha de informação sobre 
os desenvolvimentos que se verificam em di-
versos mercados.

Para melhor servir as empresas portuguesas, 
COSEC investiu em novas plataformas informáti-
cas para divulgar, digitalizar e simplificar o acesso 
aos produtos específicos SCGE, disponível 24/7, 
onde as empresas podem, em passos simples, 
submeter os seus pedidos de cobertura. 

scge@cosec.pt

http://scge.cosec.pt
http://scge.cosec.pt
mailto:scge%40cosec.pt?subject=
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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.
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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
Hong Kong
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
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
Azerbaijão
Bangladesh
Brasil •
Cazaquistão
C. do Marfim
Curaçau
Egito
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Aruba
Bahrein
Benim
Bielorussia
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
Dominica
El Salvador
Equador
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Omã
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
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
Myanmar  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália
Sri Lanka 
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 obra “A Qualidade e o Pensamento 
Lean – O poder do bom senso” abor-
da a problemática da qualidade e do 
pensamento lean e a sua relação com 
o bom senso. Pretende-se mostrar que 
a qualidade vai além do simples con-
trolo, sendo uma forma de estar e de 
trabalhar que se reflete no aumento 
de competitividade e produtividade.
Assim, introduz os princípios básicos 
do pensamento lean, destacando os 
principais desperdícios que se encon-
tram nas organizações e que reduzem 
a sua competitividade. Além disso, 
apresenta algumas das ferramentas 
mais usuais, indispensáveis para colo-
car em prática a qualidade e o pensa-
mento lean.
Para além de ser ideal para estudan-

tes, este livro adequa-se também ao 
público em geral, servindo de base a 
quem desejar aprofundar os conheci-
mentos nesta área.
Licenciada em Química, mestre em 
Engenharia Química e doutoranda em 
Gestão, Paula Lemos Costa é docente 
do ensino superior e coorientadora de 
teses de mestrado na área da Gestão 
da Qualidade e da Melhoria Contínua/
Lean Management.
Licenciado e mestre em Economia 
e doutor em Ciências Empresariais, 
Eduardo Sá Silva é docente do ensi-
no superior e orientador de teses de 
mestrado e doutoramento nas áreas 
da Gestão Financeira e Contabilidade. 
Além disso, é autor de diversas obras 
e artigos nestas áreas.

“Agenda de Marketing e Redes So-
ciais - Planeamento de conteúdos 
para comunicação” é um manual 
prático para conseguir de forma 
mais rápida delinear uma estratégia 
de conteúdos, planear, desenhar e 
implementar táticas, com a ajuda de 
modelos e orientações. Assim, per-
mite uma comunicação eficaz online, 
nas redes sociais ou em qualquer ou-
tro meio de comunicação.
Apresenta, de uma forma simples e 
atrativa, instrumentos para ir mais 
longe, fruto da experiência profissio-
nal e de outros livros do autor Vasco 
Marques. Integra conhecimento de 
uma forma didática, apresentado de 
modo a estimular a criatividade e a 
produtividade do leitor.
Esta obra conta assim com ferra-

mentas e dicas práticas relacionadas 
com marketing digital e redes sociais. 
Qualquer pessoa interessada em co-
municar fará deste manual um com-
panheiro de trabalho.
Licenciado e mestre em Gestão e 
Negócios, pela Atlântico Business 
School, Vasco Marques tem um MBA 
com especialização em Sistemas de 
Informação e e-Business, sendo tam-
bém Microsoft Certified Trainer (MCT) 
e Gooogle AdWords Certified.
Consultor em organizações nacionais 
e multinacionais, o autor é formador e 
docente em pós-graduações e forma-
ções executivas de referência. De refe-
rir ainda que fundou a empresa WeB-
2Business, onde desenvolve soluções 
de Marketing Digital, consultoria e for-
mação certificada online e presencial.
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A QUALIDADE E O PENSAMENTO LEAN 
– O PODER DO BOM SENSO
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