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Acaba de encerrar a 
Expo 2020 Dubai, a 
primeira grande expo-
sição mundial realiza-
da naquela região e 
que marcou o regres-
so de Portugal a estes 

eventos de grande dimensão, que contou com 
192 países participantes.

Durante 182 dias, e sob o lema “Portugal, um 
mundo num país”, a participação portuguesa 
na Expo mostrou ao mundo um país inovador 
e aberto, capaz de lidar positivamente com a 
diversidade, de fazer a ponte entre continentes 
e culturas, e de promover uma economia mo-
derna, competitiva e sustentável.

As exposições mundiais são, precisamente, 
uma oportunidade para, num curto espaço de 
tempo, dar uma grande visibilidade do país a 
um público muito alargado, demonstrando, 
através de ações de carácter económico, social 
e cultural, os fatores competitivos que posicio-
nam Portugal no mercado internacional.

Consideramos ter sido uma operação de suces-
so e acreditamos que a participação de Portu-
gal na Expo 2020 Dubai vai contribuir para o 
aprofundamento das relações políticas, econó-
micas e culturais entre Portugal, os Emirados 
Árabes Unidos e os restantes países da região. 

O próximo desafio está marcado: será Osaka, 

no Japão, em 2025.

O México é o mercado em foco nesta edição 

da Portugalglobal. Com 126 milhões de habi-

tantes e a segunda maior economia América 

Latina, o México surge como um incontorná-

vel mercado de diversificação de oportunida-

des para as empresas portuguesas, sobretudo 

numa altura em que o mundo equaciona um 

novo desenho para as cadeias de valor globais.

Máquinas e equipamentos, automóvel, aeroes-

pacial, dispositivos médicos, tecnologias de in-

formação e industriais, ambiente e energia, in-

fraestruturas, agroalimentar, casa e moda são 

alguns dos setores em que as empresas portu-

guesas podem apostar. 

Ainda uma nota para os casos de sucesso de 

empresas que destacamos este mês: a Bresi-

mar Automação cujo sucesso é resultado de 

uma aposta na inovação e na formação de ta-

lento; e a SPAL, a empresa de porcelanas de 

Alcobaça que exporta para 45 países de todo 

o mundo.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Expo 2020 Dubai promove Portugal com sucesso no 
mercado mundial
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“UM MUNDO 
NUM PAÍS”: 

A MARCA DE PORTUGAL 
NA EXPO 2020 DUBAI

Cerca de dez anos depois, os portugueses voltaram a estar representados numa 
Exposição Mundial. O Pavilhão de Portugal deu a conhecer a história, cultura, talento 

e inovação do país na Expo 2020 Dubai e ultrapassou os 800 mil visitantes
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Após 182 dias de cultura, inova-
ção, tecnologia e networking, a pri-
meira exposição universal no Médio 
Oriente chega ao fim. Com 192 na-
ções participantes, a Expo 2020 Du-
bai prometeu e cumpriu: tornou-se o 
maior encontro global desde o início 
da pandemia, somando mais de 23 
milhões de visitas entre 1 de outubro 
de 2021 e 31 de março de 2022.

Foi igualmente o evento que sinalizou 
o regresso de Portugal às grandes ex-
posições mundiais. Sob o mote “Por-
tugal, um mundo num país”, a par-
ticipação portuguesa na Expo 2020 
Dubai ficou marcada pela imagem de 
um país inovador e aberto ao mundo, 
capaz de criar diversidade, de fazer a 
ponte entre continentes e culturas, e 
de promover uma economia moder-
na, competitiva e sustentável.

Ao longo de seis meses, o Pavilhão 
nacional acolheu mais de 800 mil vi-
sitantes e serviu de cartão de visita 
ao passado e futuro do país, desde o 
contributo pioneiro dos portugueses 
para a globalização, até ao Portugal 

contemporâneo e moderno dos dias 

de hoje. Uma narrativa que ficou, 

desde logo, bem assente na obra do 

pavilhão, inspirada numa Caravela 

Portuguesa, e que se estendeu aos 

conteúdos expositivos, aos sabores 

genuínos do restaurante e à oferta 

sofisticada da Portugal Concept Store.

Com mais de 1.800 metros quadra-

dos, distribuídos por três pisos, a 

‘casa portuguesa’ no Dubai gravou 

na memória dos visitantes a imagem 

de um país diverso e inclusivo, que 

conjuga a sua história secular com 

uma visão de futuro, e que se des-

taca pela sua oferta única: dos des-

tinos turísticos à cultura, da ciência 
ao empreendedorismo, da inovação 
à gastronomia. 

ECONOMIA 
PROMOVEU-SE DE 
NORTE A SUL DO PAÍS
A nível económico, o Pavilhão de Por-
tugal dinamizou um conjunto de ini-
ciativas que permitiu destacar vários 
setores de interesse estratégico para 
a região do Médio Oriente, entre eles: 
Tecnologias de Informação, Constru-
ção, Casa e Design, Moda e Joalha-
ria, Agroalimentar, Turismo, Saúde 
e Bem-Estar, Energia e Ambiente, 
e Indústrias Culturais e Criativas. 
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À programação empresarial juntou-se 
a presença de várias regiões e municí-
pios de Norte a Sul do país, do Con-
tinente às Ilhas, que em articulação 
com associações e entidades empre-
sariais, promoveram a diversidade do 
território português, a qualidade das 
empresas portuguesas e divulgaram o 
que de melhor se faz no país. 

Foi o caso da região Norte que pro-
moveu a olaria negra da aldeia de Bi-
salhães, os Pauliteiros de Miranda do 
Douro e a arte da filigrana – que mui-
to suscitaram curiosidade entre os vi-
sitantes locais e internacionais -, numa 
participação organizada pelo Turismo 
do Porto e Norte de Portugal com 
os municípios de Vila Real, Bragança 
e Gondomar. Mais especificamente 
a região do Alto Douro e Trás-os-Mon-
tes também se fez representar pelos 
municípios de Freixo de Espada à Cin-
ta, Moncorvo e Carrazeda de Ansiães 
que, além de seminários, organiza-
ram uma exposição de peças em seda 
natural e degustações de produtos 
endógenos, como o vinho, o azeite, 
a laranja e a amêndoa.

Já o Alentejo apostou na promoção 
dos principais eixos de desenvolvi-
mento e atração do seu território – 
a aeronáutica, os portos e logística, a 

agroindústria, a energia, o turismo e o 

digital – com apresentações de vários 

projetos, entre eles o Porto de Sines e 

a Zona Industrial e Logística de Sines, 

o Aeródromo de Ponte de Sor e o Ae-

roporto de Beja, bem como a região 

do Alqueva e o setor do turismo.

O último mês do evento ficou marcado 

pela presença da Madeira que levou ao 

público da Expo as paisagens, as flores 

e a gastronomia do arquipélago, bem 

como alguns troféus do museu do fute-

bolista Cristiano Ronaldo, cedidos pelo 

Museu CR7. Esta foi uma ação coorde-

nada entre o Governo Regional e a As-

sociação de Promoção da Madeira. 

Foram ainda três as comunidades in-

termunicipais do Centro do país que 

marcaram presença: Viseu, Aveiro e 

Coimbra promoveram missões institu-

cionais na Expo Dubai, onde deram a 

conhecer o potencial turístico, cultural 

e económico dos seus territórios.

Associações Empresariais e empresas 

portuguesas encontraram no Pavilhão 

de Portugal um palco privilegiado para 

promover os seus produtos e serviços, 
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através de seminários, workshops, ex-
posições e mostra de produtos bem 
como reuniões com investidores, e 
outros eventos. Uma oportunidade de 
mostrar a qualidade da oferta nacio-
nal no Dubai.

Feitas as contas, o Pavilhão de Portugal 
registou mais de 50 eventos empresa-
riais, nos quais participaram 45 entidades 
e associações e mais de 80 empresas. 

Com estas ações procurou-se estabe-
lecer contactos e impulsionar parcerias 
com as empresas da região, reforçar a 
diplomacia económica e as trocas co-
merciais com os Emirados Árabes Uni-
dos, e promover Portugal como país de 
referência para visitar, investir, traba-
lhar e viver.

PATRIMÓNIO 
CULTURAL BRILHOU 
NOS PALCOS DA EXPO
Se é verdade que a imagem de Portugal 
se materializou no Pavilhão, foi com a 
programação cultural que ganhou vida. 

O país levou ao Dubai vários momen-
tos de promoção artística e cultural, 
com a presença incontornável do Fado 
e da Guitarra Portuguesa (com atua-

ções dos fadistas Maria Ana Bobone 
e Marco Rodrigues, da cantora Teresa 
Salgueiro e guitarristas Luísa Amaro, 
António Chainho e Marta Pereira da 
Costa) e de grupos tradicionais como 
os Pauliteiros de Miranda e os Caretos 
de Podence.

Dezembro foi um mês especialmente 
marcante no decorrer da Expo, com a 
celebração dos 50 anos dos Emirados 

Árabes Unidos, tendo Portugal uma 
participação especial no Jubileu de Ouro 
com o Cante Alentejano, representado 
pela cantora e acordeonista Celina da 
Piedade e o grupo Vozes do Cante.

Em homenagem ao legado português 
no Mundo, assinalaram-se ainda mo-
mentos especiais como o Festival da 
Lusofonia – uma celebração da língua 
portuguesa com várias atuações ar-
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tísticas de Portugal e da comunidade 
lusófona – e a comemoração dos 500 
anos da Viagem de Circum-Navega-
ção iniciada por Fernão de Magalhães, 
com a inauguração de uma escultura 
de arte urbana do artista Bordalo II, os 
“Pinguins de Magalhães”.

A ARTE DO 
‘SABER FAZER’
Portugal promoveu-se na Expo 2020 
Dubai com os olhos postos no futuro, 
mas nem por isso esqueceu as suas raí-
zes. Com semanas temáticas dedicadas 
à tradição e ao ‘saber fazer’ português, 
o Pavilhão acolheu demonstrações ao 
vivo de artesãos, que partilharam com 
os visitantes as artes e as técnicas an-
cestrais que valorizam os produtos 
nacionais – da pintura manual em 
cerâmica às técnicas de maquetaria 
e marcenaria, não esquecendo a fili-
grana portuguesa, a renda de bilros, 
os tapetes de Arraiolos e as camisolas 
bordadas da Póvoa de Varzim.

Uma fusão de saberes e materiais que 
promoveu a exclusividade da oferta 
portuguesa, em que a tradição e au-
tenticidade convivem com a inovação, 
a sustentabilidade e a tecnologia.

TALENTO 
PORTUGUÊS 
NA AGENDA 
INTERNACIONAL
Foram vários os portugueses que fi-
guraram no programa de painéis e 
conferências da Expo 2020 Dubai – as 
"World Majlis" –, um palco mundial 
que reuniu líderes, empresários, espe-
cialistas e visionários para debater os 
grandes temas da humanidade e do 
futuro do planeta.

Portugal fez-se representar por ora-
dores de referência em cinco semanas 
temáticas da Expo: a semana do Cli-
ma & Biodiversidade, que contou com 
a presença de Inês dos Santos Costa, 
secretária de Estado do Ambiente; a 
semana do Espaço convidou Ricardo 
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Conde, presidente da Agência Espa-
cial Portuguesa, e Miguel Belló, CEO 
do AIR Center nos Açores. 

Já na semana das Viagens & Conec-
tividade esteve presente Luís Araújo, 
presidente do Turismo de Portugal; na 
semana da Saúde & Bem-Estar figurou 
Joaquim Cunha, CEO do Health Clus-
ter Portugal; e por fim, a semana da 
Água contou com a participação do 
ministro do Mar, Ricardo Serrão San-
tos. Já no âmbito do “UAE Innovation 
Month” participou o fundador e CEO 
da Productized, André Marquet.

PORTUGAL 
ABRIU PORTAS 
ÀS GERAÇÕES 
DO FUTURO
Inspirado no tema da Expo ‘Ligando 
Mentes, Criando o Futuro’, o Pavilhão 
de Portugal dedicou uma série de ativi-
dades aos mais jovens, nomeadamente 
workshops de pintura, uma celebração 
do Magusto no Dia de São Martinho, 
com cantigas e contos infantis, e várias 
sessões de debate, em colaboração 
com o Expo 2020 School Programme, 
que convidou alunos dos Emirados 
Árabes Unidos a discutir os temas e de-
safios do futuro. 

A própria exposição contou com um 
jogo interativo para crianças, onde a 
missão era ajudar um pinguim a apa-
nhar lixo no fundo do mar, aludindo à 
importância da preservação dos ocea-
nos e das espécies marinhas. 
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PORTUGAL RECEBEU O MUNDO 
NO PAVILHÃO

O vice-presidente e primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e emir do Dubai 
foi uma das presenças de destaque a visitar o pavilhão português

A Expo 2020 Dubai foi um verdadei-
ro encontro de culturas, tradições e 
oportunidades, mas revelou-se igual-
mente uma plataforma ideal para 
estabelecer contactos, reforçar laços 
diplomáticos e promover relações 
económicas e comerciais. 

No decorrer do evento, o Pavilhão de 
Portugal recebeu mais de 150 visitas 
oficiais de representantes dos qua-
tro cantos do mundo. Começando 
pelo país anfitrião, merece especial 
destaque a visita do vice-presidente 
e primeiro-ministro dos Emirados, 
e emir do Dubai, Mohammed bin 
Rahid Al-Maktoum, que conheceu a 
exposição portuguesa e a loja Portu-
gal Concept Store, tendo sido recebi-
do pelo diretor do Pavilhão de Portu-
gal, Manuel Couto Miranda.

Do governo dos Emirados Árabes Uni-
dos, Portugal recebeu ainda a ministra 

de Estado da Cooperação Internacio-
nal, Reem Ebrahim Al Hashimy, o mi-
nistro de Estado dos Negócios Estran-
geiros e Cooperação Internacional, 
Shakhboot bin Nahyan Al Nahyan, o 
ministro dos Negócios Estrangeiros e 
Cooperação Internacional, Abdullah 
bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, mi-
nistro adjunto de Negócios Estrangei-
ros e Cooperação Internacional para 
Assuntos de Desenvolvimento Inter-
nacional, Sultan Al-Shamsi, o ministro 
da Educação, Hussain bin Ibrahim Al 
Hammadi, a ministra de Estado para 
a Educação Pública, Jameela Salem 
Al Muhairi, o ministro da Tolerância, 
Nahyan bin Mubarak Al Nahyan e a 
ministra da Cultura e da Juventude, 
Noura Al Kaabi. 

Em representação de Portugal, es-
tiveram presentes a ministra da Cul-
tura, Graça Fonseca, o ministro do 
Mar, Ricardo Serrão, o secretário de 

Estado da Internacionalização, Eurico 
Brilhante Dias, o secretário de Estado 
dos Negócios Estrangeiros e da Coo-
peração, Francisco André, o secretário 
de Estado Adjunto e da Energia, João 
Galamba e a secretária de Estado do 
Ambiente, Inês dos Santos Costa. 

Também marcaram presença no Pa-
vilhão altos dirigentes da Expo 2020 
Dubai, com destaque para o portu-
guês Rolando Borges Martins, Chief 
Operations Officer da Expo. Com uma 
longa carreira ligada às exposições 
mundiais, Rolando Borges Martins foi 
o Comissário-Geral de Portugal em 
Xangai 2010 e Saragoça 2008, tendo 
sido Presidente da Parque Expo.

Além disso, o Pavilhão de Portugal re-
cebeu delegações oficiais de diversos 
países incluindo CPLP (Angola, Brasil, 
Cabo Verde, Moçambique, São Tomé 
e Príncipe, Timor-Leste), Arábia Saudi-
ta, Estados Unidos da América, Espa-
nha, Itália, Malásia, Filipinas, Mónaco, 
Andorra, Luxemburgo, Nova Zelândia, 
Bélgica, Kosovo, Malta, Colômbia, en-
tre outros.

Mais de 50 municípios de Norte a Sul 
do País fizeram-se representar, no-
meadamente pelos seus Presidentes 
e outros autarcas. 

Por fim, foram várias as personalida-
des portuguesas de diversas áreas, do 
Desporto à Cultura, que visitaram o 
Pavilhão de Portugal. Foi o caso dos 
futebolistas Rúben Dias, Diogo Dalot 
e Luís Figo, do judoca Nuno Delgado, 
do triatleta Nelson Évora e do escritor 
José Luís Peixoto. Sheik Mohammed bin Rahid Al-Maktoum em visita ao Pavilhão de Portugal.
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VISITANTES DA EXPO RENDIDOS 
AOS PRODUTOS PORTUGUESES

Mais do que uma simples loja no Pavi-
lhão de Portugal, a Portugal Concept 
Store assumiu-se como uma platafor-
ma transacional de promoção de mar-
cas portuguesas e da Marca Portugal 
promovida pela AICEP. 

Com mais de 170 produtos e 40 marcas 
portuguesas, escolhidas por uma cura-

doria independente, a Portugal Con-
cept Store apresentou ao mundo o me-
lhor dos produtos portugueses dos mais 
variados setores, desde a Gastronomia à 
Moda, Casa & Decoração, Cuidado Pes-
soal, Brinquedos, entre outros. 

Durante a operação na Expo, a loja 
realizou mais de três mil vendas a vi-

sitantes oriundos de diversos países, 
designadamente, Emirados Árabes 
Unidos, Kuwait, Egito, Rússia, Ale-
manha, Itália, Espanha, Reino Unido, 
Venezuela, Brasil, Estados Unidos da 
America, Coreia do Sul, China, Índia, 
Angola, África do Sul e também turis-
tas portugueses de visita ao Pavilhão 
de Portugal.

O conceito de Crafted Sophistication 
traduz o posicionamento da loja, que 
valoriza produtos artesanais, genuí-
nos, que aliam tradição a sofisticação 
para ir ao encontro das novas tendên-
cias e preferências dos consumidores. 

A Portugal Concept Store está tam-
bém presente online, prevendo-se a 
abertura de outras lojas nos princi-
pais mercados de exportação portu-
gueses, além de lojas pop-up com 
uma duração limitada – como a da 
Expo 2020 Dubai – para atender a 
grandes eventos internacionais em 
que Portugal participe. 

Mais de 170 produtos de 40 empresas portuguesas apresentaram ao mundo 
o que de melhor se faz no país

https://portugalconceptstore.com/
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RESTAURANTE AL-LUSITANO 
FEZ SUCESSO NO DUBAI

O restaurante Al-Lusitano situado 
no Pavilhão de Portugal na Expo 
2020 Dubai, sob a liderança do chef 
Chakall, fez sucesso nos Emirados 
Árabes Unidos e tornou-se uma refe-
rência habitual nas listas de melhores 
restaurantes da Exposição.

A abordagem gastronómica do res-
taurante Al-Lusitano foi muito mais 
do que um deleite para o paladar, foi 
uma viagem de sabores pelo território 
português, com toda a autenticidade 
e qualidade dos seus produtos endó-
genos. O resultado foi uma celebra-
ção dos pratos mais típicos e icónicos 
de Portugal, onde a tradição encontra 
ingredientes de excelência que reve-
lam o verdadeiro sabor, caráter e au-
tenticidade da culinária portuguesa.  

Com uma privilegiada vista sobre o 

Jubilee Park, o principal palco de es-

petáculos da Expo 2020 Dubai, o seu 

amplo terraço convidava a fazer uma 

pausa a meio da tarde, refrescar com 

um dos cocktails de assinatura do 

restaurante ou repor energias com 

uma refeição reconfortante, onde 

nem o serviço de louça foi esqueci-

do. Dos cestos de pão às bandejas, 

passando pelos talheres, tudo está a 

uso para uma experiência que cana-

lize na íntegra o espírito português, 

com marcas 100% nacionais. Exem-

plo disso são as louças de barro preto 

de Bisalhães, consideradas Patrimó-

nio Imaterial da Humanidade pelo 

UNESCO, e que chegam à mesa com 

diferentes iguarias.  

Na ementa, criteriosamente elabora-

da pelo chef Luso-Argentino, encon-

tramos desde os croquetes de vitela, 

a pastéis de bacalhau (um verdadeiro 

sucesso!), à salada de polvo, salada de 

bacalhau com grão, gambas ao alho, 

peixinhos da horta e pica-pau de vaca 

para começar. A lista é extensa e o 

rigor dos costumes locais sempre res-

peitado. Nesta cozinha não há lugar 

para a carne de porco e muitas recei-

tas foram adaptadas de forma a poder 

receber todos os clientes.  

 Nos pratos de carnes, a posta miran-

desa grelhada ou a espetada da Ma-

deira servido com milho frito arranca 

elogios dos visitantes. Da lista de slow 

food destaque para o cabrito à padei-

ro, um resultado interessante de pala-

dares já próximos do Médio Oriente.

Nas sugestões de peixe e marisco, o 

filete de robalo em tempura, acompa-

nhado com migas de tomate e coen-

tros, o polvo à Lagareiro ou o baca-

lhau com crosta de broa de milho são 

sabores e texturas muito apreciados.

Para acompanhar, o Al-Lusitano dispõe 

ainda de uma carta que inclui mais de 

duzentas referências de vinho, repre-

sentativas do que melhor se produz 

nas diferentes regiões de Portugal.

E, como o melhor fica para o fim, a 

viagem gastronómica termina nas im-

perdíveis sobremesas, que incluíam o 

fresco carpaccio de ananás com xarope 

de coentros, o leite creme ou o bolo 

Dona Amélia, uma especialidade da 

Ilha Terceira, nos Açores. E, claro, o fa-

moso pastel de nata, também servido 

na Cafetaria, à entrada do Pavilhão.  

Ao longo dos seis meses 
de Expo, o restaurante 

do Pavilhão de Portugal 
celebrou os pratos mais 

típicos e icónicos da 
gastronomia portuguesa 
e entrou para o top de 
melhores restaurantes
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DIA DE PORTUGAL MARCOU SUCESSO 
DA PARTICIPAÇÃO DO PAÍS NA EXPO

As exposições mundiais dedicam sem-
pre um dia a cada país participante 
e, na Expo Dubai, o Dia de Portugal 
comemorou-se a 14 de janeiro. Foram 
várias as atividades que procuraram 
representar e divulgar a alma Lusa 
para uma vasta audiência, que tam-
bém incluiu muitos portugueses. 

A anteceder o próprio dia, Portugal 
promoveu no recinto da Expo o Por-
tugal Business Briefing, um seminário 
que serviu para apresentar o potencial 
económico e as oportunidades de in-
vestimento do país. Nesta iniciativa, 
em que participaram membros do go-
verno, das universidades e do mundo 
empresarial, foi possível promover os 
principais fatores de competitividade, 
diferenciadores do país, bem como 
destacar casos de sucesso de investi-
mento estrangeiro em Portugal. 

Já a comemoração do Dia de Portugal 
arrancou com uma Cerimónia Oficial, 
com o hastear da bandeira portugue-
sa ao som do hino nacional, na Al 
Wasl Plaza, a praça central da Expo, 
seguido de discursos oficiais. No 

evento estiveram presentes Reem Al 
Hashimy, ministra de Estado da Coo-
peração Internacional dos Emirados 
Árabes Unidos (EAU) e diretora-ge-
ral da Expo 2020 Dubai, e Sultan Al 
Shamsi, ministro Adjunto dos Negó-
cios Estrangeiros e Cooperação Inter-
nacional dos EAU para os Assuntos 
de Desenvolvimento Internacional, 
que deram as boas-vindas à comiti-
va ortuguesa que incluiu o secretário 
de Estado dos Negócios Estrangei-
ros e da Cooperação, Francisco An-
dré, o Embaixador de Portugal nos 

EAU, Joaquim Moreira de Lemos e o 
Comissário-Geral de Portugal para a 
Expo, Luís Castro Henriques.

O fecho da cerimónia ficou marcado 
pela atuação da cantora Teresa Sal-
gueiro, que subiu ao palco ao som da 
guitarra portuguesa, tocada pelo Mes-
tre António Chainho e pela guitarrista 
Marta Pereira da Costa.

Ao Pavilhão de Portugal acorreram 
muitos portugueses da Diáspora, que 
não quiseram faltar a esta celebra-

O Dia de Portugal na Expo 2020 Dubai assinalou-se a 14 de janeiro, data 
que marcou o auge da participação portuguesa no certame, com várias atividades 

que celebraram a tradição, o talento e a cultura do país
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GRANDES OBRAS DA LITERATURA 
PORTUGUESA TRADUZIDAS EM ÁRABE 

CTT LANÇAM POSTAL 
COMEMORATIVO 
DO PAVILHÃO 
DE PORTUGAL

A véspera do Dia de Portugal ficou igualmente marcada pelo 116º aniversá-

rio da Livraria Lello, celebrado em simultâneo no Porto e no Dubai. Numa 

ode à multiculturalidade, a Lello assinalou este marco com o lançamen-

to das primeiras edições em árabe das grandes obras da literatura 

portuguesa “Os Lusíadas” e “Mensagem”, realçando os laços his-

tóricos entre Portugal e o mundo árabe. Os livros foram 

apresentados pela administradora da Livraria Lello, 

Aurora Pedro Pinto, no Pavilhão de Portu-

gal, onde permaneceram em expo-

sição até ao final da Expo.

No âmbito de uma parceria entre a 
AICEP e os CTT, houve ainda o lan-
çamento de um postal comemora-
tivo que assinalou a participação 
portuguesa na Expo 2020 Dubai, 
com um carimbo alusivo ao Dia 
de Portugal. A cerimónia de lan-
çamento contou com a presença 
do secretário de Estado dos Negó-
cios Estrangeiros e da Cooperação, 
Francisco André, do embaixador de 
Portugal nos Emirados Árabes Uni-
dos, Joaquim Moreira de Lemos  
e do comissário-geral de Portugal 
para a Expo 2020 Dubai, Luís Cas-
tro Henriques.

ção do país. A recebê-los estava uma 
mensagem do Presidente da Repú-
blica, Marcelo Rebelo de Sousa, que 
defendeu um “reforço e desenvolvi-
mento contínuo das relações bilaterais 
com os Emirados Árabes Unidos, um 
país com o qual partilhamos a ideia de 
uma ordem internacional baseada em 
valores comuns, e onde as empresas 
portuguesas continuam a crescer e a 
prosperar.” “Parabéns, Dubai, Emira-
dos Árabes Unidos e Portugal”, rema-
tou o Presidente da República. 

As festividades culminaram no Jubilee 
Stage, um dos principais palcos da Expo, 
com o espetáculo de música e multi-
média Al Qantara (“ponte” em árabe). 
Neste concerto foi estreada a compo-
sição Al Qantara, da autoria de Teresa 
Salgueiro e do músico Fred Ferreira e na 
qual participam todos os protagonistas 
do evento, com destaque para as gui-
tarras portuguesas de António Chainho 
e Marta Pereira da Costa e as raízes tra-
dicionais do grupo Retimbrar.

No final das celebrações nacionais, 
realçou-se a proximidade entre os dois 
países, ficando o compromisso de es-
treitar laços entre Portugal e os EAU.  
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Representantes de Portugal e dos EAU na cerimónia oficial da celebração do Dia de Portugal

Mensagem do Presidente da República para a diáspora portuguesa

Teresa Salgueiro atuou na Al Wasl Plaza com 
mestre António Chainho e Marta Pereira da CostaPresidente da AICEP apresentou vantagens competitivas do país no Portugal Business Briefing
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Jubilee Park acolheu espetáculo inédito Al Qantara
Galos de Barcelos foram oferecidos
nas comemorações do Dia de Portugal

Marta Pereira da Costa na guitarra portuguesa
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DO DUBAI PARA LISBOA
Muitos foram os visitantes do Pavilhão de Portugal 

que, após a visita, manifestaram vontade de conhecer 
o país. Nafea Alyasi, um médico emirati de 36 anos, 
cumpriu o desejo e viajou até Lisboa em fevereiro

A curiosidade pela cultura estrangeira motivou 
Ahmed bin Alshaikh a aprender vários idiomas, entre 

eles o português

Há uma sensação de felicidade no ar 
cada vez que se fala na Expo 2020 
Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. 
Nafea Alyasi, um médico de 36 anos, 
emirati, visitou oito vezes a exposição 
e passou por vários pavilhões, mas o 
de Portugal chamou-lhe particular-
mente a atenção.

Depois de ter visitado oito vezes a ex-
posição e de ter passado por vários 
pavilhões, o de Portugal chamou-lhe 
particularmente a atenção. Conhece-
dor da História e do passado que liga 
o nosso país à cultura árabe, a visita ao 
Pavilhão de Portugal veio provar que os 
laços permaneceram. “Há uma heran-
ça árabe que foi deixada a Portugal” e 
que, no caso de Nafea, foi o “convite” 
que faltava para visitar terras lusas.

“Apaixonei-me por Portugal assim 
que visitei o pavilhão na Expo 2020 
Dubai. Adorei cada pormenor, desde a 
arquitetura, a arte, a experiência imer-
siva, a comida, em especial as pes-
soas… Sabia que a próxima viagem 
seria Lisboa”. E foi. Nafea esteve em 
Portugal em fevereiro e não esquece 
a experiência. 

Passou por Sintra e pela capital por-
tuguesa, onde descobriu Alfama, um 

dos bairros mais pitorescos de Lisboa 
também ele com a sua alma, com as 
suas tradições e gentes únicas e cujo 
nome, como explica Nafea, “remonta 
ao tempo dos mouros e às fontes ter-
mais de água quente, chamadas em 
árabe de ‘al-hammã’. É daqui que de-
riva o nome Alfama”. 

O mote do Pavilhão de Portugal “Um 
mundo num país” não podia ser mais 
apropriado, na visão de Nafea, já que 
encerra em si “tudo o que de fantásti-
co Portugal tem para oferecer”. “O pa-
vilhão está repleto de elementos tradi-
cionais portugueses, como a cortiça, a 
calçada portuguesa ou o azulejo. Tudo 
aquilo que tive a oportunidade de ver 
e sentir na minha viagem. No regres-
so ao Dubai fiz questão de voltar no-
vamente ao pavilhão de Portugal para 
absorver toda a experiência e provar o 
famoso pastel de nata”, refere. 

Ao longo de seis meses, a participa-
ção portuguesa mostrou ao mundo o 
talento e o dinamismo de Portugal e 
dos portugueses. “Espero que com a 
Expo 2020 Dubai se reforcem os laços 
com os EAU e que mais emiratis pos-
sam conhecer Portugal, um país com 
muito para oferecer”.  

O EMIRATI QUE 
APRENDEU PORTUGUÊS

Ahmed bin Alshaikh é emirati, vive em 
Sharjah, um dos sete emirados que 
compõem os Emirados Árabes Uni-
dos e a capital da cultura, como ele 
próprio o descreve. É poliglota, até à 
data aprendeu seis idiomas, entre eles 
o português. E diz que não é assim tão 
difícil aprender novas línguas. 

“Aprendi português porque gosto de 
aprender outras línguas (por exemplo, 
espanhol é similar ao português, por 
esta razão, aprendi o português mais 
rápido). É o meu passatempo. Tam-
bém gosto da cultura e da comida 
portuguesa e tenho muitos amigos 
de Portugal e do Brasil”, conta-nos 
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A Expo 2020 Dubai, a maior de sempre, expande-se 
por mais quatro quilómetros quadrados. Nuno Daniel 
Sousa, um português de 44 anos que fomos encontrar 

na Exposição, percorreu todo o recinto de lés a lés

DESCOBRIR O MUNDO 
EM 182 DIAS

“Visitei todos os pavilhões, de todos os 

países, e também todos os temáticos e 

dos parceiros/empresas associadas. Per-

di a conta aos dias em que visitei a Expo 

Dubai. Seguramente, uns trinta pelo 

menos”, diz-nos Nuno Daniel Sousa.

O interesse pelas exposições não é de 

agora. Começou aos 15 anos quando 

visitou a Expo 92, em Sevilha. “Nessa 

Expo, Portugal fez coincidir o Dia Na-

cional de Portugal na Expo com o dia 

de Portugal, o 10 de Junho, e resolveu 

levar 20 jovens de cada um dos 308 

concelhos. Os meus pais souberam e 

inscreveram-me. Eu estava no limite 

de idade, era obrigatório ter no míni-

mo 15 anos, que faria um mês antes 

de irmos. Foi uma aventura cheia de 

peripécias, com uma passagem pela 

base aérea de Beja e uma coreografia 

musical de Filipe La Féria”, recorda. 

A ligação continuou com a Expo 98, 

em Lisboa. Nuno Daniel Sousa lem-

bra-se de ter 21 anos e correr todos 

os pavilhões, descrevendo essa ex-

periência como “fantástica, com um 

ambiente de união entre os povos, de 

confraternização, de alegria e espe-

rança na humanidade. Foi uma Expo 

que ainda hoje é um exemplo de lega-

do para o futuro”.

Mas como se explica este fascínio pe-

las exposições mundiais? A resposta 

é simples: o ambiente. “O que mais 

gosto em qualquer Expo é do ambien-

te. É um local fantástico de confra-

ternização entre pessoas de todos os 

países do mundo, ótimo para troca de 

ideias e de busca de soluções para os 

desafios com que o planeta se depara. 

Isso foi muito visível nesta Expo, tan-

to no pavilhão Mission Possible – The 

Opportunity Pavilion, como no The 

Good Place e também no Women's 

Pavilion”, conta-nos. 

E o pavilhão de Portugal? “O que mais 

gostei no Pavilhão de Portugal foi o 

facto de passar a mensagem de ser-

mos um país acolhedor e tolerante, de 

braços abertos para receber qualquer 

pessoa, como turista, mas não só. Cla-

ro que aconselho a visita ao Pavilhão 

de Portugal, incluindo uma visita ao 

restaurante”, remata. 

Na lista dos Pavilhões que mais o sur-

preenderam destaca ainda, entre os 

mais pequenos de dimensão, os pa-

vilhões da Síria e de Montenegro, e 

entre os maiores, a Arábia Saudita, o 

Paquistão, o Bahrein, o Cazaquistão e 

a Índia. Da Europa, a escolha recai so-

bre Espanha e Alemanha. 

à margem das celebrações do Dia de 
Portugal, em que fez questão de com-
parecer no Pavilhão português.  

Mas ser multilingue não é para todos. É 
um legado difícil de atingir. Embora para 
Ahmed seja normal falar seis línguas, as-
sim que demonstra os seus conhecimen-
tos, desperta, rapidamente, a atenção e 
a curiosidade de quem está à volta.

Além do português, que começou a 
aprender durante a pandemia e hoje 

fala fluentemente, com uma clareza 

e pronúncia quase perfeita, domina 

mais 5 idiomas: árabe, inglês, francês, 

alemão e italiano. 

E afinal que melhor sítio do que a Expo 

2020 Dubai para colocar à prova os 

idiomas que conhece? O seu vocabu-

lário em português é vasto e aponta 

algumas palavras como as suas prefe-

ridas, por exemplo, autocarro, pastel 

de nata, bem-vindos e cidade.

Visitante assíduo da Expo 2020 Dubai 

e do Pavilhão de Portugal, Ahme des-

taca a arquitetura do Pavilhão, o seu 

conceito e o restaurante, que teve a 

oportunidade de experimentar várias 

vezes, como os pontos altos. 

Atualmente a trabalhar na autoridade do 

Turismo em Sharjah é responsável pelo 

mercado Europeu e, embora ainda não 

conheça Portugal, está nos seus planos 

visitar o país num futuro próximo. 
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Da arte urbana de Bordalo II, a Joana Vasconcelos, passando pela filigrana, 
o incontornável Fado ou espetáculos de realidade aumentada, não faltou 

diversidade artística na programação do Pavilhão de Portugal. 

“Portugal, um mundo num país” foi o lema da participação nacional na exposição e 
provou a sua essência como uma montra perfeita para promover Portugal enquanto 

país onde a tradição e autenticidade convivem com a inovação e tecnologia. 

PORTUGAL CELEBRA 
DIVERSIDADE ARTÍSTICA

A peça de arte urbana, intitu-
lada “Pinguins de Magalhães”, 
ficou exposta frente ao Pavilhão 
de Portugal em homenagem aos 
500 anos da primeira viagem de 
circum-navegação, iniciada e pla-
ne da pelo navegador português 
Fernão de Magalhães.
 
Assinada pelo artista português 
Bordalo II, a peça foi feita à base 
de plásticos – recolhidos dos ma-
res abrangidos pela circum-na-
vegação – de modo a sensibilizar 
as pessoas para a poluição dos 
oceanos e a consequente ameaça 
à biodiversidade marinha.
 
A obra é um apelo à ação, dirigido 
às novas gerações, para garantir a 
sustentabilidade dos oceanos e o 
equilíbrio dos seus ecossistemas.
O evento coincidiu com o Dia das 
Nações Unidas, 24 de outubro, 
demonstrando o compromisso 
de Portugal com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável da 
ONU, nomeadamente a preserva-
ção dos oceanos.
 
"A ideia também é pegar numa 
espécie que vive do outro lado do 

BORDALO II

mundo, num ambiente frio, e tra-
zê-la para aqui, um sítio quente. 
Nós somos os próximos a ter calor 
em todo o lado se não tomarmos 
medidas a sério”, referiu o artis-
ta, destacando a importância de 
abordar questões como as alte-
rações climáticas num evento de 
dimensão mundial como a Expo.
 
Além da presença do próprio artis-
ta, Bordallo II, também participa-
ram na cerimónia de inauguração 
o secretário de Estado da Interna-
cionalização, Eurico Brilhante Dias, 
o presidente da AICEP e comissá-
rio-geral de Portugal para a Expo 

2020 Dubai, Luís Castro Henri-
ques, e o Presidente da Estrutura 
de Missão para as Comemorações 
do V Centenário da primeira Cir-
cum-Navegação, José Marques.
 
Esta iniciativa resultou do protocolo 
celebrado em abril de 2020 entre a 
Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal (AICEP) 
e a Estrutura de Missão para as Co-
memorações do V Centenário da 
Circum-Navegação (EMCFM), de 
forma a valorizar o legado cultural, 
científico e tecnológico associado à 
viagem de Circum-Navegação e a 
Fernão de Magalhães.
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Por ocasião da inauguração da 
peça de arte urbana "Pinguins de 
Magalhães", de Bordallo II, houve 
espaço para um momento musi-
cal com Luísa Amaro na guitarra 
portuguesa e Gonçalo Lopes, no 
clarinete, levando a música portu-
guesa até ao Médio Oriente.
 
Luísa Amaro também atuou numa 
cerimónia especial da Expo 2020 
Dubai dedicada à União Europeia.

Quatro das obras mais emblemáticas do acervo da artista plástica con-
temporânea, Joana Vasconcelos, reconhecida mundialmente pelas suas 
esculturas monumentais, estiveram em permanente exibição no Pavi-
lhão de Portugal.

 •  Portugalete, 2017 
Faiança Rafael Bordalo Pinheiro pintada com vidrado cerâmico, renda 
em croché dos Açores.

A Filigrana portuguesa marcou a sua 
presença no Dubai através de duas 
peças emblemáticas: um vestido em 
filigrana assinado pela designer Mi-
caela Oliveira, em colaboração com 
o ourives Arlindo Moura, cuja cria-
ção envolveu mais de dez artesãos, 
contabilizando cerca de duas mil 
horas de trabalho e o maior coração 
em filigrana do mundo, um projeto 
que remonta a 2018 e que contou 
com a colaboração de doze empre-
sas de Gondomar e 25 artesãos. As 
peças foram muito apreciadas pelos 
visitantes, em especial os emiratis.

FILIGRANA

JOANA VASCONCELOS

LUÍSA AMARO
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No ano em que a Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP) 
comemorou 25 anos, a língua 
portuguesa foi homenageada 
na Expo 2020 Dubai através do 
Festival da Lusofonia. Estiveram 
presentes diversos artistas de 
Angola (Ary, Calabeto e Daniel 
Nascimento, o cantor General 

No dia em que se assinalou o 50º 
aniversário dos Emirados Árabes 
Unidos, Portugal marcou presença 
nas celebrações do Jubileu de Ouro, 
com atuações da cantora e acor-
deonista Celina da Piedade e do 
grupo Vozes do Cante, num espetá-
culo que contou com a participação 
especial da alaudista árabe Sherin 
Tohamy. Uma oportunidade única 
de mostrar ao Mundo a riqueza 
da cultura portuguesa, no caso do 
Cante Alentejano, reconhecida pela 
UNESCO como Património Cultural 
Imaterial da Humanidade.

Com o seu mais recente espetáculo, “The True Influen-
cer”, João Blümel esteve no Pavilhão de Portugal a apre-
sentar o seu mais recente trabalho, que alia o mentalis-
mo à mais alta tecnologia. Através de um conjunto de 
experiências psicológicas e recorrendo à realidade vir-
tual e aumentada, o mentalista português convidou os 
visitantes da Expo 2020 Dubai a participar, no anfiteatro 
do pavilhão português, no seu espetáculo de realidade 
virtual. O público pôde interagir com elementos relacio-
nados com a cultura portuguesa, desde um pastel de 
nata a um CD do cantor Salvador Sobral, num espetá-
culo imersivo que surpreendeu os visitantes.

JOÃO BLÜMEL

João Seria e o duo Filipe Santo & 

Olinda Beja), Brasil (banda Cores 

de Aidê), Cabo Verde (Tito Paris), 

Guiné-Bissau, Moçambique (o trio 

formado por Patchi Di Rima, Rui 

Sangará e Atanásio Hatchuen), São 

Tomé e Príncipe (Jomalu), Timor-

Leste e, claro, Portugal (com as 

Sopa de Pedra, grupo de canções 

de raiz tradicional portuguesa, 

e o quarteto de concertinas de 

Águeda, Danças Ocultas).

CELINA DA PIEDADE 
E VOZES DO CANTE 

FESTIVAL 
DA LUSOFONIA
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A fadista Maria Ana Bobone deslumbrou e conquistou os visitantes da Expo Dubai com atuações únicas no Pavilhão
de Portugal e na Al Wasl Plaza.
Acompanhada pela incontornável guitarra portuguesa, Maria Ana Bobone levou o seu espetáculo à praça central da 
Expo, onde visitantes de todo o mundo se reuniram para ouvir a tradicional música portuguesa.
Considerado um dos maiores símbolos de Portugal, o Fado é Património Cultural Imaterial da Humanidade
(UNESCO) desde 2011.

Uma das diversas atuações que ani-
mou o Pavilhão de Portugal foi a dos 
Pauliteiros de Miranda, candidatos a 
Património da UNESCO, que arran-
caram aplausos de uma plateia mul-
ticultural, que não ficou indiferente 
à dança tradicional ao som da gaita 

de foles, caixa de guerra e bombo. 
Esta tradição de Miranda do Douro 
remonta ao século III e, inicialmen-
te, era uma espécie de preparação 
para a guerra. Hoje é tida como 
um manifesto de celebração das 
colheitas e do solstício de verão.

Numa estreia absoluta no Médio 
Oriente, os Caretos de Podence 
atraíram à praça do Pavilhão de 
Portugal centenas de visitantes, 
que assistiram à tradição ancestral 
da pequena aldeia de Podence, no 
concelho de Macedo de Cavalei-
ros. Reproduzindo uma atmosfera 
festiva que leva o público aos tem-
pos e rituais antigos, o Carnaval 
de Podence, também conhecido 
como Entrudo Chocalheiro, é con-
siderado o mais autêntico Carna-
val em Portugal. 

MARIA ANA BOBONE

pauliteiros de miranda

CARETOS DE PODENCE
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LOGO DE PORTUGAL 
DESENHADO POR 

ESTUDANTE DE AVEIRO
“O realizar de um sonho”, referiu Juliana Santos, 
de 21 anos, a vencedora do concurso para criar o 

símbolo gráfico da participação de Portugal na Expo

O símbolo gráfico do Pavilhão de 
Portugal na Expo 2020 Dubai inspira-
-se no tema escolhido para o próprio 
pavilhão, “Portugal, um mundo num 
país”. Resultado de um concurso 
nacional promovido pela AICEP, des-
tinado a alunos de Design do ensino 

português, foi utilizado em diversos 
formatos, suportes e materiais de co-
municação na representação portu-
guesa na Expo Dubai.

Juliana Santos, 21 anos, natural de 
Silveira, Oiã, distrito de Aveiro, foi 

eleita vencedora, com um desenho 
que simboliza a rosa dos ventos e a 
calçada portuguesa. 

“Remetendo aos Descobrimentos, 
achei importante ter uma rosa dos 
ventos que representa o Mundo que os 
nossos antepassados exploraram, con-
jugando a emblemática calçada portu-
guesa que é o chão que o português 
pisa, até aos dias de hoje”, explicou. 

Licenciada em Design pela Universi-
dade de Aveiro, Juliana viu o seu tra-
balho representado naquela que foi 
a maior exposição internacional do 
Mundo – “o realizar de um sonho”, 
segundo a própria. 

O prémio do concurso foi uma via-
gem ao Dubai, onde foi recebida pelo 
Comissário-Geral de Portugal para a 
Expo 2020 Dubai, Luís Castro Henri-
ques, e toda a equipa da ‘casa portu-
guesa’ na Expo.

“A visita ao Pavilhão de Portugal foi 
ainda mais incrível do que alguma vez 
imaginei”, disse a jovem. “Só o facto 
de estar presente numa Expo foi um 
sonho que só conhecia das aulas de 
história do design. Assistir ao meu 
país tão bem representado para todo 
o mundo ver deixou-me de coração 
cheio”, concluiu. 

O CADERNO DE VIAGENS DO URBAN 
SKETCHER TOMÁS REIS

O trabalho do arquiteto e urban sketcher Tomás Reis não passou despercebido 
entre os visitantes

A partir do seu caderno de desenho, 
que o acompanha em todas as via-
gens, como se de uma máquina foto-
gráfica se tratasse, o arquiteto e ilus-
trador português Tomás Reis esboçou 
as vivências daquele que foi um dos 
eventos mundiais mais aguardados 

dos últimos tempos, com especial des-
taque para o Pavilhão de Portugal e as 
celebrações do Dia de Portugal.  

Usando o amarelo e o azul como co-
res predominantes no seu “Caderno 
de Viagens”, o urban sketcher retra-

tou o Pavilhão de Portugal de forma a 

homenagear os azulejos portugueses 

e refletindo, ao mesmo tempo, o mo-

mento do final da tarde, quando as 

cores, tão características daquela zona 

geográfica, se revelam mais vivas. 
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Realizada pela primeira vez no Médio 

Oriente, a Expo 2020 Dubai foi um 

dos principais eventos do calendário 

mundial da arquitetura, contando 

com a presença de 192 países que 

partilharam aquilo que têm de mais 

inovador e único.

Assumindo aqui a arquitetura um pa-

pel inegavelmente importante, Tomás 

Reis teve a preocupação de integrar 

no seu caderno de viagens mais do 

que um pavilhão em cada desenho, 

de modo a revelar a relação entre os 

espaços e as pessoas. Algo que, diz, 

“faz parte da essência da Expo: a par-

tilha de experiências e de histórias”. 

As celebrações do Dia de Portugal na 

Expo mereceram especial destaque. 

“Espera-se que este caderno registe 

momentos de grande valor emocional 

para quem visite a exposição e que 

mostre como aquilo que é feito em 

Portugal, através do desenho, é tão 

assinalável”, concluiu. 

Foram onze as empresas nacionais que se uniram na produção das fardas 
da equipa portuguesa: um design arrojado, revestido de cores e padrões 

tradicionais, que não passou despercebido entre os visitantes da Expo 2020 Dubai

MODA NACIONAL VESTIU A EQUIPA 
DO PAVILHÃO DE PORTUGAL

Assinado pelo designer Filipe Augusto, 
num projeto com curadoria de Miguel 
Flor, o fardamento do Pavilhão de Portu-
gal inspirou-se nos tradicionais azulejos 
portugueses – um dos traços culturais 
que une o nosso país ao mundo árabe.

A iniciativa juntou onze empresas 
portuguesas dos setores do vestuário, 
calçado e têxtil, que em conjunto rea-
firmaram a sua excelência criativa e a 
força da indústria nacional.
 
Sob a coordenação do Centro de Inte-
ligência Têxtil (Cenit) e da Associação 
Nacional das Indústrias de Vestuário 
e Confeção (ANIVEC), com a colabo-
ração da Associação Portuguesa dos 
Industriais do Calçado, Componentes, 
Artigos de Pele e Seus Sucedâneos 
(APICCAPS) e a chancela do projeto 
ModaPortugal, participaram no pro-
jeto as empresas Belcinto, Calvelex, 
Carité, Lameirinho, Marfel, Paulo de 
Oliveira, Polopiqué, Riopele, Trotinete, 
Twintex e Vandoma. 
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O PAVILHÃO DE PORTUGAL 
PELO SEU ARQUITETO

Mobilidade, Sustentabilidade e Opor-
tunidade. Foram estes os três distritos 
temáticos escolhidos para a constru-
ção dos 192 pavilhões na Expo 2020 
Dubai. Portugal apresentou-se como 
“Um mundo num país”, através da 
sua Caravela estilizada, no distrito da 
Sustentabilidade, aliando a tradição 
ao presente e ao futuro próximo.

A ideia do Pavilhão de Portugal come-
çou primeiramente por responder a 
um programa base: “Colocar dentro 
de um espaço físico a História, a cul-
tura e a dinâmica de um país de forma 
a comunicar aos seus visitantes o que 
é o Portugal moderno, o que foi Por-
tugal anterior e o que vai ser Portugal 
no futuro” explica-nos Miguel Saraiva, 
o arquiteto responsável pelo projeto, 
do Atelier Saraiva + Associados. 

Um desafio “extraordinário e quase 

único, dando uma roupagem a todos 

estes futuros conteúdos, este o de 

criar um edifício que fosse identifica-

tivo não só da cultura, mas também 

da arquitetura portuguesa e do que se 

pretende transmitir através da arqui-

tetura que, por si só, é já um veículo 

de comunicação. É rara a oportunida-

de de poder desenhar um pavilhão, 

representativo de uma cultura, ainda 

para mais tão longa como a nossa”, 

refere o arquiteto. 

A CARAVELA E A PRAÇA 
O Pavilhão de Portugal dividiu-se em 

duas linhas conceptuais estruturan-

tes: a Caravela, como símbolo maior 

da ligação de Portugal ao mundo, gé-

nese da globalização, que espelha o 

pioneirismo dos portugueses e a sua 
capacidade de se relacionar com di-
versos povos e civilizações. Uma cara-
vela que, como que desafiando as leis 
da gravidade, eleva-se do chão indi-
ciando a urgência de novos caminhos, 
novas viagens. 

E a Praça, como expressão máxima do 
espaço de encontro e partilha, de jun-
ção de pessoas e culturas, invoca a 
diversidade e inclusão. “Estando nós 
num país onde a temperatura é ele-
vadíssima e onde a sombra é muito 
importante, o grande desafio foi criar 
uma praça debaixo do próprio edifico 
de forma a pô-lo a levitar, dando-lhe 
uma ideia de leveza, mas permitindo 
que as pessoas que o visitassem tives-
sem um momento de tranquilidade, 
conforto no primeiro contacto com 

O arquiteto Miguel Saraiva fala sobre o desafio “extraordinário e quase único” 
de criar o Pavilhão de Portugal na Expo 2020 Dubai.

O projeto do Pavilhão é fruto de uma parceria entre o Atelier Saraiva + Associados e o Grupo Casais. 
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O COMPROMISSO COM A SUSTENTABILIDADE

Situado no distrito da Sustentabilidade, o Pavilhão de Portugal assumiu o 
compromisso com este desígnio, desde logo na construção. Aliando um de-
sign funcional à utilização de materiais de baixo impacto ambiental, como é 
o caso da cortiça, a estrutura do Pavilhão de Portugal permitiu um elevado 
nível de eficiência energética, baixos níveis de emissão de CO2 e um consu-
mo de água reduzido.

O tema da Sustentabilidade também surge em destaque na Exposição do Pavi-
lhão. Da Economia Azul, passando pelas Energias Renováveis à Ciência, eviden-
ciaram-se valores como responsabilidade, inovação e futuro, numa abordagem 
panorâmica do que de melhor se realiza em Portugal nestas matérias.

Além disso, o Pavilhão promoveu várias atividades com a sustentabilidade 
como mote, como foi o caso da mostra de Moda Sustentável – “From Portu-
gal to the World”, organizada pela Associação Seletiva Moda, e da exposição 
“Água – uma exposição sem filtro” que viajou do Pavilhão do Conhecimento, 
em Lisboa, até à Expo 2020 Dubai, para mostrar a necessidade de valorizar a 
água no presente para garantir o seu futuro. 

o Pavilhão de Portugal. É uma praça 

aberta, sem barreiras, recetiva a todos 

os visitantes, que convida a novos en-

contros, intercâmbios e oportunida-

des”, explica Miguel Saraiva. 

A IDENTIDADE 
PORTUGUESA 
O Pavilhão expandiu-se em mais de 

1.800 metros quadrados, com cada 

espaço a revelar elementos únicos 

que traçam a identidade e a tradição 

de Portugal. Seja pelos desenhos e as 

geometrias da calçada portuguesa, 

que reveste o chão da Praça e trans-

portam os visitantes para as ruas por-

tuguesas, seja pela arte do azulejo 

que mostra as origens árabes dos mo-

saicos pintados à mão ou pela cortiça, 

mundialmente famosa, transformada 

em móveis e zonas de estar exteriores, 

como exemplo perfeito de inovação.

O piso térreo foi tratado como um 

prolongamento do espaço público. 

“A rampa que liga toda a zona da pra-

ça inferior aos conteúdos no piso su-

perior complementa bem a imagem, 

o design e arquitetura do edifício”, 

refere o arquiteto.  

Já o primeiro piso encerrou em si o 

percurso expositivo, que se dividiu 

numa área de espetáculo multimédia 

imersivo, e numa zona interativa com 

conteúdos subordinados aos temas 

Sustentabilidade, Oportunidade e Di-

versidade, dando assim corpo ao posi-

cionamento do país nestas áreas.

O segundo piso foi constituído pelo 

restaurante e o terraço, com vistas pa-

norâmicas sobre o Jubilee Park e que, 

aliado ao grande ledwall na fachada 

principal do Pavilhão, como explica 

Miguel Saraiva, se “debruçava sobre 

toda a Expo, comunicando com todos 

os visitantes e dando uma imagem do 

que é uma exposição e do que se pre-

tende com ela”. 
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O comissário-geral de Portugal para a Expo 2020 Dubai, Luís Castro Henriques, 
e a vice-comissária, Francisca Guedes de Oliveira, fazem um balanço positivo 
da participação portuguesa. Referem que as expectativas foram superadas, o 

feedback dos mais de 800 mil visitantes foi muito positivo e apontam ao próximo 
desafio: Osaka 2025

“UM DOS MAIORES CONTRIBUTOS 
CIVILIZACIONAIS DE PORTUGAL PARA 

O MUNDO É SER UM PAÍS ABERTO”

Luís castro henriques e francisca guedes de oliveira

Agora que a Expo 2020 Dubai che-
gou ao fim, que balanço fazem da 
participação de Portugal? 

Luís Castro Henriques (LCH): O balanço 

global da nossa participação é muito positivo. 

Portugal vincou a sua presença nesta exposi-

ção mundial com um Pavilhão que suscitou 

muito interesse e procura, e isso refletiu-se no 

número de visitantes que lá passaram ao longo 

dos seis meses – mais de 800 mil. Foi particu-

larmente interessante ouvir o feedback de pes-

soas que nunca visitaram Portugal, e que viram 

no nosso Pavilhão um convite aberto para co-

nhecer um país com um legado histórico no 

mundo, que é ao mesmo tempo um país mo-

derno, inovador, com uma grande capacidade 

de inclusão e acolhimento. 

É também importante salientar a agenda eco-

nómica do Pavilhão de Portugal, que atraiu mui-

ta atenção dos visitantes e dos meios de comu-

nicação locais, e demonstrou todo o potencial 

do país enquanto destino de investimento, das 
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várias regiões de norte a sul, bem como a quali-
dade das nossas empresas e os diversos setores 
estratégicos da indústria nacional.

Francisca Guedes de Oliveira (FGO): Além 
da exposição propriamente dita, foi bom ver o 
sucesso do nosso Restaurante Al-Lusitano, que 
esteve sempre no top dos rankings da Expo e 
mostrou ser uma verdadeira montra da gas-
tronomia portuguesa, e da Portugal Concept 
Store, que ao promover uma oferta exclusiva 
e sofisticada de produtos nacionais, plantou a 
semente da Marca Portugal no Médio Oriente.

Que mensagem e posicionamen-
to Portugal passou ao mundo ao 
longo destes 182 dias?

LCH: O posicionamento de Portugal na Expo 
2020 Dubai foi desde logo muito claro e bem 
presente no tema da nossa Participação: “Por-
tugal, um mundo num país”. 
Um dos maiores contributos civilizacionais de 
Portugal para o mundo é ser um país aberto, 
que abraça culturas, as compreende e, acima 
de tudo, quer lidar com elas. Ao contrário do 
que se possa pensar, é algo raro e que deve-
mos valorizar. 
Por isso, no Dubai, apresentámo-nos como um 
país diverso e inclusivo, que sempre levou a sua 
cultura e acolheu outras, que outrora conectou 
o mundo pelos mares e que é, como sempre 
foi, aberto ao mundo. Quer no Pavilhão de Por-
tugal, quer através da Programação Cultural e 
Económica, mostrámos o que temos de melhor: 
dos nossos destinos turísticos à cultura, da ciên-
cia ao empreendedorismo, da inovação à gas-
tronomia, passando pelas energias renováveis, 
moda e joalharia ou Design. E claro, sem esque-
cer o elo que tudo liga: o talento. 
Porque por mais apelativo que seja o nosso 
país nas suas vertentes económica ou cultural, 
aquilo que nos diferencia verdadeiramente 
são as nossas Pessoas, a nossa arte de receber 
e de bem acolher, a nossa criatividade, o nos-
so talento. E foi também isto que quisémos 
levar e deixar bem patente durante a partici-
pação portuguesa nesta Expo, que se tornou 
a montra perfeita para promover a imagem 
externa de Portugal. 
Uma imagem de um Portugal inovador, de um 
Portugal que surpreende, de um Portugal aber-
to ao mundo, com talento e diversidade. Um 
país que ligou diferentes mundos, diferentes 

povos e que hoje contribui para criar futuro 
através da sua inovação e talento.

Quais foram os momentos altos da 
participação de Portugal na Expo 
2020 Dubai?

FGO: O Dia de Portugal foi, sem dúvida, um 
momento marcante na participação de Portu-
gal na Expo. Quisemos mostrar que Portugal 
é um país aberto, com diversidade e moderni-
dade e aproveitámos também para dinamizar 
ao máximo a presença da diáspora portuguesa 
nos Emirados Árabes Unidos e levar Portugal 
àqueles que estão longe. Além de um seminá-
rio económico para investidores no qual divul-
gámos novos projetos inovadores e o estado 
competitivo da economia, o Dia de Portugal 
teve uma componente cultural muito forte. 
O momento musical na Al Wasl Plaza, a pra-
ça principal da Expo, com Teresa Salgueiro, o 
Mestre António Chaínho e Marta Pereira da 
Costa, na guitarra portuguesa, foi particular-
mente emocionante. Vi muitos portugueses 
com bandeiras e cachecóis de Portugal emo-
cionados na audiência. 
Outro momento que gostaria de destacar foi 
a participação de Portugal na celebração do 
Jubileu de Ouro dos Emirados Árabes Unidos 
com Celina da Piedade e as vozes do Cante. 
Também o Festival da Lusofonia, uma homena-
gem à língua portuguesa, com a participação 
de artistas dos vários países da CPLP, foi uma 
iniciativa especial, assim como os momentos 
que levaram o Fado a esta região do mundo. 
Para terminar, e uma vez que não é possível 
destacar tudo, lembraria também a celebração 
dos 500 anos da viagem de Circum-Navegação 
com a inauguração da peça de arte urbana do 
artista Bordalo II, que esteve em exibição na 
frente do Pavilhão durante os seis meses. 

As expectativas de retorno eco-
nómico com esta presença do País 
na Expo Dubai foram alcançadas?

LCH: As Expos são uma oportunidade de, num 
curto espaço de tempo, alcançarmos uma 
grande visibilidade para um público muito 
alargado, neste caso para quase um milhão 
de pessoas, contando com os visitantes e tam-
bém com todos os que vão acompanhando as 
ações que decorrem no Pavilhão através dos 
media e redes sociais. 
Acreditamos que a participação de Portugal na 
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Expo 2020 Dubai vai contribuir para o apro-
fundamento das relações políticas, económicas 
e culturais entre Portugal, os Emirados Árabes 
Unidos e os restantes países da região. Aliás, os 
muitos contactos institucionais e económicos 
estabelecidos ao longo destes seis meses de-
monstram o interesse por Portugal e a vontade 
de empresas portuguesas em fazer negócios 
nesta região do globo com elevado potencial. 
A participação de Portugal representou uma 
excelente oportunidade para mostrar ao mun-
do as nossas realizações em vários domínios, 
nomeadamente as novas tecnologias e in-
dústria inovadora, das energias renováveis à 
sustentabilidade, da cultura, do desporto, do 
empreendedorismo de base tecnológica e do 
“Made in Portugal", do científico, das ciências 
da vida, bem como para promover Portugal 
como destino turístico e de investimento ino-
vador, constituindo-se assim na montra perfei-
ta para fazer chegar esta mensagem a milhões 
de visitantes, potenciais investidores, consumi-
dores e turistas. 
Acreditamos que a participação portuguesa 
foi um sucesso e trará um mundo de oportu-
nidades para o país, incrementando muito sig-
nificativamente a notoriedade de Portugal nos 
Emirados e em toda a região.

Qual a importância estratégica 
da participação de Portugal 
nas Expos? 

LCH: Portugal tem garantido a sua presença 
em diversas exposições em várias partes do 

mundo, como foi o caso de Hannover, Zara-
goza ou Xangai, que têm contribuído para a 
promoção do país no estrangeiro, comunican-
do a identidade de Portugal como uma nação 
europeia moderna, contemporânea e inovado-
ra. Por outro lado, tem permitido incrementar 
as interações económicas e trocas comerciais. 
Todos os portugueses têm memória da Expo 
98, um momento em que o país se uniu e se 
sentiu orgulhoso dos seus feitos, mostrando 
ao mundo a sua capacidade de organização de 
um evento mundial com essa dimensão. Portu-
gal volta agora às Exposições Mundiais, depois 
de há dez anos ter participado na Expo 2010 
Xangai, participando na primeira Expo a ser 
realizada na região do Médio Oriente. 
A participação portuguesa nas várias exposi-
ções tem-se revelado um bom investimento a 
médio/longo prazo, cujos frutos ultrapassam 
o período de realização da exposição. Com a 
participação de Portugal na Expo 2020 Dubai 
pretendemos reforçar as áreas da diplomacia 
económica, das trocas comerciais entre Por-
tugal e outros países, dando visibilidade às 
empresas, produtos e serviços portugueses. 
Também impulsionando parcerias e promo-
vendo Portugal enquanto destino turístico de 
qualidade e de investimento produtivo, através 
de uma forte aposta na promoção da imagem 
de Portugal que cria melhores condições para 
o estabelecimento de negócios bilaterais com 
novos mercados. 
Além disso, existe toda a dimensão cultural 
e de notoriedade do país, de promover o seu 
legado e presença no mundo. Hoje, tal como 
temos feito nos últimos 500 anos, queremos 
potenciar o contributo de Portugal e dos por-
tugueses para o mundo.

Já está a ser pensada a próxima 
participação?

FGO: Portugal já se está a preparar para a pró-
xima Expo que irá decorrer em 2025 em Osaka, 
no Japão. Vai ser um grande desafio, pois é 
um país muito longínquo e com uma cultura 
distinta da nossa, mas estamos preparados e 
as lições aprendidas com a Expo 2020 Dubai 
servirão para fazer mais e melhor. Queremos 
continuar a promover a notoriedade de Por-
tugal, nomeadamente a imagem de um país 
inovador, competitivo e aberto ao mundo, um 
destino natural para visitar, mas especialmente 
para investir. Comissários-gerais de todos os países participantes na Expo 2020 Dubai
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A sua empresa, 

sem fronteiras

CA NEGÓCIO INTERNACIONAL
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Se pretende expandir o seu negócio além fronteiras, 

o CA é o seu parceiro de confiança na conquista de novos mercados.

Para mais informações:

creditoagricola.pt

https://www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa
https://www.creditoagricola.pt/para-a-minha-empresa
https://www.instagram.com/creditoagricola/
https://www.youtube.com/channel/UCVR-Wq2W9bccwEfSioC5o6A
https://www.linkedin.com/company/credito-agricola/?originalSubdomain=pt
https://www.tiktok.com/@creditoagricola
https://www.facebook.com/grupocreditoagricola/
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Com 126 milhões de habitantes, o México é o segundo país mais populoso da 
América Latina e a segunda maior economia da região, posicionando-se como a 

15ª a nível mundial.

É um importante mercado de diversificação para as empresas portuguesas, 
nomeadamente pela sua dimensão, integração nas cadeias de valor globais, 
gozando de estabilidade financeira, política e económica, uma localização 

privilegiada e uma grande abertura ao mercado. 

O México apresenta diversas oportunidades de negócio para as empresas 
portuguesas em diferentes setores: máquinas e equipamentos, automóvel, 
aeroespacial, dispositivos médicos, tecnologias de informação e industriais, 

ambiente e energia, infraestruturas, agroalimentar, casa e moda. 

MÉXICO
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a 15ª a nível mundial. Um estudo da 

PWC coloca-a como a 7ª em 2050, 

acima de países como o Japão, a Ale-

manha e o Reino Unido. 

Localização privilegiada, 
abertura de mercado 
e acordos comerciais
Com uma fronteira de mais de 3.100 

km com a maior economia do mun-

do a norte, a sul uma porta para as 

caraíbas e as Américas Central e Sul, 

e com extensas costas para o Pacífico 

e Atlântico, o México tem uma loca-

lização privilegiada para o comércio 

internacional. Acresce o facto de ser 

um dos países com mais acordos co-

merciais (13), que abrangem 50 paí-

ses, sendo de destacar:

•  Tratado México, Estados Unidos, 
Canadá (T-MEC): entrou em vigor 

a 1 de julho de 2020;

•  Modernização do Acordo Global 
de Parceria entre a UE e o México: 

MERCADO DE DIVERSIFICAÇÃO 
PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS

O redesenho dos fluxos do comércio mundial, com a concentração regional de 
cadeias de valor produtivas, faz com que o México seja um país incontornável para 

as empresas que aspiram ter um papel na cena internacional.

O México, país de rendimento médio-

-alto segundo a classificação das Na-

ções Unidas, conta com 126 milhões 

de habitantes. Se não houvesse mais 

nenhuma razão, só por esta dimen-

são, já deveria estar no radar das em-

presas portuguesas.

Para além deste apetecível mercado 

interno, há outros argumentos que fa-

zem a AICEP promover o México como 

um importante mercado de diversifica-

ção para os empresários nacionais.

Estabilidade financeira, 
política e económica
O Governo do México está compro-

metido em garantir a estabilidade ma-

croeconómica e manter as finanças 

saudáveis, com uma cuidada gestão 

financeira e das políticas cambiárias e 

da inflação, apesar da incerteza que 

se vive no mundo e que também afeta 

o México.

O PIB tem tido um crescimento mo-

desto e, tal como o resto do mundo, 

sofreu com a pandemia: Em 2020 
teve uma contração de 8,3 por cento, 
recuperou cinco por cento em 2021 e 
para este ano reviu agora em baixa o 
crescimento do PIB de 3,2 por cento 
para 2,4 por cento devido aos confli-
tos geopolíticos. Por outro lado, reviu 
em alta a expetativa de crescimento 
em 2023 para 2,9 por cento (antes 
2,7 por cento), de acordo com o Ban-
co do México. 

Mas o que verdadeiramente condi-
ciona a economia mexicana é o com-
portamento dos vizinhos do norte, ou 
seja, enquanto a economia dos EUA 
crescer (em 2021 o PIB foi de 5,7 por 
cento, superando a quebra que havia 
tido no ano anterior de 3,4 por cento, 
e para 2022 espera-se um crescimen-
to de 3,5 por cento), o México é im-
pactado de forma positiva, com mais 
produção, exportações e remessas de 
emigrantes que têm sido essenciais 
nestes tempos de crise. O México é 2ª 
maior economia da América Latina e 

https://www.pwc.com/gx/en/world-2050/assets/pwc-world-in-2050-summary-report-feb-2017.pdf
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negociações terminaram em abril de 
2020, embora falte ainda a sua assina-
tura pelas partes para entrar em vigor.

Destino de investimen-
to estrangeiro
O investimento produtivo no México 
é provavelmente o maior atrativo do 
país. A mão-de-obra jovem, abundan-
te e bem formada, os custos de pro-
dução relativamente baixos e a possi-
bilidade de entrar nas cadeias de valor 
internacionais, em particular da Amé-
rica do Norte, de todo o tipo de pro-
dutos tecnologicamente avançados, 
coloca o México como um destino 
muito competitivo para o investimen-
to estrangeiro, rivalizando com países 
asiáticos e sendo visto, atualmente, 
como uma alternativa natural à China.

Os dados preliminares do Ministé-
rio da Economia apontam para que, 
em 2021, o México tenha captado 
31.621,2 milhões de dólares de inves-
timento direto estrangeiro (IDE), um 
crescimento anual de 8,7 por cento, 
ainda assim não tendo alcançado os 
valores pré-pandemia. Quase metade 
do investimento foi oriundo dos EUA 
(47,5 por cento), seguindo-se Espa-
nha (13,7 por cento), Canadá (6,5 por 
cento), Reino Unido (5,7 por cento), 
Alemanha (5,2 por cento) e Japão (5,0 
por cento). 

As indústrias automóvel, aeronáutica, 
eletrodomésticos, eletrónica, agroali-
mentar e saúde são particularmente 
atrativas para o investimento.

Várias empresas portuguesas têm vin-
do a investir neste mercado, sendo 
as mais conhecidas a Mota Engil e a 
EDPR, mas há muitas outras, em par-
ticular no setor automóvel (moldes, 
plásticos e outros componentes), e 
também nas tecnologias de informa-
ção, na energia/eficiência energética e 
bens de consumo.

Apesar do México ser muito apelati-
vo, as empresas portuguesas, sobre-

A União Europeia e o México têm em vigor, desde 1 de outubro de 
2000, um Acordo de Parceria Económica, de Concertação Política e de 
Cooperação (“Acordo Global”) , que reduziu/isentou de impostos aduanei-
ros vários produtos comunitários. Em 2016, iniciaram-se negociações com 
vista à ampliação e modernização deste acordo (novo Acordo Global) que 
foram concluídas em abril de 2020.

No novo acordo está previsto que praticamente todo o comércio de merca-
dorias entre as partes ficará isento de impostos aduaneiros ao longo de um 
período máximo de sete anos, inclusive no setor agrícola, onde, atualmen-
te, ainda são cobrados elevados direitos aduaneiros em alguns produtos 
alimentares; uma maior transparência e simplificação administrativa; uma 
maior facilidade no acesso aos mercados pelas PME, inclusive na contrata-
ção pública; e uma proteção de investimentos mais robusta e um tribunal 
arbitral; entre outras melhorias.

O Acordo modernizado ainda aguarda por assinatura para posterior aplica-
ção provisória (Ongoing Bilateral and Regional Negotiations).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:22000A1028(01)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:22000A1028(01)
https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-mexico-trade-agreement/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/november/tradoc_157554.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1831
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
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Seja através de investimento produtivo ou apenas de um escritório comercial 
de representação, a presença própria no México faz toda a diferença na pe-
netração no mercado, adaptação de produtos e alavancagem de exportações. 

O investimento produtivo é particularmente importante nos bens de equi-
pamento e para todas as empresas que entram nas cadeias de valor in-
dustrial para poderem beneficiar do T-MEC e tendo em consideração as 
exigências de “componente nacional”, em especial no setor automóvel. 

Nos serviços, tais como as TIC, os mexicanos valorizam a proximidade, tendo 
em conta as diferenças horárias e a vasta oferta local. Os agentes ou repre-
sentantes no mercado devem parecer uma extensão da empresa localmente.

Está na hora de mudarmos o paradigma, aprender a trabalhar uns com os 
outros, criar joint ventures ou outro tipo de associação empresarial para ter 
capacidade de investir no estrangeiro. Sem presença no México não é fácil 
aproveitar o enorme potencial que este mercado oferece. 

O México marcou presença na 
Expo 2020 Dubai, com o pavi-
lhão intitulado “Tejiendo Vidas/
Weaving Life” (“Tecendo Vi-
das”). Neste pavilhão, destacou-
-se a fachada multicolorida com 
os emblemáticos tecelões de Et-
zatlán, Jalisco, que representam 
a união, o talento e a conexão 
entre a natureza, a humanidade 
e o universo.

O pavilhão esteve localizado no 
Distrito da Mobilidade e deu des-
taque à mobilidade dos mexica-
nos e à importância da biodiver-
sidade, para promover a cultura, 
a economia e o turismo nacional.

tudo aquelas com menor experiência 
de internacionalização, podem en-
contrar pela frente alguns desafios 
inesperados. Salientam-se aqui al-
guns dos mais comuns, bem como 
algumas recomendações:

•  Tudo, ou praticamente tudo, leva 
mais tempo do que o esperado. Mul-
tiplique pelo fator 1,5 ou dois o tem-
po que tem previsto para concretizar 
um negócio ou investimento;

•  A tarefa de encontrar o(s) parceiro(s) 
certo(s) pode revelar-se mais difícil 
e sobretudo mais morosa do que 
o desejável. Os mexicanos levam o 
seu tempo até sentirem que criaram 
uma boa relação de confiança e o 
mesmo é aconselhado ao lado por-
tuguês. A construção de relações 
comerciais sólidas e duradoras é um 
trabalho constante que nunca deve 
ser descurado;

•  A burocracia e/ou a falta de clareza 
normativa ou inconsistência na sua 
aplicação é algo que as empresas de-
vem estar preparadas;

•  O mercado é muito competitivo. 
Avalie bem a concorrência e tenha 
muito clara a sua proposta de valor 
e diferenciação;

•  Considere o México como um pro-
jeto a médio e longo prazo. A sua 
equipa comercial vai necessitar de 
tempo para fazer crescer o negócio e 
o retorno dos investimentos poderá 
ter de ser revisto. Não desista e seja 
persistente, o mercado vale a pena;

•  Sobretudo para potenciais investi-
dores, mas também para visitas ao 
mercado, tenha presente os riscos 
do país e a cautela necessária. Regra 
geral não são impeditivos de suces-
so no México.

Setores de oportunidade
O México apresenta oportunidades de 

negócio para as empresas portugue-

sas em diversos setores, particular-

mente máquinas e equipamentos para 

a indústria, automóvel (moldes e com-

TER PRESENÇA NO MÉXICO

MÉXICO NA EXPO 
2020 DUBAI

ponentes), aeroespacial, dispositivos 

médicos, tecnologias de informação e 

industriais, soluções de economia cir-

cular e proteção ambiental, eficiência 

energética, infraestruturas, alimentar 

e bebidas, fileiras casa e moda.

Atividade promocional 
prevista para o México 
até ao final de 2022
•  Low Carbon Business Action UE-MX;

•  FICA – Feria Internacional de las Cul-
turas Amigas;

•  AICEP Webinar “Acordo Comercial UE-
-MX” (com o consultor Ricardo Oliveira);

•  Automotive Meetings Queretaro (CE-
FAMOL);

•  Meximold (CEFAMOL);

•  Fórum EU-MX Indústrias Criativas;

•  Expo Aneas (APEMETA);

•  Interior Manufacturing Meetings (CE-
FAMOL);

•  Provas de Vinho (VINIPORTUGAL);

•  Feira Internacional do Livro Guadalajara;

•  Fórum EU-MX Economia Circular.

A AICEP em Portugal, assim como a 
delegação na Cidade do México, inte-
grada na Embaixada de Portugal, po-

dem contribuir para o sucesso da sua 
empresa neste mercado, com apoio 
diverso, desde recolha de informação 
ao apoio à sua visita ao México. Não 
deixe de nos contactar e até breve! 

aicep.mexico@portugalglobal.pt

mailto:aicep.mexico%40portugalglobal.pt?subject=
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – MÉXICO

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O MÉXICO

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM O MÉXICO

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA O MÉXICO POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DO MÉXICO POR GRUPOS DE PRODUTOS

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 20/16a Var % 21/20b

Exportações 283,7 320,5 321,7 250,9 323,1 5,0 28,8

Importações 143,9 161,9 91,7 58,9 66,8 -13,3 13,5

Saldo 139,8 158,5 230,0 192,1 256,3 -- --

Coef. Cob. % 197,2 197,9 350,9 426,2 483,6 -- --

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 20/17a Var % 21/20b

Exportações 55,2 55,9 56,6 26,2 33,9 -5,5 29,2

Importações 79,4 80,7 80,3 57,6 77,5 1,9 34,7

Saldo -24,2 -24,8 -23,8 -31,3 -43,6 -- --

Coef. Cob. % 69,5 69,3 70,4 45,6 43,7 -- --

2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 21/20

Máquinas e aparelhos 81,7 28,8 57,3 22,8 69,5 21,5 21,3

Plásticos e borracha 31,3 11,0 36,1 14,4 51,8 16,0 43,6

Químicos 33,4 11,8 25,0 10,0 40,7 12,6 62,9

Madeira e cortiça 20,2 7,1 28,7 11,4 37,7 11,7 31,5

Pastas celulósicas e papel 6,5 2,3 22,3 8,9 37,0 11,5 66,0

2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 21/20

Agrícolas 11,9 8,2 6,3 10,7 13,7 20,6 118,4

Máquinas e aparelhos 9,1 6,3 10,9 18,4 11,5 17,3 6,3

Plásticos e borracha 22,5 15,7 16,6 28,3 10,6 15,9 -36,1

Metais comuns 6,3 4,4 5,9 10,0 8,2 12,3 39,5

Minerais e minérios 5,2 3,6 5,3 9,0 5,1 7,7 -2,5

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros    
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021     (b) Taxa de variação homóloga 2020-2021   
(2017 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 2017-2021;      (b) Taxa de variação homóloga 2020-2021
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E O MÉXICO – PRINCÍPIO DIRECIONAL

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 20/17a Var % 21/20b

IDPE 20,9 40,0 28,9 -210,9 -190,0 -188,7 9,9

IDE n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. -- --

Saldo -- -- -- -- -- -- --

Fonte: Banco de Portugal;        Unidade: Milhões de Euros (valores líquidos)     
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021;      (b) Taxa de variação homóloga 2020-2021
Princípio Direcional: reflete a direção ou influência do investimento, isto é, o Investimento Direto de Portugal no Exterior (IDPE) e o Investimento Direto do Exterior 
em Portugal (IDE).

CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LUSO-MEXICANA 

Projeto SIAC – Internacionalização

A Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana (CCILM) promove e apoia 
os processos de internacionalização das empresas portuguesas que pretendam 
investir, exportar ou operar no México, assim como os de empresas mexicanas, 

em sentido inverso, para Portugal.

O Portugal Connect, promovido pela 

CCILM, tem como objetivo reforçar 

o processo de internacionalização 

das empresas portuguesas no merca-

do mexicano e mercados limítrofes. 

Atualmente com especial enfoque nos 

setores dos moldes, máquinas e fer-

ramentas para a indústria, e plásticos, 

por consequência da execução em 

curso do mais recente Projeto SIAC.

Iniciado em 2019 e prolongado até ou-

tubro de 2022, o Projeto SIAC permite 

uma forte aposta na dinamização dos 
três setores, relativamente aos quais a 
tecnologia portuguesa é marcadamen-
te reconhecida a nível internacional. 
Neste contexto, Portugal é - com espe-
cial enfoque na área dos moldes - um 
dos principais países exportadores de 
tecnologia e conhecimento.

No âmbito deste projeto, a CCILM 
começou por realizar quatro sessões 
de apresentação do projeto e dos se-
tores envolvidos:

Oportunidades 
de Internacionalização 
no México
Com a participação do presidente da 
CCILM, Miguel Gomes da Costa, do 
secretário de Estado para a Interna-
cionalização, Eurico Brilhante Dias, do 
embaixador do México em Portugal, 
Hermann Aschentrupp Toledo, da de-
legada da AICEP no México, Mariana 
Oom, e do vice-presidente do Conse-

 > POR LUÍS MIGUEL SIMAS,  
INTERNATIONAL DEVELOPMENT 
& COMMUNICATION ADVISOR 
DA CCILM
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lho Empresarial Mexicano para o Co-
mércio Exterior, Investimento e Tecno-
logia (COMCE), Sergio Contreras, esta 
sessão decorreu no dia 29 de abril de 
2021 e contou com 64 inscrições.

Oportunidades 
de Internacionalização 
no México para o setor 
dos Moldes
Com a participação do presidente da 
CCILM, Miguel Gomes da Costa, do 
presidente da CEFAMOL, João Faus-
tino, do presidente da Associação 
Mexicana de Máquinas, Moldes e 
Ferramentas (AMMMT), Eduardo Me-
drano, do CEO do grupo GLN, José 
Carlos Gomes, e do Country Manager 
do BBVA, Luís Castro e Almeida, este 
evento, que se realizou a 27 de maio 
de 2021, contou com 48 inscrições.

Oportunidades de 
Internacionalização no 
México para 
o setor de Máquinas 
e Ferramentas para 
a Indústria
Tendo como oradores o presidente 
da CCILM, Miguel Gomes da Costa, 
o presidente da ANEME, José de Oli-
veira Guia, o General Manager North 
America da PALBIT S.A., Paulo Lopes, 
o Senior Manager da Tuottava, Vítor 
Pinto da Cruz, a presidente do Conse-
lho de Administração da COSEC, Ma-
ria Celeste Hagatong, e a delegada da 

AICEP no México, Mariana Oom, esta 
sessão teve 33 participantes no dia 29 
de junho de 2021. 

Oportunidades 
de Internacionalização 
no México para o setor 
dos Plásticos
A 27 de julho de 2021, esta sessão, 
que registou 71 participantes, contou 
com a participação do presidente da 
CCILM, Miguel Gomes da Costa, do 
presidente da APIP, Amaro Reis, do 
presidente da Associação Mexicana 
da Indústria de Plásticos (ANIPAC), 

Aldimir Torres Arenas, do CSO da 
EVERTIS Americas, Casimiro Sachet-
ti, do CEO do grupo GLN, José Car-
los Gomes, e do Government Affairs 
Manager da EDP Renováveis, Rodrigo 
Inurreta Acero.

Posteriormente, realizou-se uma Mis-
são Inversa, para a qual foram convida-
dos quatro mexicanos, entre os quais: 
Eduardo Tovar, o diretor-geral Editorial 
do grupo Gardner Business Media, 
que detém, entre outras publicações, 
a Modern Machine Shop Mexico e a 
Plastics Technology; Aldimir Torres Are-
nas, presidente da Associação Mexica-
na da Indústria de Plásticos (ANIPAC); 
Eduardo Medrano, presidente da As-
sociação Mexicana de Moldes, Máqui-
nas e Ferramentas (AMMMT); e Pilar 
Piñeiro Muniz, diretora para a Europa 
do Conselho Empresarial Mexicano 
para o Comércio Exterior, Investimento 
e Tecnologia (COMCE).

Esta “Misión México-Portugal 2021” 
decorreu de 21 a 24 de novembro de 
2021, concretizando um conjunto de 
visitas presenciais a empresas portu-
guesas dos setores abrangidos pelo 
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projeto, como a MoldIT, a Simoldes e 
a GLN, e ainda um prestador de ser-
viços no âmbito da consultoria legal 
internacional especializada – a Abreu 
Advogados, passando pelas cidades 
de Lisboa, Leiria e Oliveira de Azeméis.

No dia 23 de novembro do mesmo 
ano, e ainda inserida no programa da 
Missão, foi realizada a primeira sessão 
de divulgação dos Estudos sobre o 
Mercado Mexicano, o Guia do Expor-
tador e as Plataformas – Promocional 
e Transacional – do projeto SIAC.

Esta iniciativa, intitulada “México de 
Visita a Portugal. Vender e Comprar 
Entre os Dois Mercados”, teve lugar no 
auditório do CENTIMFE, na Marinha 
Grande, permitindo adiantar às empre-
sas e associações presentes, e à restan-
te comunidade via transmissão online 
em direto, em estreia absoluta, quer 
os pormenores do estudo de caracte-
rização empresarial e potencialidade 
do mercado mexicano e mercados via-
-México e do guia do exportador e de 
boas práticas comerciais que sucede 
esse trabalho de investigação, quer os 
detalhes técnicos da Plataforma Tran-
sacional / Marketplace, desenvolvida 

com software da Vortal S.A., e cujo 
principal propósito é consubstanciar, 
de forma imediata por via digital, um 
auxílio concreto à negociação e contra-
tualização de compras e vendas entre 
agentes económicos de Portugal e do 
México, e os seus mercados limítrofes.

Estes elementos deverão apoiar o te-
cido empresarial de ambos os países 
a encontrar boas vias de comunicação 
e concretização dos seus interesses, 
tanto a nível estritamente comercial, 
como em matéria de investimento.

O evento foi também palco de uma 
reflexão final alargada, entre os inter-
venientes portugueses e mexicanos 
presentes, no âmbito das Relações 
Comerciais Portugal-México, num 
quadro de retoma mundial, de rein-
dustrialização da Europa face à escas-
sez de matérias-primas e de produtos 
de alta tecnologia, e da observância 
do México como emergente central 
de compras a considerar.

O segundo webinar de divulgação des-
tes últimos elementos do projeto, que 
registou 80 inscrições, realizou-se a 27 
de janeiro de 2022, tendo como con-

vidado especial o Chief Economist do 

BBVA, Arnulfo Hernández Rodríguez, 

que apresentou um breve balanço da 

economia mexicana nos últimos anos 

e uma previsão dos maiores riscos e 

oportunidades a considerar em 2022.

Além disso, de 15 a 17 de fevereiro, 

estivemos na feira Expo Manufactura, 

na cidade de Monterrey, no Estado de 

Nuevo León, no México. O trabalho 

da Câmara dividiu-se entre a verten-

te de angariação de parceiros e po-

tenciais membros para a CCILM, no 

seu stand, e a divulgação externa dos 

setores abrangidos pelo projeto, bem 

como do trabalho desenvolvido pelas 

empresas e associações empresariais 

portuguesas e as suas sinergias com 

congéneres mexicanos, através da 

realização de dois workshops “Mé-

xico-Portugal”, no alinhamento das 

apresentações comerciais do certame.

No decorrer desta estadia, a CCILM 

assinou cinco protocolos com diferen-

tes entidades mexicanas:

1. Universidad Autónoma de Nuevo León;

2. Tecnológico de Monterrey;

3.  Cluster Agroalimentario de la Secre-

taria de Economia de Nuevo León;

4. Cluster Automotriz de Nuevo León;

5. Cluster Herramentales de Nuevo León.

Por sua vez, entre os dias 8 e 11 de 

março, marcamos presença na fei-

ra PlastImagen, na Cidade do Méxi-

co, uma vez mais com um stand da 

CCILM e dois workshops “México-

-Portugal”, de apresentação e divul-

gação do trabalho português nos três 

setores do projeto e das suas relações 

com o mercado mexicano.

Também a cidade de Guadalajara foi 

palco da realização de dois workshops 
“México-Portugal”, organizados pela 

CCILM, em colaboração com o 

COMCE, nos dias 14 e 15 de março. 

https://camaralusomexicana.org/

https://camaralusomexicana.org/
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do suporte local.  Esta abordagem, 
por transmitir mais confiança e esta-
belecer mais parcerias, foi um fator 
diferenciador para os clientes.

A Controlar já exportava para o Mé-
xico desde 2010, dando suporte local 
através de parcerias, mas com o ob-
jetivo de aumentar a eficiência desta 
estratégia, em 2014, começou a inte-
grar missões comerciais para avaliar a 
melhor forma de estabelecer presen-
ça no mercado e preparar esta ope-
ração.   Em 2016 estabeleceu-se no 
mercado mexicano como Controlar 
North America, SA de CV e começou 
a desenvolver uma operação, com a 
preparação completa de uma estru-
tura de desenvolvimento local de en-
genharia, suporte técnico, produção, 
qualidade e gestão administrativa.

“O desenvolvimento do mercado re-
quer muita proximidade e confiança 
por parte dos clientes. É preciso ter 
em conta que há uma grande diversi-
dade e diferenças culturais, e a acres-
centar a isso, as oscilações das políti-
cas governamentais e a instabilidade 
da justiça dificultam uma visibilidade 
estável a largo prazo. Tendo em conta 
estes desafios, é necessária uma adap-
tação que tem de ser feita com muita 
preparação, cuidado, cautela e sem 
ingenuidade”, revela Fernando Leite, 
fundador e Global Business Manager 
da Controlar.

Fernando Leite salienta ainda que 
“apesar de não se prever uma segu-
rança e estabilidade política susten-
táveis a curto prazo, a dimensão do 
mercado mexicano, os acordos e as 
necessidades indicam um desenvol-
vimento do mercado interessante 
e com futuro, o qual se espera que 
venha a melhorar, podendo-se assim 
afirmar que o México é um mercado 
com bastante potencial, mas que re-
quer uma presença local de confiança, 
muito atenta e acompanhada”. 

https://controlar.com/

CONTROLAR NORTH 
AMERICA

Aposta no apoio local 
para um sucesso global

A Controlar tem como missão desenvolver soluções 
de automação com inovação, qualidade e paixão pela 
Engenharia, com a intenção de ser a melhor solução 

tecnológica, mantendo sempre uma relação de 
proximidade com os seus clientes e apostando numa 

presença local. Esta missão e visão de proximidade são 
o motor da sua estratégia de internacionalização.

Dado o enorme potencial do mercado 
mexicano, principalmente na indústria 
automóvel e tendo em conta a sua di-
mensão, proximidade e relação com 
toda a América do Norte, a aposta nes-
te mercado foi uma escolha estratégica 
para a internacionalização do negócio.

Os tratados de livre comércio fazem 
com que exista uma grande captação 
de investimento e necessidade de pro-

dução local, apesar da complexidade e 
da forte competitividade entre as em-
presas existentes e da grande depen-
dência de outros mercados, principal-
mente do mercado norte americano.

Na sua abordagem ao mercado mexi-
cano, a Controlar apostou na atuação 
local na sua estratégia global, isto é, 
uma adaptação comercial aos merca-
dos locais, marcando presença e dan-

https://controlar.com/
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COPEFI 
Oportunidades e desafios 

na abordagem 
ao mercado mexicano

A COPEFI iniciou operações no mercado mexicano em 
2015, com o arranque de uma unidade industrial em 
2016, localizada em Queretaro, onde dispõe de uma 

unidade fabril e na qual fornece componentes plásticos 
por injeção, assim como componentes com maior grau 
de incorporação, através de montagens, trabalhando 

exclusivamente para o setor automóvel.

A COPEFI decidiu investir no mercado 

norte-americano e mais concretamen-

te no México, na continuação da sua 

estratégia de internacionalização, po-

dendo dessa forma reforçar e alicerçar 

a sua relação com os seus clientes.

A escolha do mercado mexicano de-

veu-se a dois fatores principais: o mer-

cado automóvel e a sua localização 

geográfica, face ao maior consumidor 

mundial de automóveis, neste caso os 

Estados Unidos. O México era já um 

grande fabricante de automóveis e 

tinha previsto o arranque de diversas 

Desde o início da operação, a evolu-

ção tem sido positiva, sendo expectá-

vel um crescimento considerável nos 

próximos três anos, seja pelo reforço 

da posição no mercado, seja devido à 

abertura, em 2021, de um escritório 

nos Estados Unidos.

Vantagens 
e dificuldades 
na abordagem ao 
mercado mexicano
A maior vantagem do mercado mexi-

cano é a sua dimensão e potencial, é 

já um mercado maduro, pelo que não 

é fácil e tem uma concorrência interna 

e externa já considerável.

Outra vantagem considerável do México 
é a sua localização face aos dois maiores 
mercados no continente americano, os 

Estados Unidos e o Canadá, sendo um 
forte fornecedor destes países.

O arranque de um investimento no Mé-
xico não é linear. Seja pela questão legal, 
fiscal ou serviços estatais, encontram-se 
obstáculos consideráveis, pelo que é 
fundamental um bom Legal Adviser.

Um outro ponto muito importante são 
os recursos humanos, sendo crucial a 
escolha de uma equipa credível, pro-
fissional e com vontade de criar uma 
dinâmica vencedora. 

www.copefi.com

novas fábricas, tendo-se tornado no 

sexto maior fabricante mundial.

https://www.copefi.com/
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INTROSYS 
Um futuro promissor no México

Em 2014, a INTROSYS iniciou a sua aventura no México com a abertura de uma 
subsidiária em Puebla, com o objetivo de suportar a realização de um projeto 

na nova fábrica do grupo AUDI, em San Jose Chiapas.

A criação da INTROSYS México fez 
parte da estratégia de internaciona-
lização da nossa empresa e permitiu 
estar presente num mercado de refe-
rência para a produção automóvel. 

A primeira impressão na entrada do 
mercado mexicano é de que é fácil 
começar uma nova empresa e que 
os processos são desburocratizados e 
simples. Esta sensação rapidamente se 
altera, considerando as particularida-

des dos sistemas fiscais, sociais e labo-
rais, que são muito distintos dos que 
existem na Europa, e que necessitam 
de uma análise cuidada e, sobretu-
do, de um bom sistema de controlo e 
monitorização para garantir o cumpri-
mento de todos os requisitos normati-
vos existentes.

No México, o ambiente para desen-

volvimento de negócios é propício ao 

crescimento, sobretudo para empresas 

que abordem o mercado com uma 

atitude baseada no profissionalismo e 

qualidade dos serviços e produtos. Esta 

atitude representou para a INTROSYS 

um fator chave de diferenciação face 

à grande exigência de nível de serviço 

da indústria automóvel, permitindo 

um desenvolvimento bem-sucedido e 

a criação de uma equipa de trabalho 

profissional, competente e comprome-

tida com a nossa organização.

 > POR NUNO FLORES,  
CEO DA INTROSYS

No que diz respeito ao capital huma-

no, existe uma grande afinidade entre 

portugueses e mexicanos. Uma das 

dimensões mais gratificantes da nossa 

experiência tem sido a integração dos 

colaboradores da INTROSYS México 

na cultura da organização e a gran-

de disponibilidade dos mesmos para 

trabalhar no estrangeiro e integrar as 

equipas de trabalho de todos os pro-

jetos do Grupo INTROSYS. 

Apesar das dificuldades resultantes da 

pandemia COVID-19, as perspetivas 

de futuro são positivas para o triénio 

2022/24, estando a INTROSYS forte-

mente comprometida na manutenção 

da sua atividade comercial no merca-

do mexicano e, se possível, retomar o 

crescimento que pautou os primeiros 

cinco anos de atividade da empresa. 

www.introsys.eu

https://www.introsys.eu/


MERCADOSabril 2022 45

 > POR CATARINA PACHECO,  
COUNTRY MANAGER DA VISTA 
ALEGRE MÉXICO

foco principal é conhecer as suas limi-
tações e ambições. 

Após uma primeira experiência no 
mercado, a ambição passa por abrir 
uma sucursal, sendo esse um fator de 
sucesso para todas as empresas que, 
após um primeiro contacto esporádico, 
pretendem alcançar uma base territo-
rial em mercados de grande dimensão 
como o México. Apesar de parecer um 
salto no escuro, este investimento é 
um fator diferenciador para todas as 
empresas. 

A diferença horária, o idioma, a preste-
za, a qualidade de serviços, a logística, 
a idiossincrasia cultural, o tratamento 
personalizado e a empatia portuguesa 
não se transmitem através de video-
chamadas nem de um distribuidor, in-
dependentemente dos seus contactos 
ou conhecimentos. A presença da mar-
ca faz a diferença no local.

Os mercados latino-americanos são, 
pela sua cultura, desregulados, e mer-
cados onde a relação pessoal supera a 
relação à distância. Os latino-america-
nos constroem a sua base empresarial 
fundamentada em relações tradicio-
nais, familiares e enraizadas na econo-
mia de cada um dos mercados nacio-
nais, regionais e locais. 

Por exemplo, no norte do México, em 
Monterrey, devemos ter um parceiro 
local e não ser representados por um 
distribuidor sediado na capital do país. 
Outro exemplo: O Palacio de Hierro, 
um dos maiores e mais importantes re-
talhistas do país, aglomera as marcas 
globais mais importantes e luxuosas 
do mundo nas suas lojas, sendo um 
marco e um fator de reconhecimento 
para as marcas internacionais abrirem 
os seus próprios espaços dentro destas 
lojas. De facto, é fundamental fomen-
tar e alimentar as relações de amizade 
e empresariais neste mercado.  

Além disso, as chamadas telefónicas 
constantes e as comunicações com 
os clientes e fornecedores, realizadas 

VISTA ALEGRE
Uma presença de sucesso 

no México
A fase de enamoramento esporádico das feiras 
e exibições não se pode repetir. Experimentar 
o mercado e dar o passo seguinte é a bíblia do 

comércio exterior que resulta na tríade: rentabilidade, 
recorrência e crescimento.

A pergunta é: Devemos ter um dis-
tribuidor ou uma filial/sucursal num 
país continental? O grande reto das 
vendas/exportações das empresas 
portuguesas é um binómio de noto-
riedade da própria marca, de Portugal 

e da sua capacidade de distribuição, 

e do conhecimento dos canais de 

distribuição no país. Passar de uma 

venda esporádica, fortuita e isolada, 

para um mercado recorrente e estru-

turado, passa em primeiro lugar pelo 

reconhecimento da marca e em última 

análise pelo reconhecimento implícito 

de uma marca superior que podemos 

explorar: a Made in Portugal.

O comércio exterior realiza-se por fases 

que passam pela integração do produ-

to e serviço no mercado alvo. Poucas 

empresas conseguem estabelecer uma 

rede de distribuição ou sucursal num 

mercado externo inicialmente, mas 

não se devem preocupar com isso. O 
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maioritariamente por Whatsapp e 
sem barreiras de horários, não se po-
dem fazer com as seis horas de dife-
rença horária.  

O sucesso da Vista Alegre no México 
corresponde a uma visão acertada da 
equipa de gestão da empresa, quan-
do há seis anos tomou a difícil deci-
são de substituir um distribuidor, que 
cumpria contratualmente o seu con-
trato, pela abertura de uma filial, sem 
garantias nem certezas. Apesar de o 

distribuidor ser prestigiado, nunca foi 
mais além do nível de encomendas 
mínimas exigidas contratualmente. 
Ainda assim, fez o seu trabalho e dei-
xou a semente da marca, o que foi 
muito importante na tomada de de-
cisão de abrir diretamente uma filial 
da Vista Alegre no México. 

Em 2020, em plena pandemia, a mar-
ca sentiu necessidade de se reinventar, 
tendo mudado a sua estratégia. As-
sim, associou-se a mais comerciantes 

(negócios em linha – online) e conse-

guiu alcançar um crescimento de 29 

por cento em relação ao ano de 2019. 

Foi também o mercado da Vista Ale-

gre que mais cresceu nesse ano. Nesse 

mesmo ano, abrimos a nossa primei-

ra loja da marca no Palácio de Hierro 

Polanco, na Cidade do México. Atual-

mente, já temos uma segunda loja na 

Cidade do México, em Interlomas. 

Em 2021, a filial cresceu 59 por cento 

em comparação com o ano transato 

e, em 2022, prevê a abertura de mais 

duas lojas, também em parceria com 

o Palácio de Hierro. A Vista Alegre no 

México é um caso de sucesso, uma vez 

que conta atualmente com um orça-

mento seis vezes superior ao orçamen-

to que tinha inicialmente. 

No início deste ano, abrimos o primeiro 

corner próprio da marca Bordallo Pi-

nheiro, estando já prevista a expansão 

desta marca, devido ao sucesso que 

tem conquistado junto dos clientes. 

Neste momento, a marca conta com 

representação direta em duas lojas 

e quatro corners, bem como muitos 

clientes comerciantes espalhados pelo 

país, diversas parcerias com gabinetes 

de arquitetura e design e uma forte 

componente no segmento corporate. 

Além disso, temos aumentado os nos-

sos clientes na área da hotelaria, sendo 

que terminamos de equipar um dos 

melhores hotéis do país, o One & Only, 

no estado de Nayarit.

Poucos poderão ter a capacidade de 

saltar a fase da venda esporádica ou da 

distribuição, mas muito poucos têm a 

visão para encarar este desafio e am-

bicionar uma quota de mercado num 

mercado com a dimensão do México. 

É irreversível. A notoriedade da marca 

garante a perenidade da continuidade 

da estratégia da Vista Alegre no Méxi-

co, afinal “it’s the economy, estupid!”, 

frase eternizada por Bill Clinton.  

https://vistaalegre.com/pt/

https://vistaalegre.com/pt/
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YDIGITAL MEDIA 
No México é olhos nos olhos
Os mexicanos são mais parecidos connosco do que 

parecem. Não há negócio, ou possibilidade de sucesso, 
sem uma relação pessoal de confiança. Quer isto 

dizer que pode sair cara a aventura de partir para 
este mercado sem mostrar interesse em descobrir 
a cultura, tentar dominar a língua ou ignorar o 

papel determinante dos parceiros locais. Apesar da 
distância e da facilidade de reunir de forma remota, os 
mexicanos gostam do processo olhos nos olhos, e é isso 

que temos tentado fazer desde 2016. 

O México é um mercado maduro com 
uma forte relação com os Estados 
Unidos, pelo que é determinante um 
serviço, ou produto, com importan-
tes vantagens competitivas. Um bom 
market assessment é fundamental. 
O nosso trabalho tem estado associa-
do a algumas multinacionais, como a 
Publicis e a Uber, estando a nível local 
a desenvolver projetos com a Total-
play e a Burguer King, entre outros. 
Neste último caso, a YDigital Media 

foi escolhida para desenvolver toda 
a campanha de promoção da versão 
vegetariana do seu líder de vendas, 
o Whopper. Fizemo-lo, por exemplo, 
com raspadinhas digitais, quizzes e 
um formato drive to store recorrendo 
à nossa tecnologia proprietária de de-
senvolvimento de rich media.

O caminho no México tem sido este, 
apostando nos nossos serviços habi-
tuais de consultoria, estratégia e com-
pra de meios digitais, sempre atentos 
às oportunidades inerentes à dimen-
são do mercado, mas também cons-
cientes das dificuldades que resultam 
da forte concorrência das empresas 
americanas e latino-americanas.

Quem quiser entrar no mercado mexi-
cano tem de ser paciente e persisten-
te, porque as coisas por lá não acon-
tecem de um dia para o outro. Se é 
verdade que a estabilidade política e a 

 > POR NUNO MACHADO,  
CEO DA YDIGITAL MEDIA consolidação de uma rede de empre-

sas de média e grande dimensão são 
vantagens, por outro lado, é preciso 
estar atento ao dia-a-dia do trabalho 
legislativo. Dou como exemplo a mais 
recente alteração da Lei da Publicida-
de, que nos colocou alguns obstácu-
los. Por aqui se vê a importância de ter 
parceiros locais atentos, no terreno, 
despertos para estas novas realidades 
que vão surgindo.

Chegámos ao México em 2016, atra-
vés de clientes com quem já trabalhá-
vamos na Colômbia, abrimos escritó-
rio em 2018 e o balanço até agora é 
positivo. Apesar das dificuldades atra-
vessadas durante a pandemia, já es-
tamos a crescer de novo, sempre fiéis 
à lógica dos pequenos passos e ao 
segredo do mercado mexicano: olhos 
nos olhos. 

https://ydigital.solutions/pt

https://ydigital.solutions/pt
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México em ficha

Embaixada do México
em Portugal 
Estrada de Monsanto, 78

1500-462 Lisboa

Tel.: +351 217 621 290

Fax: +351 217 620 045

embaixada.mexico@embamexico.pt 

Endereços úteis

Ranking global

40º/82 55º/141 60º/190 124º/180

BBB/AAA=risco menor; D=risco maior BB/AAA=risco menor; D=risco maior

Competitividade Facilidade Transparência

Risco geral Risco Económico

Ambiente de Negócios

Embaixada de Portugal 
no México 
Alpes 1370

Lomas de Chapultepec

Miguel Hidalgo 11 000 México, D. F

Tel.: +(5255) 55 20 78 97

mexico@mne.pt

embpomex@gmail.com

AICEP México 
Calle Alpes, 1370

Colonia Lomas de Chapultepec, Delegación 

Miguel Hidalgo 11000 Mexico, D.F.

Tel.: +(5255) 55 40 77 50

Fax: +(5255) 55 20 78 93

aicep.mexico@portugalglobal.pt

População

126 milhões de habitantes.

Capital

A Cidade do México é a capital do México. 

Juárez, Guadalajara, Puebla e Monterrey são 

outras cidades relevantes. 

Língua

Espanhol é a língua oficial, mas existem mais 

Fontes
The Economist Intelligence Unit (EIU); IMD – World Competitiveness Ranking 2021; WB – Doing Business 2020; IT – Corruption Perceptions Index 2021.

de 60 dialetos indígenas, destacando-se os 

Náhuatl, Maya, Mixteco, Zapoteco e Otomí.

Diferença horária

Menos seis horas em relação a Portugal 

Continental.

Moeda

A moeda local é o Peso Mexicano (MXN).

AF_Revista Portugal Global_mar2022_210x297.pdf   1   14/03/2022   08:11

https://pt.usembassy.gov/pt
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O objetivo da Bresimar é fornecer so-
luções globais em automação e en-
genharia aos clientes, para os quais 
desenvolve as competências e o traba-
lho através da criação de valor.  Foi a 
evolução dos mercados acompanhada 
por uma visão estratégica que moti-
vou a aposta na inovação, qualidade, 
formação e suporte especializado, fa-
tores críticos de sucesso para o cresci-
mento contínuo da Bresimar.

Esta aposta resultou na criação de 
novas valências internas de especia-
lização ao seu serviço, fundando o 
departamento AsaTek, em 2001. Este 
departamento soma o know-how que 
permite uma transferência de conhe-
cimento eficaz para os clientes, pro-
movendo o apoio pré e pós-venda, 
bem como a formação. Ainda nesta 
aposta focada em inovação, foi fun-
dado um departamento de I&D, com 

o propósito de desenvolver tecnologia 
inovadora, através de comunicações 
sem fios. 

Fruto do sucesso desta operação, 
iniciou-se o processo de expansão in-
ternacional, que tem ganho cada vez 
mais relevância e destaque estratégicos 
até agora. Em 2013, a marca Tekon 
foi lançada no mercado internacional, 
através da sua presença na Hannover 

BRESIMAR
Inovação e formação aliadas 

para o crescimento internacional
A Bresimar Automação, S.A., fundada em 1982, é uma empresa especializada 

em equipamentos, sistemas e soluções para automação industrial. 
Atualmente conta com 105 colaboradores e cerca de 2000 clientes ativos 

em diferentes setores industriais, tanto no contexto nacional como 
internacional. O seu sucesso é resultado de uma aposta na inovação e na 

formação de talento.
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Messe. Desde então, a marca perten-
cente à Bresimar marca sempre presen-
ça em Hannover, com um stand para 
mostrar e promover o que melhor faz 
com o seu know-how tecnológico.

Em 2021, o resultado da empresa foi 
de 13 milhões de euros, perspetivan-
do-se um crescimento de 10 por cen-
to em 2022. Atualmente, a Bresimar 
Automação representa cerca de 80 
por cento do total da faturação do 
grupo. O grupo ambiciona, através 
do incremento da aposta na interna-
cionalização, aumentar a importância 
relativa das unidades AsaTek e Tekon 
Electronics, sendo que atualmente 
cada uma corresponde a 10 por cento 
da faturação.
 
A Bresimar ambiciona posicionar-se 
num patamar de competitividade, no-
toriedade e prestígio no mercado em 
que atua, apresentando as melhores 
soluções para as exigências de cada 
cliente. Para isso, e com vista ao alar-
gamento do sucesso do negócio no 
mercado internacional, aposta no de-
senvolvimento e na produção de um 
portefólio de produtos, garantindo a 
competitividade e a excelência a lon-
go prazo da organização.

“Queremos estar ao lado do tecido 
empresarial nacional neste proces-
so de inovação e automação nos 
seus processos”, afirma João Breda, 
Board Member da Bresimar, por isso 
a estratégia de internacionalização da 
empresa foca-se na identificação e ca-
pacitação de parceiros de distribuição, 
que se posicionam como catalisadores 
da promoção da tecnologia nos mer-
cados onde atuam. Atualmente, conta 
com 10 distribuidores internacionais 
no Reino Unido, no Brasil, na Poló-
nia, na Áustria, em Itália, na Austrália, 
no Equador, na Colômbia, na Noruega 
e em França. 

A Bresimar possui um elevado foco 
na gestão destas relações, como fator 
importante de sucesso para o acom-
panhamento das oportunidades de 

negócio nas diferentes geografias. Há 

um investimento continuo em ações 

de alinhamento estratégico e forma-

ção para os parceiros, com Partners 

Meetings, Training Days e apoio pre-

sencial das equipas no país de origem 

dos distribuidores, de forma a garantir 

o sucesso dos mesmos. 

“Precisamos cada vez mais de talento 

para dar resposta aos desafios que va-

mos abraçar”, refere João Breda. Esta 

estratégia tem sido frutífera e, em ape-

nas quatro anos, a Tekon passou de 

dois para 10 distribuidores, já estando 

presente em mais de 20 mercados.

Segundo João Breda, “o futuro do 
grupo Bresimar passa por um cres-
cimento sustentado, sempre com o 

foco no cliente, e também por acres-
centar valor em todas as soluções que 
o grupo apresenta no mercado onde 
atua. O sucesso dos nossos clientes é 
o nosso sucesso”.

Atualmente, a Bresimar conta com 
uma carteira de cerca de 2000 clien-
tes ativos, tanto em contexto nacio-
nal como internacional, abraçando 
diferentes desafios nas mais variadas 
áreas de negócio industrial.

A expansão internacional do grupo 
foca-se na solidificação da presença 
existente nos países europeus, através 
de parceiros com elevado compromis-
so e know-how nas tecnologias que a 
Bresimar desenvolve. 

www.bresimar.pt

https://www.bresimar.pt/pt
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Fundada em 1965 com o objetivo de 
desenvolver porcelana de mesa para 
o segmento doméstico e para o seg-
mento de hotelaria e restauração, a 
SPAL é um experiente fabricante que 
tem vindo a promover o design, a 
inovação e a qualidade como parte 

integrante da cultura empresarial. A 
empresa reúne competências internas 
para o desenvolvimento integral de 
qualquer projeto. 

Para além das unidades industriais, 
das quais faz parte uma unidade ex-

clusivamente dedicada à produção de 
decalque, a SPAL conta com o SPAL 
Studio, o gabinete de design interno. 

Fiel à visão de criar peças com design 
marcante que acrescentem valor à 
vivência diária de cada consumidor, 
a SPAL tem, ao longo dos anos, sido 
distinguida com vários prémios, como 
o Design Plus Award. 

Integra ainda na sua estrutura um De-
partamento de Modelação, através do 
qual é possível reforçar a sua flexibili-
dade face às exigências do mercado. 

Com uma capacidade instalada de 18 
milhões de peças por ano, bem como 
uma longa experiência de trabalho com 
conceituados designers nacionais e in-
ternacionais, apresenta um portefólio 
eclético e diversificado. Este modelo de 
trabalho tem vindo a ser reconhecido 
pelas mais conceituadas marcas inter-
nacionais em mais de 45 países.

SPAL
Porcelanas portuguesas 

dão cartas nos 
mercados internacionais 

Para além da presença nacional, as porcelanas 
da SPAL são vendidas em mais de 45 países 

espalhados pelo mundo inteiro, representando 
60 por cento da faturação da empresa 

de Alcobaça.
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Ainda a recuperar do conturbado pe-
ríodo que vivemos, a SPAL tem vindo a 
consolidar a sua força produtiva e co-
mercial, tendo fechado o ano de 2021 
com uma faturação de 8,9 milhões 
de euros, mais 1,3 milhões do que no 
ano anterior.

As exportações geraram cerca de 60 
por cento do total de vendas, tendo 
como principais mercados os Estados 
Unidos, Dinamarca, Espanha, França, 
Itália, Arábia Saudita, Bélgica, Repú-
blica Dominicana, entre outros. 

A SPAL trabalha com algumas das 
mais prestigiadas marcas internacio-
nais, com as quais construiu um rela-
cionamento sólido e criou parcerias, 
algumas com várias décadas.

A aposta em feiras internacionais é 
também um aspeto valorizado e es-
sencial enquanto ponto de contacto 
com os principais profissionais desta 
indústria. Nestas feiras, para além da 
capacidade de desenvolvimento criati-
vo evidenciada, é importante apresen-
tar a SPAL muito focada na realidade 
dos mercados, transmitindo a sua 
capacidade industrial e inovação tec-

nológica, aspetos fortemente enraiza-
dos no perfil corporativo que resultam 
igualmente de parcerias regulares 
com escolas de design e materiais. 

Atualmente, a empresa conta com 
aproximadamente 260 trabalhadores, 
estando de momento a reforçar a sua 
estrutura de recursos humanos com 
mais 30 contratações. 

“A estratégia da SPAL para 2022 passa 
claramente por uma aposta nos seus 
recursos humanos, sem os quais não 
seria possível cumprir os ambiciosos ob-
jetivos que temos definidos. A empresa 
está recetiva à contratação de cerca de 
30 novos colaboradores fabris", revela 
a administração da SPAL.  

www.spal.pt

Mariana Mesquita (Administradora), Pedro Mesquita (Administrador), António Saraiva 
(Chairman) e Ângelo Mesquita (Presidente do Conselho de Administração).

https://www.spal.pt/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
Guerra na Ucrânia pode 
reduzir em 1 ponto 
percentual o crescimento 
previsto para 2022
“Economic and Social Impacts and 
Policy Implications of the War in 
Ukraine”, OECD, março 2022

A OCDE estima que a guerra na Ucrânia 
provocará uma queda de 1 ponto per-
centual o crescimento global previsto 
para este ano e aumentará a inflação 
em 2,5 pontos percentuais. As previ-
sões anteriores apontavam para um 
crescimento global de 4,5 por cento, 
mas a OCDE sublinha que o conflito 
na Europa terá “implicações econó-
micas significativas”. Rússia e Ucrânia 
são grandes produtores e exportado-
res de alimentos essenciais, minerais e 
energia e a guerra já causou choques 
económicos e financeiros consideráveis, 
principalmente nos mercados de com-
modities, com subidas dos preços do 
petróleo, gás e trigo.

CONSULTAR

O impacto da guerra na 
Ucrânia nos países da UE
“Same shock, different effects: EU 
member states exposure to the 
economic consequences of Putin’s 
war’”, Hertie School, Jacques 
Delors Centre, março 2022

A guerra na Ucrânia terá um forte im-
pacto na UE, diferente em cada país em 
função do peso das trocas comerciais 
com a Rússia e das importações de ener-
gia deste país, sublinha um estudo da 
Hertie School do Jacques Delors Centre. 
Os mercados mais afetados serão os bál-
ticos – Lituânia, Letónia e Estónia – mas 
também a Finlândia e outras economias 
com elevado consumo de energia.
Mais de 40 por cento dos bens alimen-
tares da Letónia e 30 por cento das má-
quinas e equipamentos da Lituânia são 
exportados para a Rússia, por exemplo. 
Alemanha e Itália estão dependentes 

por cento em 2020, para 5,11 biliões 
de dólares, de acordo com o relatório 
Global Powers of Retailing 2022. Em 
contexto de pandemia, o comércio ele-
trónico foi o principal impulsionador 
deste crescimento. O top 10, liderado 
pela Walmart, Amazon e Costco Who-
lesale Corporation, conta agora com um 
retalhista chinês, a JD Com, em 9º lugar.
Na lista dos 10 principais retalhistas es-
tão 7 empresas dos Estados Unidos, 
às quais se juntam as alemãs Schwarz 
Group e Aldi, em 4º e 8º lugar, respe-
tivamente. Os bens de consumo repre-
sentaram 66,4 por cento das vendas dos 
250 principais retalhistas.

CONSULTAR

Sanções da União Europeia
“Frequently asked questions: 
Restrictive measures (sanctions)” – 
Comissão Europeia, fevereiro 2022

As medidas restritivas (sanções) são um 
instrumento da política externa e de se-
gurança comum da UE, através do qual 
esta pode intervir para prevenir conflitos 
ou reagir a crises emergentes ou em cur-
so. As medidas restritivas da UE não são 
punitivas, destinando-se a induzir uma 
mudança de política ou de atividade, 
visando entidades e pessoas em países 
terceiros responsáveis por comporta-
mentos hostis. As sanções da UE podem 
visar membros de organismos governa-
mentais de países terceiros, bem como 
empresas, grupos, organizações ou 
pessoas, através das seguintes medidas: 
embargos ao armamento, restrições à 
admissão (proibição de viagem), con-
gelamento de bens ou outras medidas 
económicas, tais como restrições às im-
portações e às exportações.

CONSULTAR

O Sistema SWIFT
“The SWIFT switch” – Lexology, 
fevereiro 2022

do gás russo, mas as suas economias 
podem também ser afetadas pela es-
cassez de stocks da indústria automó-
vel. No contexto da UE, Portugal é dos 
países que menos exporta para a Rús-
sia, ficando apenas à frente de Malta 
e da Grécia. 

CONSULTAR

Conflito na Ucrânia faz 
aumentar o preço das 
commodities agrícolas
“Agricultural commodities prices 
will soar as trade is hit”, Economist 
Intelligence Unit, março 2022

A invasão da Ucrânia pela Rússia tem 
tido consequências no aumento dos 
preços das commodities alimentares, 
sobretudo cereais e óleos vegetais, 
que deverá manter-se por grande par-
te deste ano, segundo uma análise da 
Economist Intelligence Unit. Rússia e 
Ucrânia representam 30 por cento do 
comércio global de trigo, 17 por cento 
do de milho e 50 por cento do de óleo 
de semente de girassol. Só da Ucrânia 
provém um quarto das importações de 
cereais e óleos vegetais e metade das 
importações de milho da UE.
A par das interrupções no fornecimen-
to causadas pelo conflito, a guerra 
também levará a uma diminuição da 
oferta no próximo ano, o que previ-
sivelmente implicará um aumento da 
procura junto de mercados como os 
EUA, Índia ou Argentina. 

CONSULTAR

Os 250 maiores 
retalhistas aumentaram 
as receitas em 5,2 por 
cento em 2020
“Global Powers of Retailing”, 
Deloitte, março 2022

Os 250 maiores retalhistas do mundo 
aumentaram as suas vendas em 5,2 

https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://www2.deloitte.com/global/en/pages/consumer-business/articles/global-powers-of-retailing.html
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/QANDA_22_1401
https://www.delorscentre.eu/en/publications/detail/publication/eu-member-states-exposure-to-putins-war
https://www.eiu.com/n/agricultural-commodities-prices-will-soar-as-trade-is-hit/
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PIB registou um 
crescimento real de 4,9 
por cento em 2021, 
o mais elevado desde 1990
Contas Nacionais Trimestrais, INE – 
fevereiro 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) registou 
em 2021 um crescimento real homó-
logo de 4,9 por cento face a 2020, o 
mais elevado desde 1990, após a his-
tórica diminuição de 8,4 por cento em 
2020, que refletiu o efeito negativo 
extraordinário da pandemia COVID-19 
na atividade económica, de acordo 
com os últimos resultados das Contas 
Nacionais Trimestrais publicados pelo 
INE – Instituto Nacional de Estatística. 
Em termos nominais, o PIB aumentou 
5,7 por cento em 2021 (diminuição 
de 6,7 por cento em 2020), atingindo 
cerca de 211 mil milhões de euros. No 
mesmo período, as Exportações obser-
varam um crescimento real de 13,0 por 
cento, o mais elevado desde 1996, e 
as Importações 12,8 por cento (maior 
crescimento desde 1998).
No quarto trimestre de 2021 o PIB cres-
ceu 5,8 por cento face ao mesmo pe-
ríodo do ano anterior, as Exportações 
aumentaram 15,8 por cento, as Im-
portações 12,8 por cento e a Procura 
Interna 4,8 por cento. Em cadeia, o PIB 
cresceu 1,6 por cento face ao terceiro 
trimestre de 2021, com a Procura Inter-
na a aumentar 0,9 por cento, as Expor-
tações 8,9 por cento e as Importações 
7,0 por cento, respetivamente.

CONSULTAR

Exportações de bens 
da área do euro 
aumentaram 14,1 por 
cento em 2021
Comércio Internacional de Bens de 
Zona Euro, Eurostat – fevereiro 2022

As Exportações de bens da área do euro 
para o resto do mundo subiram para 
2.434 mil milhões de euros em 2021 
(um aumento de 14,1 por cento face 
a 2020) e as Importações para 2.304 
mil milhões de euros (um aumento de 

O SWIFT (Society for Worldwide Inter-
bank Financial Telecommunications), do 
qual vários bancos russos foram excluí-
dos, não armazena nem transfere ativos, 
mas consiste num sistema de comunica-
ção segura entre as diversas instituições 
bancárias e financeiras a nível mundial, 
que é responsável por enviar mensagens 
a confirmar que um determinado paga-
mento foi realizado/recebido. Trata-se, 
portanto, de um instrumento vital ao 
bom funcionamento do sistema finan-
ceiro internacional que assegura diaria-
mente milhares de transações.

CONSULTAR

Nova Plataforma 
de Certificação da DGAV

“Certific@+” – DGAV, março 2022 
Para tornar o processo de certificação 
mais ágil a Direção-Geral de Alimenta-
ção e Veterinária (DGAV) lançou uma 
nova plataforma dedicada à solicitação 
e emissão de certificados sanitários 
para exportação de animais vivos, pro-
dutos germinais, géneros alimentares 
de origem animal, alimentos para ani-
mais e subprodutos de origem animal. 

CONSULTAR

A Nova Iniciativa de 
Produtos Sustentáveis da UE
“What to expect from new EU rules 
on sustainable products due 30 Mar-
ch 2022” – Lexology, março 2022

A Comissão Europeia está prestes a pu-
blicar a Iniciativa de Produtos Sustentá-
veis, uma das medidas incluídas no novo 
Plano de Ação para a Economia Circular, 
cujos principais objetivos visam reduzir 
o uso de produtos químicos perigosos e 
apostar na sustentabilidade dos bens e 
produtos que entram no espaço comu-
nitário. Esta iniciativa pretende informar 
os consumidores sobre o consumo ener-
gético de certos produtos e visa, ainda, 
criar um passaporte digital e um maior 
controlo dos produtos não vendidos e 
posteriormente destruídos.

CONSULTAR

21,4 por cento), segundo o Eurostat. 
Como resultado, a área do euro registou 
um excedente comercial de 128 mil mi-
lhões de euros, que compara com 234 
mil milhões de euros em 2020.

CONSULTAR

Stock de IDE em Portugal 
aumentou 7,2 por cento 
em 2021 atingindo 73,3 
por cento do PIB
Posição de Investimento Direto 
Internacional, Banco de Portugal – 
fevereiro 2022

A posição (stock) de IDE atingiu os 
155 mil milhões de euros (73,3 por 
cento do PIB) no final de dezembro de 
2021, um aumento de 7,2 por cento 
relativamente a dezembro de 2020, 
com Espanha a representar 21,5 por 
cento do total, seguida dos Países 
Baixos (20,7 por cento), Luxemburgo 
(17,1 por cento) e França (8,1 por 
cento). O país extracomunitário com 
maior stock de IDE foi o Reino Unido, 
com 6,3 por cento do total.
Por setores de atividade, salientam-se 
as Atividades Financeiras e de Seguros, 
com 21,7 por cento do total, seguida 
das Atividades de Consultoria, Científi-
cas, Técnicas e Similares, com 18,6 por 
cento. Em termos globais, os serviços 
representam 66,7 por cento do stock 
total de IDE em Portugal.
O stock de Investimento Direto de Portu-
gal no Exterior (IDPE), por outro lado, as-
cendeu a 50 mil milhões de euros (23,8 
por cento do PIB), uma variação de 2,5 
por cento comparativamente a dezem-
bro de 2020. Os principais mercados de 
destino do IDPE foram Espanha e Países 
Baixos (29,4 por cento e 27,7 por cento 
do stock total de IDPE, respetivamente).

Direção de Produto da AICEP

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472473077&DESTAQUEStema=55557&DESTAQUESmodo=2
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=3ecc2d4d-781c-4c20-85fc-1fa3c56ced78&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-03-03&utm_term=
https://certificamais.dgav.pt/SitePages/Home%20DGAV.aspx
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=21bfe9c7-a5e1-42a4-a302-729827732791&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-03-10&utm_term=
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/14245718/6-15022022-BP-EN.pdf/41aa9198-4a2c-b1dc-4010-a5c79f043f86
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notícias 
AICEP

NOTÍCIAS

Campanha MADE IN 
PORTUGAL naturally 
com balanço positivo
A AICEP lançou, em março de 2021, 
uma campanha internacional das fi-
leiras Casa e Materiais de Construção, 
MADE IN PORTUGAL naturally, uma 
ação de cross-selling com o objetivo 
captar o interesse da procura inter-
nacional pelos produtos portugueses, 
dando a conhecer a inovação ancorada 
na qualidade e tradição e a sua oferta 
de valor diferenciadora.
Pensada numa lógica multicanal, 
a campanha desenvolveu-se em di-
ferentes formatos comunicacionais, 
apresentando conteúdos e temas es-
tratégicos consoante os mercados-alvo. 
A narrativa da campanha digital acom-
panhou as tendências de consumo e 
assentou nos valores que diferenciam 

e promovem a confiança do mercado 
internacional, como a tradição, custo-
mização, inovação e sustentabilidade.
Esta campanha teve como mercados es-
tratégicos a Alemanha, o Canadá, a Es-
panha, os Estados Unidos da América, 
França e o Reino Unido, mas o seu al-
cance estendeu-se a outras geografias. 
A estratégia de comunicação da marca 
MADE IN PORTUGAL naturally foi o 
mote para o desenvolvimento de cam-
panhas multissetoriais, que seguindo 
a orientação de conteúdos e estrutura 
promocional, se destacaram nos merca-
dos do Canadá, Espanha, EUA, França, 
Grécia, Marrocos e Suécia. Outras ações 
de promoção foram assumidas pela 
Rede Externa da AICEP na Bélgica, no 
Brasil, na China, na Hungria, em Ma-
cau, na Polónia, na Grécia e na Turquia.
Segundo o relatório de execução final da 
campanha, o website recebeu 14.759 
visitantes sendo os principais países de 
origem dessas visitas: Portugal, França, 
Espanha, EUA, Grécia, Alemanha, Ca-
nadá, China, Reino Unido e Itália.
Além da homepage do site, a página 
mais visitada foi o diretório de empre-
sas, página do site para promover o 
contacto direto com a oferta nacional, 
potenciando parcerias e negócios inter-
nacionais. Foi também a área do web-
site com o tempo médio de visita mais 
elevado (dois minutos e 31 segundos), 
o que reflete o interesse dos visitantes 
pelas empresas portuguesas. No início, 
o diretório de empresas contava com 
153 empresas tendo atualmente 248, 
em carteira novos pedidos de inclusão.
Uma das páginas mais visitadas foi o 

showroom, uma exposição 360º, de-
senvolvida pela primeira vez para esta 
campanha pela AICEP, onde é possível 
fazer uma visita virtual a uma residên-
cia integralmente decorada com pro-
dutos portugueses e obter informação 
técnica sobre as peças em exposição, 
direcionando os visitantes para os web-
sites das empresas.
Os períodos de maior acesso ao site fo-
ram de março a maio e de setembro a 
novembro, o que corresponde aos me-
ses em que ocorrem os maiores even-
tos internacionais nestas duas fileiras.
O vídeo promocional da campanha 
contou com mais de 18.000 visualiza-
ções, sendo que o vídeo legendado em 
inglês representou mais de metade do 
total de visualizações.
Enquanto suporte comunicacional de 
contacto regular com o mercado inter-
nacional, foram divulgados, ao longo 
da campanha, comunicados e news-
letters, através Rede Externa da AICEP, 
com notícias sobre as fileiras Casa e 
Materiais de Construção, em portu-
guês, alemão, castelhano, francês e 
inglês. A destacar que toda a Rede Ex-
terna da AICEP aderiu a esta iniciativa, 
através da divulgação de diversos posts 
no Facebook e no LinkedIn.
Durante a campanha, foram publica-
dos mais de 1.660 artigos, dos quais, 
em cerca de 30 países resultaram de 
forma espontânea dos comunicados 
divulgados, sendo que o comunicado 
que alcançou mais publicações (375 
artigos) foi o primeiro comunicado lan-
çado em março de 2021. O Canadá foi 
o mercado-alvo com mais artigos pu-
blicados (320 artigos).
É ainda de salientar que cerca de 40 
por cento das publicações ocorreram 
noutros mercados, destacando-se a 
campanha de marketing digital para-
lela nos Estados Unidos da América, 
uma campanha com a mesma marca, 
mas alargando a promoção da oferta 
portuguesa de outras fileiras e setores, 
com resultados foram muito positivos.
A AICEP continuará a apostar na co-
municação e na maximização desta 
campanha cruzando setores e fileiras 
da oferta nacional.

https://www.portugalnaturally.pt/
https://www.portugalnaturally.pt/pt/showroom
https://www.portugalnaturally.pt/pt/media/video


1ª Edição do Alibaba 
Netpreneur Masterclass 
Portugal
O Grupo Alibaba, em colaboração 
com a AICEP, no âmbito do Programa 
Exportar Online, lança pela primeira 
vez em Portugal a “Alibaba Netpre-
neur Masterclass”. Esta Masterclass, 
com início a 9 de maio, será gratuita e 
cobrirá um programa variado de cur-
sos e workshops online de quatro se-
manas, em inglês, com o objetivo de 
acelerar a transformação digital das 
empresas, promover a recuperação e 
o crescimento empresarial.
A estrutura e conteúdo do curso tem 
como base os 20 anos de experiência 
da Alibaba, na vanguarda do retalho 
digital e da tecnologia de dados. Os 
oradores e especialistas internacionais 
irão aprofundar as melhores práti-
cas e conhecimentos da economia 
digital e das plataformas na China, 
um dos mercados mais avançados e 
inovadores do ponto de vista do de-
senvolvimento digital e do comércio 
eletrónico; a utilização estratégica 
das tecnologias digitais para acelerar 
o crescimento das empresas; modelos 
de negócio e estratégias para expan-
dir as aptidões e competências das 
empresas e melhorar os resultados e 
o desempenho; liderança e gestão, e 
como integrar com sucesso a missão, 
visão e valores no projeto empresarial. 
A Masterclass é online, sendo a cerimó-
nia de abertura, no dia 9 de maio, trans-
mitida a partir do Palazzo delle Stelline, 
em Milão. A cerimónia de encerramen-
to será em Madrid, no dia 14 de junho.
Após a conclusão com sucesso da 
formação, os participantes recebe-
rão um certificado e acesso exclusivo 
à comunidade global de ex-alunos e 
empresários digitais da Alibaba Global 
Initiatives. “Queremos continuar a 
apoiar os empresários portugueses 
nesta difícil transição, oferecendo aos 
participantes a nossa forte experiência 
industrial e a oportunidade de fazer 
parte de uma rede única de empre-
sários de todo o mundo”, afirma Ro-
drigo Cipriani Foresio, diretor-geral do 

Grupo Alibaba do Sul da Europa. 
João Dias, administrador da AICEP, 
considera que: “Graças à aposta da 
AICEP no ecommerce, com o Progra-
ma Exportar Online, Portugal passa a 
integrar o programa Netpreneur da 
Alibaba. Acreditamos que esta ação, 
que conta com especialistas de refe-
rência mundial, será uma importante 
mais-valia para as PME portuguesas ti-
rarem o máximo proveito do comércio 
internacional online no mundo pós-
-pandemia. Esta é uma oportunidade 
única que nos orgulhamos de oferecer 
às nossas empresas.”
Esta Masterclass está aberta exclusi-
vamente a empresários, CEO ou pro-
prietários de empresas, e limitada a 
participantes de Portugal, Espanha e 
Itália. As candidaturas podem ser sub-
metidas através deste link. 

Maison&Object: 
Portugal marca presença 
com 90 empresas
A primeira edição deste ano da 
Maison&Objet decorreu entre 24 e 28 
de março, em Paris. Feira plataforma 
que, pela sua dimensão e relevância 
internacional se destaca pelos núme-
ros de empresas/marcas expositoras e 
fóruns de discussão, contou nesta edi-
ção com a participação de 90 empre-
sas da fileira Casa portuguesa.
Reconhecida como a principal feira 
mundial de decoração de interiores e 
como local de prestígio para a apresen-
tação de tendências, este evento des-
taca-se pela importância estratégica 
para todos os setores que abrangem a 
fileira casa (mobiliário, têxteis-lar, ilumi-
nação e utilidades domésticas).
Num total de 250.000m2, sete pavilhões 
acolheram mais de 3.200 expositores, 
provenientes de cerca de 70 países.
Seguindo a tradição de presença no 
evento, Portugal apresentou-se com 
um grupo de cerca de 90 empresas 
que promoveram a excelência do pro-
duto nacional. 
O posicionamento de Portugal teve 
destaque no pavilhão 6 (Stand F112), 
com um espaço expositivo de 700m2, 

exclusivo para marcas portuguesas, 
sendo a primeira apresentação de 
conjunto de empresas de um país nes-
te certame.
Sob a marca MADE IN PORTUGAL 
naturally, este espaço apresentou 
uma oferta integrada onde peças de 
diferentes empresas, de diferentes 
setores, contribuíram para identificar 
um país inovador e exclusivo.
Sendo a sustentabilidade um compro-
misso da fileira, o espaço assumiu o va-
lor de uma forma arrojada, utilizando 
a cortiça como material de suporte a 
toda a estrutura. A cortiça é um pro-
duto 100 por cento natural, reciclável e 
renovável, provém do sobreiro, a única 
árvore capaz de regenerar a casca, sem 
que a sua colheita lhe seja prejudicial. 
Portugal é o maior produtor e exporta-
dor de cortiça do mundo, reconhecido 
a nível internacional pela inovação e 
diferenciação da sua oferta.
MADE IN PORTUGAL naturally des-
taca uma oferta que pela sua diver-
sidade cultural e audácia do talento 
português, está a conquistar um lugar 
entre as capitais europeias que ditam 
tendências na área do design. Um país 
que motivado pela necessidade de 
surpreender destaca-se pela singulari-
dade, detalhe e autenticidade.
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A tendência do setor industrial indica que as 
empresas mais prósperas, neste contexto, serão:

•  Totalmente digitais: As empresas indus-
triais que implementaram operações inteli-
gentes alimentadas pela Internet das Coisas 
(IoT), software industrial e automação e aná-
lise de dados avançada já registaram avanços 
radicais com os quais, até há pouco tempo, 
só poderiam ter sonhado.

•  Eficientes e resilientes: Os gestores afir-
mam dedicar 75 por cento do seu tempo ao 
desafio da resiliência. Contudo, as fábricas 
inteligentes e as operações de processamen-
to e cadeias de abastecimento geridas de 
forma digital estão a provar ser as mais ro-
bustas, ágeis e ecoeficientes.

> POR INÊS RODRIGUES, 
INDUSTRY SALES MANAGER 
DA SCHNEIDER ELECTRIC PORTUGAL

A INDÚSTRIA DO FUTURO 
É SUSTENTÁVEL E DIGITAL

Vivemos numa era de verdadeira explosão digital. Trabalhamos 
de forma mais remota. As interações são mais digitalizadas. 

Automatizamos mais operações. As formas de comprar, produzir, 
distribuir e consumir produtos e serviços dependem cada vez mais 
das TIC. Entretanto, chegámos também a um ponto decisivo para a 
sustentabilidade do nosso planeta – e um dos maiores desafios que 

o mundo industrial já enfrentou é o de tornar as suas operações 
mais sustentáveis. A indústria está preparada para desempenhar um 

papel importante na mitigação das alterações climáticas e outras 
questões de sustentabilidade, e já tem ao seu alcance as ferramentas 

digitais necessárias para o fazer.

•  Sustentáveis: 85 por cento dos gestores afir-
ma que a sustentabilidade desempenha um 
papel fundamental na cadeia de valor. Mui-
tas empresas industriais estão a provar que as 
operações sustentáveis são uma grande opor-
tunidade para impulsionar os negócios.

•  Focadas nas pessoas: Graças às tecnologias 
de última geração, os softwares de simulação 
de formação de operadores fazem com que 
formar novos talentos industriais seja uma es-
tratégia eficiente e pensada para o futuro.

Como ser uma empresa 
industrial do futuro
A indústria tem feito um bom trabalho até 
agora, mas, para alcançar a Quarta Revolução 
Industrial em pleno, é necessário implemen-
tar medidas mais ambiciosas. As indústrias do 
futuro têm de ser ecologicamente eficientes, 
ágeis e resilientes, o que se consegue através 
de uma automação industrial aberta e centra-
da em software.

Neste boom digital, observamos uma conver-
gência de fatores de que as empresas do setor 
podem tirar partido para obter mais benefícios:

1. Software industrial

As indústrias do futuro exigem uma menta-
lidade digital onde o software desempenha 
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um papel de liderança. A automação centrada 
em software permite reduzir os custos ope-
racionais, aumentar a agilidade e melhorar a 
sustentabilidade das empresas. Cada vez mais 
máquinas estão centradas em software para 
permitir operações e serviços remotos e, simul-
taneamente, aumentar o desempenho.

As empresas industriais devem operar num 
ecossistema digital seguro e fiável que proteja 
os seres humanos, os dados e a integridade dos 
negócios. Devem capacitar as pessoas, reforçar 
os processos e consolidar a tecnologia para de-
tetar, prevenir e mitigar ciberataques e aumen-
tar a fiabilidade dos sistemas operacionais. 

2. Sustentabilidade industrial

Caminhar em direção à sustentabilidade da in-
dústria significa ser mais ágil e inovador, alcan-
çar a máxima eficiência operacional, apresen-
tar um consumo de energia inteligente e quase 
zero desperdício. A sustentabilidade industrial 
pode ser alcançada ao combinar software, au-
tomação e energia – a tríade da sustentabili-
dade. As empresas que já estão a implementar 
esta abordagem estão a reduzir o seu CapEx 
em até 20 por cento, o seu tempo de inativida-
de em 15 por cento, e a sua pegada de carbo-
no entre os 7 e os 12 por cento; e ainda estão 
a aumentar o lucro em três por cento.

Para além disso, são mais competitivas: segun-
do a IDC, as empresas industriais que procu-
ram estrategicamente a sustentabilidade e que 
definem um caminho de transformação digital 
a longo prazo tendem a superar significativa-
mente a concorrência.

3. Automação universal e aberta

A automação industrial fechada e proprietária 
está a impedir que a Quarta Revolução Industrial 
se torne uma realidade. Em contrapartida, a au-
tomação aberta e baseada no padrão IEC61499 
permite que todos os elementos sejam intero-
peráveis, independentemente da sua marca. 

4. Pessoas capacitadas graças à digitalização

Apesar dos medos sensacionalistas de que, um 
dia, a tecnologia substitua os trabalhadores do 
setor industrial, espera-se que a digitalização 
contribua, na realidade, para criar mais empre-
gos e oportunidades de qualidade no setor. A 
digitalização das operações altera a natureza 

do trabalho, tornando-o mais seguro e mais 
produtivo, o que permite atrair e desenvolver 
o talento.

5. Ecossistema de parceiros

No mundo digital de hoje, ninguém trabalha 
sozinho. Um bom ecossistema de parceiros 
deve incluir startups, empresas tecnológicas, 
distribuidores e integradores de máquinas e 
sistemas, organizado de forma harmoniosa 
para impulsionar a colaboração e a inovação.

6. Cadeias de abastecimento digitalizadas

A digitalização das cadeias de abastecimento 
ajuda a encontrar os fornecedores mais com-
petitivos e sustentáveis, para além de aumen-
tar a resiliência e a agilidade das operações, 
para que seja possível sobreviver às mudanças 
disruptivas do mercado.

Este é, sem dúvida, o caminho da indústria em 
2022 e no futuro – não percamos tempo a co-
meçar a percorrê-lo, pois os resultados serão mais 
positivos do que poderíamos ter imaginado. 
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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
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
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
Bielorussia
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
Rússia
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

Num mundo em permanente mudan-
ça – e em que se verifica uma crescente 
aceleração nestas mudanças – os de-
safios para os gestores são constantes. 
Apesar das questões políticas e a eco-
nomia global terem mudado drasti-
camente desde os ensaios de Peter 
Drucker, esta é uma colecção de en-
saios que vale a pena revisitar, pois a 
relação entre os negócios, o Governo 
e a sociedade continua a ser um mo-
tor preponderante para a prosperida-
de nacional e global.
Os ensaios de Peter Drucker exploram 
as mudanças económicas, políticas e os 
impactos que têm no contexto de negó-
cios e os desafios que essas mudanças 

representam param os gestores.
Este é um livro que faz parte de uma 
coleção de oito livros, com a curado-
ria da Harvard Business Review, que 
aborda tópicos elementares da gestão 
e que resulta de uma coletânea de 
ensaios produzidos pelo autor entre 
1954 e 1969.
Peter Drucker (1909-2005), descrito 
como pai da gestão moderna, é um 
autor de referência na área dos ne-
gócios e das empresas, cujas obras já 
publicadas e traduzidas em dezenas 
de idiomas, exploram a forma como as 
pessoas estão organizadas nos negó-
cios, governos e setores não lucrativos 
da sociedade.

A tecnologia digital e o online já pro-
varam que não são uma opção, mas 
um requisito nas nossas vidas, quer 
profissional quer pessoal, e trazem 
mudanças incontornáveis ao nosso 
quotidiano. Isto coloca diversos de-
safios aos profissionais de marketing, 
que têm de encarar um futuro cada 
vez mais competitivo, automatizado e 
onde não existem respostas certas ou 
erradas ou métodos convencionais.
Nesta “realidade desconhecida que 
conhecemos muito bem”, o market-
eer do futuro tem de vestir o seu uni-
forme de Homem-Máquina e equipar-

-se com novas ferramentas e trunfos. É 

aqui que este livro se mostra essencial, 

revelando essas mesmas ferramentas 

fundamentais, abordando o futuro 

em que a máquina inteligente, a op-

timização dos dados e os processos 

automáticos têm um papel central.

“Marketing 3.0” aborda as várias 

transformações do marketing, en-

quanto arte de vender ou de adequa-

ção entre oferta e procura e apresenta 

um entendimento sobre as alterações 

que a web 3.0 vai exercer no market-

ing como o conhecemos.
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MARKETING 3.0 – UMA REALIDADE 
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