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“Casos de sucesso” é uma expressão-
chave para indicar que uma decisão 
depois de implementada, foi e está a 
ser bem-sucedida, e que deste modo 
transmite uma imagem positiva. Na 
edição deste mês são substanciais 
os casos de sucesso que fazem com 
que a imagem de Portugal continue a 
surpreender pela positiva. 

A entrevista do embaixador dos Estados 
Unidos em Lisboa, Robert Sherman, 
não deixa margem a dúvidas: Portugal 
não só ganhou a confiança dos seus 
parceiros pela forma bem-sucedida 
como tem gerido os seus compromis-
sos internacionais, como, entretanto 
se tornou um país ideal para investir. 
O embaixador dos EUA, apreciador da 
excelência dos produtos portugueses, 
não só deseja que estes sejam mais co-
nhecidos dos americanos como realça 
que as exportações, nomeadamente 
para os EUA, são uma importante ala-
vanca para uma recuperação sustentá-
vel do país.  

Ainda tendo como pano de fundo as 
exportações, o nosso destaque vai para 
uma panorâmica abrangente da cortiça 
portuguesa, dando voz e visibilidade a 
alguns dos seus principais atores: orga-
nizações setoriais, empresas exportado-
ras e produtos de inovação. Também na 
cortiça portuguesa não faltam casos de 
sucesso, que vão da sofisticação dos pro-
dutos de moda até à excelência das ro-
lhas para vinhos, passando pela inovação 
dos materiais de construção. Não surpre-
ende, pois, que os nossos produtos feitos 
em cortiça sejam percecionados pela sua 

qualidade e estejam a ganhar mercado 

em vários países do mundo. 

Quanto à análise de mercado, a nossa 

opção vai para a Turquia, onde Portu-

gal tem uma imagem positiva e de bom 

relacionamento bilateral, sendo prova 

disso o incremento das exportações 

portuguesas para aquele país. Com 

uma localização geográfica estratégica, 

um mercado em crescimento (um dos 

maiores da Europa), uma mão-de-obra 

qualificada e competitiva e abertura 

ao investimento estrangeiro, a Turquia 

torna-se atrativa para fazer negócios, 

o que é evidenciado pela vitalidade do 

comércio entre os dois países, que tem 

vindo a aumentar expressivamente na 

última década, sendo a balança exce-

dentária para Portugal. 

 

A 11ª edição do Roadshow Portugal 

Global decorreu este mês em Lisboa, 

nas instalações da LISPOLIS, tendo tido 

por tema o setor das TICE e por foco 

os mercados do Reino Unido, Brasil e 

Estados Unidos da América. Verificou-

se, uma vez mais, o sucesso alcançado 

nas dez sessões já realizadas em Leiria, 

Braga, Coimbra, Guarda, Aveiro, Viseu, 

Bragança, Açores, Faro e Évora, bem 

como a excelente adesão que tem tido 

por parte dos empresários portugue-

ses, cuja perceção positiva demonstra a 

justeza desta iniciativa da AICEP. 

MIGUEL FRASQUILHO
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Casos de sucessso  
e perceção positiva
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O embaixador dos Estados Unidos em Lisboa considera que Portugal é “uma pérola 
que não será possível manter escondida dos americanos por muito tempo”. Não só 
como destino turístico, mas também como destino de investimento. Robert Sherman 
diz que Portugal é o país ideal para investir, neste momento, e que se começa a 
enraizar a perceção de que o nosso país constitui uma extraordinária oportunidade 
de negócio para as empresas americanas e não só.
Fã dos produtos portugueses, o embaixador considera que as exportações são a 
solução para a recuperação sustentável do país, que diz ter projetado uma imagem 
de confiança durante a crise, podendo ser apresentado como um caso de sucesso.

ENTREVISTA 
ROBERT SHERMAN, EMBAIXADOR  
DOS ESTADOS UNIDOS EM PORTUGAL

“PORTUGAL É UM PAÍS  
IDEAL PARA INVESTIR”
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A redução da atividade na base das Lages é um tema 
sensível nas relações entre Portugal e os EUA. O que é 
que pode ainda ser feito para atenuar o impacto que 
a decisão terá na economia local?
Existem algumas questões a ter em conta nesta decisão. Em 
primeiro lugar, ela foi baseada nas necessidades operacio-
nais do exército americano. O mundo é um lugar compli-
cado. Existem dificuldades em muitos pontos do mundo e 
quando surgem problemas a chamada não vai para Londres, 
Paris ou Berlim, vai para Washington. E nós respondemos. 
Por este motivo, as nossas forças armadas precisam de estar 
bem posicionadas de modo a chegar a esses problemas de 
forma rápida e eficiente. A decisão dos Estados Unidos no 
que diz respeito às nossas necessidades militares é também 
uma decisão de segurança mundial. Vemos esta questão do 
ponto de vista da operacionalidade militar.

Também reconhecemos que há pessoas extraordinárias na 
ilha Terceira que trabalharam, durante muitos anos, na base 
das Lajes e, por isso, estamos empenhados em ajudar nos 
esforços de redução do impacto económico desta decisão. 
Tivemos discussões bilaterais em Washington e registámos 
o nosso compromisso numa declaração conjunta que foi di-
vulgada depois das conversações. Considero extremamente 
importante aumentar a empregabilidade na ilha através de 
uma abordagem económica baseada no empreendedoris-

e quando a comparamos com o que aconteceu em Por-
tugal, Portugal destaca-se como uma história de sucesso. 
Em reuniões que tive com o FMI, falou-se da recuperação 
sustentável de Portugal e aquilo em que o FMI acredita é 
que as empresas portuguesas têm de crescer, de tornar-se 
mais fortes, e quando crescerem e forem mais fortes irão 
olhar para a exportação como uma das soluções para uma 
recuperação sustentável.

Pode dizer-se que depois deste período Portugal 
projetou a imagem de um país de confiança?
Penso que sim, sem dúvida, mas não acho que isso seja uma 
surpresa, porque essa é a essência do povo português. Eu 
cresci numa zona do Massachusetts onde havia muitos emi-
grantes portugueses, na sua maioria dos Açores. A minha 
família, os meus pais, eram emigrantes nos Estados Unidos e 
nós tínhamos valores comuns, como os valores da dedicação 
à família e ao trabalho, uma cultura de tolerância e uma ho-
nestidade característica intrínseca. Considero que essa tem 
sido uma marca dos portugueses desde que o país existe.

Temos assistido, nos tempos mais recentes, a um 
reforço dos investimentos de empresas norte-
americanas no nosso país. É o caso do Capital Group, 
Apollo Management Fund, Microsoft, Cisco e Xerox. 
Qual é a sua leitura deste facto? 
E acrescentemos outros casos recentes como a Lone Star 
Capital, que investiu 100 milhões de euros no Algarve, a 
BlackRock e, agora, o David Neelman, da Jet Blue Airlines 
e Azul Airlines – um americano que agora adquiriu a TAP. 

Acho que este é o resultado de uma perceção que se co-
meça a enraizar. A perceção de que Portugal constitui uma 
extraordinária oportunidade de negócio para as empresas 
americanas. Os americanos, pela sua natureza, estão sem-
pre à procura da próxima grande oportunidade ainda des-
conhecida e Portugal representa isso. Existem neste país 
pessoas altamente qualificadas, que falam inglês e outras 
línguas estrangeiras. Em Portugal, os trabalhadores são leais 
e isso significa que existe uma baixa rotatividade nas em-
presas. As pessoas são capazes de tomar decisões sem ter 
de subir quatro níveis hierárquicos para ter uma resposta. 
A combinação de tudo isto, ao que se acrescenta o tempo 
fantástico, o ambiente incrível, a hospitalidade e calor do 
povo português, faz deste país um local ideal para investir.

Sabe de outras empresas norte-americanas que 
estejam a considerar Portugal como destino de 
investimento?
Com certeza que sei. Acabámos de trazer a Portugal uma 
missão empresarial do setor das ciências da vida (LifeScien-
ces) e biotecnologia liderada por Craig Mello, vencedor do 
Prémio Nobel da Medicina em 2006, que é um lusodescen-
dente. Essa missão contou com a participação de universi-
dades, da National Science Foundation, de investidores e de 
empresas. Estivemos em Lisboa, Coimbra, Porto e Braga e 
vimos o vasto leque de oportunidades que o setor das ciên-
cias da vida e biotecnologia oferece em Portugal. 

“As exportações são uma das soluções para 
uma recuperação sustentável.”

mo e inovação. Já realizámos algumas iniciativas nesse sen-
tido. Trouxemos à ilha Terceira a especialista em empreen-
dedorismo social e inovação Alice Loy, que analisou a possi-
bilidade de utilizar Angra do Heroísmo como incubadora de 
empresas, e ela acredita que existe potencial desta incuba-
dora para funcionar como íman para atrair novos negócios. 
Além disso, a sua empresa está preparada para investir na 
incubadora. Trouxemos também o adido para a Agricultura 
da Embaixada dos Estados Unidos em Madrid para ajudar 
os produtores açorianos a exportar os seus produtos para o 
mercado norte-americano de forma expedita.

Adicionalmente, o governo português está a preparar um 
relatório com o que acredita dever ser feito para atenuar os 
efeitos económicos desta decisão. Aguardamos esse relató-
rio com expectativa para podermos trabalhar conjuntamen-
te numa solução.

Como avalia os esforços que têm sido feitos para re-
solver a crise que o país atravessou e qual considera 
ter sido a imagem projetada por Portugal? 
O governo pediu ao povo português alguns sacrifícios para 
o bem do país e considero que a maneira como os por-
tugueses lidaram com esse pedido foi admirável. Quando 
olhamos para o mundo, hoje, e vemos a situação da Grécia 
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Antes de Craig Mello regressar aos Estados Unidos pergun-
tei-lhe qual era a opinião dele sobre a qualidade deste setor 
em Portugal e ele respondeu-me que está ao melhor nível 
do que é possível encontrar mundialmente.

As empresas que integraram esta missão estão já em con-
versações relativamente às oportunidades detetadas. Sabe-
mos que há empresas interessadas em fazer investimentos, 
mas não é algo que já esteja em condições de ser anuncia-
do. No entanto, considero que os investimentos feitos por 
empresas americanas em Portugal não serão os únicos a 
que vamos assistir no futuro. O que está a acontecer aqui 
é demasiado bom. Se existe ciência de ponta e temos pes-
quisa e inovação, isso vai atrair investidores que virão dos 
Estados Unidos mas também de outros sítios.

Recentemente o CEO de um uma empresa que está 
a investir fortemente em Portugal disse que o nosso 
país é, neste momento, o melhor país na Europa para 
investir. Concorda?
Concordo, pelas razões que disse anteriormente. As condi-
ções para o investimento são atrativas e acho que as oportu-
nidades são ótimas. Considero que o governo criou as con-
dições para que Portugal seja não só um país muito atrativo 

Estaremos a observar uma luta silenciosa na Europa 
entre dois gigantes económicos utilizando Portugal 
como palco central?
Não considero que exista uma luta intencional. Não penso 
que as empresas americanas estejam em Portugal porque as 
empresas chinesas também estão já interessadas. Penso que 
as empresas americanas estão, por sua conta, a descobrir o 
que há de bom em Portugal. O que acho que se pode retirar 
daqui é que Portugal tem duas das maiores potências co-
merciais do mundo a aperceberem-se, como já afirmei, de 
que é um local fantástico para se investir. Gostava que os 
portugueses acreditassem que o que está a acontecer aqui 
é muito bom, muito especial e que são as forças de merca-
do que estão a ditar este interesse.

As empresas portuguesas começaram por abordar o 
mercado americano através da exportação e agora 
assistimos a uma aposta no investimento no país. São 
os casos, por exemplo, da EDP e da Hovione. Como 
interpreta esta “ousadia” num mercado tão grande e 
competitivo?
Aplaudo as empresas que estão interessadas em entrar no 
mercado americano porque considero que esse deve ser 
um mercado importante para elas, tendo em conta que es-
tamos separados apenas por um oceano e, nesse sentido, 

“Portugal é um país ideal para investir.”

para investir, mas também um lugar fantástico para viver. 
Apaixonei-me por Portugal e penso que não seja o único.

O que é que ainda pode ser feito para tornar o país 
mais competitivo aos olhos dos investidores?
Confiança. Acho que o que falta em Portugal é confiança. 
Falta a compreensão, por parte dos portugueses, de que 
o que têm aqui é especial, e conseguir apelar não apenas 
aos emigrantes portugueses nos Estados Unidos, por exem-
plo, mas a todo um mercado para onde é possível exportar, 
constituído por 350 milhões de americanos. 

Eu uso sapatos portugueses. Não porque são sapatos portu-
gueses, mas porque são melhores do que quaisquer outros 
sapatos que tenho. Eu durmo em lençóis portugueses em 
Lisboa e em Boston porque a qualidade dos lençóis é supe-
rior. Estive em Boston há pouco tempo e fui buscar a minha 
mulher, que é atenta à moda, e ela estava a usar uma saia, 
blusa branca e levava uma mala de cortiça. Não por ser uma 
mala portuguesa, mas porque é um produto maravilhoso.

Em conclusão, o que eu acho que os portugueses precisam 
é acreditar neles próprios porque aquilo que têm para ofe-
recer é especial. Se acreditarem serão bem-sucedidos.

Falámos já da forte aposta feita pelas empresas 
americanas em Portugal, mas também é verdade que 
muitas empresas chinesas estão a fazer o mesmo. 
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somos vizinhos. Acho que mais empresas deviam olhar para 
os EUA para investir. Temos um programa nos EUA chama-
do “Select USA”, gerido pelo Departamento do Comércio, 
que organizou um fórum mundial há poucos meses, e no 
qual participaram cerca de uma dúzia de empresas portu-
guesas, que tem como objetivo dar orientação às empresas 
e explicar como proceder em investimentos, de modo a des-
mistificar a noção de que o mercado americano é demasia-
do grande e complexo para que as empresas nele possam 
operar. Empresas como a EDP e a Hovione são um início, 
mas penso que muito mais empresas poderiam estar a fazer 
negócios com os Estados Unidos e a ser bem-sucedidas.

Pessoalmente, acredito que o TTIP (Parceria Transatlântica 
para o Comércio e Investimento) vai ser um importante ele-
mento na criação das condições para que isso aconteça. O 
facto de haver fabricantes de sapatos em Portugal a pagar 
32 por cento de imposto para entrar no mercado america-
no pode não travar as grandes empresas, mas uma PME 
encontra nisso uma forte barreira e essas barreiras precisam 
ser retiradas. Eu considero que o TTIP será uma importante 
ferramenta para um crescimento continuado das exporta-
ções que, como disse no início, será essencial para a susten-
tabilidade da recuperação económica.

Ficamos a saber, através desta entrevista, que 
o senhor embaixador e a sua esposa são fãs de 
produtos portugueses. Qual pensa ser a perceção dos 
americanos em relação aos produtos portugueses?
Infelizmente, os americanos não conhecem os produtos por-
tugueses. Esse é um problema que precisa de ser resolvido. 
O que aconteceu em 2014, com os vinhos portugueses a 
ganhar três das cinco medalhas para os melhores vinhos do 
mundo, prémios atribuídos pelo Wine Spectator, ajuda a pas-
sar a palavra de que vale a pena experimentar a qualidade 
dos produtos portugueses. Como afirmei anteriormente, sa-
patos, têxteis, queijos são produtos que também vale a pena 
experimentar. Não é que os americanos conheçam os produ-
tos portugueses e não os comprem. Os americanos não os 
conhecem porque se os conhecessem compravam-nos.

Isso acontece porque não somos muito bons a 
promover os nossos produtos?
Não sei. Vivemos num mundo muito competitivo. Os paí-

“A Parceria Transatlântica para o Comércio e 
Investimento é uma importante ferramenta 
para crescimento continuado das exportações.”

Os investimentos das empresas portuguesas nos EUA 
acontecem maioritariamente nos setores da energia, 
tecnologias da comunicação e informação, ciências da 
vida, logística e infraestruturas. Que outros setores de 
oportunidade vê para as empresas portuguesas?
Se quiser começar pelos produtos manufaturados, os sa-
patos são um exemplo perfeito. Penso que os têxteis são 
outro exemplo. Os vinhos são outra área onde devia haver 
um grande crescimento. E, certamente, a inovação e tecno-
logia, ou outras áreas que são naturalmente de exportação 
e formação de alianças nos Estados Unidos.
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Nesse sentido, ao abandonar as taxas e ao eliminar o 
problema de ter de cumprir uma regulamentação confli-
tuante, os mercados vão abrir-se. A União Europeia fez 
um estudo e disse que Portugal seria o segundo país mais 
beneficiado se o TTIP for aprovado. O governo português 
fez o seu próprio estudo e disse que a aprovação acrescen-
taria mil milhões de euros ao PIB português imediatamente 
e criaria 40 mil empregos. 

No que diz respeito aos EUA, o TTIP não só seria útil para as 
nossas empresas acederem a mercados em Portugal, mas 
também por razões estratégicas. Uma Europa forte é benéfica 

ses precisam de compreender que têm de ser dinâmicos 
quando abordam um mercado. Essa necessidade de dina-
mismo não se aplica apenas aos produtos e serviços das 
empresas, mas também a outros domínios da sua ativi-
dade como a captação de estudantes internacionais. Há 
muito poucos americanos a estudar em Portugal, apesar 
da qualidade do sistema de ensino português. Esse é um 
problema de marketing. Os americanos não conhecem o 
sistema português e, por isso, não escolhem estudar em 
Portugal. Considero essa uma oportunidade “de ouro” 
e é com certeza uma prioridade para a Embaixada criar 
estas conexões.

Que conselho daria às empresas portuguesas que 
querem ser bem-sucedidas na sua abordagem ao 
mercado americano?
Arrisquem. Se tiverem confiança em vocês próprios e con-
fiança no vosso produto vão dar-se bem. 

Falemos agora da parceria Transatlântica para o 
Comércio e Investimento. Em termos gerais, como 
pode este acordo beneficiar a economia norte-
americana e europeia?
Não estou preocupado com as grandes empresas, porque 
essas conseguem sempre entrar nos mercados. Os proble-
mas surgem quando falamos das PME. Em Portugal 98 por 
cento das empresas são PME e nos EUA, apesar da perceção 
que existe do país, a base da economia são também as PME. 
Quando existe regulamentação conflituante e a imposição 
de taxas como um preço a pagar para se fazer negócios, as 
PME acabam por se desmotivar.

“Não é possível manter esta pérola de país 
escondida dos americanos por muito mais 
tempo.”

para os EUA. Quando os EUA se envolvem com o mundo os 
nossos primeiros parceiros vêm da Europa, e quando temos 
aliados fortes na Europa, isso deixa-nos a todos mais seguros. 
A divulgação do TTIP em Portugal foi alvo de uma iniciativa 
conjunta entre a Embaixada dos EUA, a AICEP e o Ministé-
rio dos Negócios Estrangeiros, que têm viajado por todo o 
país, numa abordagem mais forte por estarmos alinhados 
nos benefícios e vantagens deste Acordo.

Há outro assunto estratégico entre a Europa e os 
EUA. A Europa precisa de reduzir a sua dependência 
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energética da Rússia. Nesse sentido os EUA seriam 
um potencial fornecedor de gás natural utilizando 
Portugal como ponto de passagem. É algo que 
poderá acontecer num futuro próximo?
Não sei responder se vai acontecer ou não, o que lhe posso 
dizer é que o assunto foi levantado por membros do go-
verno português junto do governo americano. Eu sei que é 
uma prioridade do ministro da Energia português, que já es-
teve em Washington a falar sobre esse assunto. Eu conside-
ro que essa é outra vantagem do TTIP: se o acordo for apro-
vado, os países signatários, entre eles Portugal, conseguirão 
uma aprovação rápida para a receção de fornecimentos de 
energia. Esse seria um enorme benefício para um país que 
procura aumentar o seu portefólio energético.

Falemos do nosso sol. No ano passado o mercado 
americano foi o quinto maior mercado para o turismo 
português. Trezentos e cinquenta mil americanos 
visitaram Portugal, o que representa um aumento de 
6,5 por cento em relação ao ano anterior. Como é que 
vê este interesse dos norte-americanos pelo nosso país?
Isto é parte do pacote de que temos estado a falar. En-
quanto há cinco séculos atrás os portugueses partiram para 
descobrir o mundo, neste momento os americanos estão a 
descobrir Portugal. Os empresários norte-americanos estão 
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a descobrir Portugal, os apreciadores de vinho norte-ame-
ricanos acabam de descobrir Portugal e os turistas norte-
americanos estão também a descobrir Portugal. Mais uma 
vez, não é possível manter esta pérola de país escondida 
dos americanos por muito mais tempo. 

http://www.apat.pt
http://www.apat.pt
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Portugal é líder mundial na exportação de cortiça, com os produtos desta matéria-
prima natural e nobre – símbolo incontestável de sustentabilidade – a ganhar 
mercado em vários países do mundo, o que representa hoje 2 por cento das 
exportações nacionais de bens. Há uma década a cortiça era ainda sinónimo de 
rolhas, hoje as suas aplicações cobrem um vasto leque de possibilidades, desde 
as mais artesanais às mais sofisticadas e tecnológicas. O segredo desta notável 
recuperação em matéria de inovação, qualidade e de prestígio internacional deve-
se à forte aposta dos atores públicos e privados do setor, que não baixaram os 
braços em tempos de crise, e que além de a promoverem ativamente nos mercados, 
revigorando-lhe a imagem, investiram 500 milhões de euros em tecnologia, 
investigação e desenvolvimento nos últimos dez anos. A cortiça portuguesa e 
os seus produtos, que respondem cada vez melhor em termos de diversidade, 
performance, economia e ambiente, já fazem parte do futuro.

CORTIÇA GLOBAL
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cortiça) para 2014 registou-se um au-
mento de 21,2 por cento nas expor-
tações portuguesas de cortiça, o que 
reflecte a capacidade de resposta deste 
sector a períodos mais adversos. Este 
crescimento deve-se ao esforço das 
empresas na melhoria da performance 
dos seus produtos, em particular, em 
matéria de rolhas de cortiça, o que re-
sultou no reconhecimento deste esfor-
ço por parte do mundo vinícola.

Ao comparar o valor das exportações 
de cortiça com as exportações totais do 
país em 2014, regista-se que o sector 
acompanhou a subida das exporta-
ções, as quais tiveram um aumento de 
1,9 por cento face a 2013. De notar, 
ainda, que as exportações portuguesas 
de cortiça representam 1,8 por cento 
das exportações portuguesas. Refira-se 
que os primeiros dados lançados pelo 
INE para o primeiro semestre deste ano 
demonstram a linha ascendente que a 
cortiça tem seguido nos últimos anos, 
apontando para um crescimento na or-
dem dos 5 por cento.

Quanto às importações portuguesas 
de cortiça, registou-se, em 2014, uma 
diminuição de 4,3 por cento em valor 
e 9 por cento em massa em relação 
ao período homólogo do ano anterior, 
atingindo valores de 127,7 milhões de 
euros e 71,3 milhares de toneladas. O 
que significa que a nossa balança co-
mercial, no sector da cortiça, está cada 
vez mais positiva, registando 718,3 mi-
lhões de euros, o que equivale a uma 
taxa de cobertura das exportações face 
às importações de 662 por cento.

As rolhas de cortiça continuam a lide-
rar as exportações do sector, assumin-
do o valor de 592,5 milhões de euros 
exportados (70 por cento), seguidas da 
cortiça como material de construção, 
com 222,6 milhões de euros (26,3 por 
cento). De realçar que a exportação de 
rolhas de cortiça cresceu 3,75 por cen-
to face a 2013, com destaque para as 
rolhas naturais que cresceram cerca de 
5 por cento.

Relativamente aos países importadores 
de produtos de cortiça, a França con-
tinua a ser o principal mercado com 
18,84 por cento do total exportado, 

Inovar para crescer é o mote que tem estado na 
base de actuação do sector da cortiça e da sua 
associação empresarial, a Associação Portuguesa da 
Cortiça (APCOR). Promover e incentivar a inovação 
e o desenvolvimento como factores de sucesso das 
empresas e da fileira da cortiça têm motivado parcerias 
com centros de investigação, empresas, escolas e 
universidades, e outras associações, e levado a APCOR e 
as suas associadas a desenvolver projectos que cobrem 
diversas áreas e várias valências.

CORTIÇA:  
INOVAR PARA CRESCER
>POR JOÃO RUI FERREIRA*, PRESIDENTE DA APCOR

Esta actuação tem garantido ao sector 
a posição de líder daquilo que é o seu 
principal produto do sector – a rolha da 
cortiça – e, ao mesmo tempo, conquis-
tar cada vez mais utilizadores não só 
para os pavimentos e revestimentos de 
cortiça, que têm mostrado ao mercado 
produtos verdadeiramente inovadores 
e diferenciadores, como também em 
segmentos como a decoração, o mo-
biliário, a moda, os transportes, entre 
muitos outros. 

As exportações como prova 
de liderança
A recuperação das nossas exportações 
tem sido uma realidade desde 2010. 
Trabalho árduo e meta difícil mas que 
foi assumido pelo sector através de 
uma estratégia que priorizou, sobretu-
do, a valorização dos produtos de cor-
tiça. Assim, mais do que a aposta no 
aumento das vendas em volume, foi re-
conhecido que o caminho a seguir seria 
o da opção pela intensificação das ex-
portações de produtos com maior valor 
acrescentado gerando, desse modo, as 
mais-valias indispensáveis à valorização 
de todo o sector.

Contudo, neste percurso de aposta em 
produtos com maior valor acrescentado 

não podemos descurar a necessidade 
de trabalhar internamente ao nível da 
inovação e da qualidade, sendo a recu-
peração que o sector operou na última 
década um bom exemplo do bom tra-
balho realizado. As exportações portu-
guesas de cortiça registaram, em 2014, 
um aumento de 1,5 por cento face a 
2013, o que significou um valor de 846 
milhões de euros, segundo os dados do 
Instituto Nacional de Estatística (INE). 

De destacar, ainda, que de 2009 (o pior 
ano na última década para o sector da 
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equivalendo 159,3 milhões de euros, se-
guida pelos EUA, com 17,98 por cento 
do exportado e 152,1 milhões de euros. 

APCOR prioriza actividades 
com vista à inovação
Para dar continuidade a esta tendên-
cia de crescimento devemos olhar para 
três eixos fundamentais:

•  Contribuir activamente para o es-
forço de ter em Portugal montados 
que possam produzir mais e melhor 
cortiça; 

•  Dar continuidade ao esforço indus-
trial no sentido do aumento da fiabi-
lidade dos nossos produtos; 

•  Aumentar significativamente o cres-
cimento do valor acrescentado das 
nossas exportações, suportado, por 
um lado, na promoção internacional 
e, por outro, no desenvolvimento de 
novas soluções. 

Nesse sentido, os sucessivos planos de 
actividades da APCOR têm dado priori-
dade a algumas áreas de intervenção: 

•  Investigação e conhecimento (com 
destaque para o trabalho já desen-
volvido com algumas universidades 
portuguesas);

•  Comunicação e internacionalização 
(com destaque para a continuação 

das campanhas InterCork – Promo-
ção Internacional da Cortiça); 

•  Aposta na qualidade (incentivando 
as empresas a colocar a fasquia cada 
vez mais alta, nomeadamente com a 
implementação do Código interna-
cional das Práticas Rolheiras e o siste-
ma de certificação Systecode).  

A cortiça chega  
às universidades
A APCOR criou, em 2014, o “Roa-
dshow Universidade/Indústria da Cor-
tiça”. Esta iniciativa visa aproximar o 
mundo académico e a indústria da 
cortiça, promovendo o conhecimento 
científico sobre este material natural e 
a sua utilização pelas nossas empresas, 
dado que existe frequentemente um 
desfasamento entre o meio universitá-
rio e as empresas, o que é reconhecido 
e partilhado pelos agentes de ambas as 
partes. Tendo presente este cenário, a 
direcção da APCOR priorizou a realiza-
ção do roadshow que tem potenciado 
o contacto entre o sector e as principais 
universidades do país.

O roadshow prevê quatro grandes ini-
ciativas que se complementam, a saber: 

•  Visita às universidades portuguesas 
que mais se tenham evidenciado no 

estudo da cortiça e das suas proprie-
dades de utilização. Estas visitas de-
correram já na Universidade de Avei-
ro (UA) e na Universidade do Porto 
(UP), permitindo a realização de en-
contros com professores, investiga-
dores e alunos e os representantes da 
indústria; 

•  Numa segunda fase estão previstas 
visitas de professores e investigadores 
das universidades visitadas à indústria 
da cortiça. Estas visitas permitirão dar 
a conhecer o actual nível de desen-
volvimento sectorial do ponto de 
vista de gestão, desenvolvimento de 
produto e qualificações, entre outros, 
e, assim, potenciar as opções de de-
senvolvimento conjunto de Investiga-
ção & Desenvolvimento; 

•  A terceira iniciativa passa pela orga-
nização de uma conferência conjunta 
universidades-indústria da cortiça (já 
se realizou uma jornada em parceria 
com a UA); 

•  E, por último, associado ao sítio da 
APCOR (www.apcor.pt), pretende-se 
a criação de uma plataforma de in-
teracção entre o meio universitário e 
os seus agentes e a indústria da corti-
ça, devendo funcionar como local de 
reposição de informação de estudos/
projectos realizados, pedidos de in-
formação e pedidos de parcerias.



DESTAQUE

Portugalglobal // julho 15 // 15

Comunicação como a 
estratégia de crescimento
A voz da cortiça tem chegado aos vá-
rios continentes (Europa, Ásia, Amé-
rica e Oceânia) e o reconhecimento 
desta como produto de excelência no 
mundo tem a marca APCOR. A asso-
ciação tem promovido, apoiado e im-
plementado diversas campanhas de 
comunicação e informação de forma 
a incrementar o desenvolvimento da 
indústria portuguesa da cortiça em va-
riadas áreas de actuação. 

Nos últimos 15 anos, a APCOR investiu 
41,3 milhões de euros em seis campa-
nhas de comunicação que envolveram 
20 países. Em 2000, começou com uma 
campanha dirigida em exclusivo ao Rei-
no Unido – o Cork 2000 – para logo 
partir para mais mercados. A promoção 
da rolha de cortiça foi o primeiro enfo-
que mas logo se abrangeu os materiais 
de construção, decoração e design fei-
tos com a casca do sobreiro. Seguiu-se, 
em 2001, a Campanha Internacional da 
Cortiça – promovendo apenas as rolhas 
de cortiça – mas logo se evolui para o 
InterCork, para se promover a cortiça e 
todos os seus produtos. 

Criaram-se gabinetes de imprensa para 
informar sobre a cortiça e lançaram-se 
campanhas de publicidade – a cortiça 
conquistou um lugar de destaque nas 
redes sociais e marcou presença nas 
principais feiras mundiais de vinho e 
decoração – organizaram-se seminá-
rios e workshops e promoveu-se a vin-
da a Portugal de líderes de opinião e 
jornalistas de todo o mundo. 

Podíamos identificar muitas outras ac-
tividades ao longo destes anos, mas 
apenas referimos aquelas em que con-
seguimos conquistar líderes de opinião 
para dar a voz pela cortiça. Quem não 
se lembra da campanha com José 
Mourinho, treinador português, no 
Reino Unido? Mais recentemente no-
mes como o chef italiano Carlo Cracco, 
o crítico brasileiro de vinhos Carlos Ca-
bral, a apresentadora e designer ameri-
cana Candice Olson, o designer ameri-
cano Vern Yip e a apresentadora alemã 
Eva Brenner tornaram-se embaixadores 
da cortiça, comunicando ao mundo as 

potencialidades e utilizações deste ma-
terial 100 por cento natural.

A última campanha que a APCOR de-
senvolveu, o InterCork II, que terminou 
em Junho, já permite realçar alguns 
números muito significativos: mais de 
7.200 artigos já foram gerados nos 
media internacionais (o que significou 
427 artigos por mês em 17 meses de 
actividade), foram mais de 263 mil os 
fãs e seguidores da cortiça e dos seus 
produtos em 31 canais e redes sociais e 
10 sítios em todo o mundo, traduzidos 
para oito línguas.

Mercados mais exigentes
O sector colocou como meta atingir os 
mil milhões de euros de exportações nos 
próximos anos. Reconhecemos contudo 
que esta meta, apesar de real, é ambi-
ciosa, devendo encontrar o sector um 
caminho que passe, sobretudo, pela va-
lorização dos seus produtos. Até porque 
é isso que os mercados nos têm exigido. 

A este nível, a estratégia sectorial de-
verá garantir uma aposta diversificada 
entre os mercados tradicionalmen-
te importadores e consumidores dos 
produtos em cortiça mas também de 
mercados emergentes. No actual con-

APCOR
Associação Portuguesa  
de Cortiça

Avenida Comendador Henrique Amorim, 580
Apartado 100 P 
4536-904 Santa Maria de Lamas | Portugal
Tel.: +351 227 474 040
Fax: +351 227 474 049

info@apcor.pt 

www.apcor.pt 

texto, tendo em conta os indicadores 
de produção e consumo de vinho mun-
dial, destacaríamos a importância dos 
EUA no panorama dos mercados. Quer 
como produtor, quer como consumidor 
destacado no mundo do vinho, este 
mercado é chave para as rolhas de cor-
tiça. Por outro lado, também na área 
dos materiais de construção e decora-
ção em cortiça, o mercado norte-ame-
ricano revela-se fundamental para o 
sector dado o seu enorme potencial de 
crescimento. Também mercados como 
a China, Brasil e Escandinávia vão estar 
na linha da frente para os produtos da 
cortiça e farão o sector alcançar os seus 
objectivos de crescimento. 

* O autor escreve de acordo  

com a antiga ortografia.

mailto:info@apcor.pt
http://www.apcor.pt
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O sobreiro reúne características botâni-
cas que o tornam um caso único a ní-
vel mundial: possui uma casca grossa e 
suberosa (cortiça), facto extremamente 
raro no reino vegetal, ao qual acresce a 
capacidade de sobreviver e reconstituir 
essa casca, produzindo nova cortiça, 
após a sua extração.

Por sua vez o montado, suporte de es-
paços multifuncionais, sustenta ainda 
um conjunto de atividades agrícolas, 
pecuárias, cinegéticas e apícolas, cons-
tituindo ecossistemas extremamente ri-
cos em termos de biodiversidade, face 
à presença de endemismos e espécies 
de elevado estatuto de proteção. 

MONTADO DE SOBRO
UM ECOSSISTEMA RICO E MULTIFUNCIONAL 
> POR PAULA SARMENTO, PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETIVO DO ICNF (INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO 

DA NATUREZA E DAS FLORESTAS)

O sobreiro, instituído pela Assembleia da República como “Árvore Nacional de 
Portugal”, tem uma posição de destaque na floresta nacional, ocupando cerca de 737 
mil hectares – 23 por cento da área florestal, 8 por cento do território do continente e 
34 por cento da área mundial desta espécie.

Estes ecossistemas são hoje reconhe-
cidos como dos mais valiosos a nível 
nacional, europeu e mediterrânico, con-
gregando um diverso leque de benefí-
cios de índole económica, ambiental, 
cultural e social, situação ímpar no mun-
do rural, proporcionando um conjunto 
vasto de serviços dos ecossistemas. 

O ICNF, enquanto autoridade flores-
tal nacional, apoia a definição e im-
plementação de políticas de gestão 
e produção, incentivando e coorde-
nando a aplicação de medidas para 
revitalização de povoamentos em 
declínio. Integra o Centro de Compe-
tências do Sobreiro e da Cortiça, cria-
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CENTRO TECNOLÓGICO 
DA CORTIÇA
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS  
NO SETOR DA CORTIÇA
>POR ALZIRA QUINTANILHA, DIRETORA-GERAL DO CTCOR

A cortiça, que é um 
produto natural, único e 
de excelência, cuja origem 
está limitada aos países 
da bacia mediterrânica, 
atinge em Portugal o 
seu expoente máximo, o 
que implica para o nosso 
país responsabilidades 
acrescidas em matéria de 
conhecimento endógeno, 
o qual está estreitamente 
associado à especialização 
setorial e, em particular, à 
intervenção do CTCOR.

Embora fortemente globalizados, os 
produtos de cortiça são por vezes pou-
co conhecidos pelos seus utilizadores, 
sendo no entanto muito relevantes as 
vantagens complementares à sua uti-
lização, não apenas do ponto de vista 
da sustentabilidade ambiental mas tam-

Instituto da 
Conservação da 
Natureza e das 
Florestas, IP
Av. da República, 16 a 16B,
1050-191 LISBOA - PORTUGAL
T: +351 213 507 900 
F: +351 213 507 984

www.icnf.pt 

do em 2014, que tem como missão o 
desenvolvimento da fileira da cortiça, 
reforçando a investigação, inovação 
e boas práticas suberícolas e poten-
ciando a transferência e divulgação 
de conhecimento.

Também o Fundo Florestal Permanente 
prevê no eixo “Investigação, Experimen-
tação e Estudo” ações dirigidas à inves-
tigação, no combate ao declínio e à re-
cuperação dos povoamentos de sobreiro.

Atualmente identificam-se como priori-
dades estratégicas de atuação, enqua-
dradoras das opções políticas no setor 
e suporte da definição dos apoios pú-
blicos aos montados, as seguintes:

•  Melhoria da estrutura dos montados, 
garantindo o seu rejuvenescimento e 
adensamento, de forma a promover 
a recuperação do seu potencial pro-
dutivo e a salvaguardar as funções e 
valores destes ecossistemas;

•  Melhoria das condições fitossanitá-
rias, invertendo o processo de declí-
nio que se verifica nalgumas regiões;

•  Melhoria nas condições do solo, ga-
rantindo que os montados contribuem 
para os objetivos não só de combate 
à desertificação e de boa gestão dos 
recursos hídricos, mas também de 
mitigação das alterações climáticas e 
conservação da biodiversidade.

Atendendo ao regime de propriedade 
privada dominante, a melhor política de 
gestão dos montados, visando a valori-
zação da sua função de conservação da 
natureza e de salvaguarda da biodiver-
sidade, passará obrigatoriamente por 
garantir a viabilidade económica destes 
sistemas de produção, tendo presente 
também o seu caráter multifuncional. 

bém quanto à sua evolução tecnológi-
ca, intimamente ligada à cultura históri-
ca de preservação de bebidas alcoólicas.
Neste enquadramento, surge uma 
infraestrutura setorial de referência, 
o Centro Tecnológico da Cortiça (CT-
COR), vocacionado para impulsionar 

http://www.icnf.pt
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a sustentabilidade do setor corticeiro 
e especialmente importante pela sua 
interação com os agentes económicos 
nacionais e internacionais, incluindo os 
que intervêm a jusante e a montante 
do setor, ou que influenciam a sua es-
tratégia de desenvolvimento. 

Entidade coletiva de utilidade públi-
ca, sem fins lucrativos, com patrimó-
nio associativo maioritariamente pri-
vado, sendo parte do capital subscri-
to pelo Estado, o CTCOR é reconhe-
cido internacionalmente pela credi-
bilidade, independência, capacidade 
de intervenção técnico-científica, 
pelo apoio à competitividade das es-
truturas produtivas e tecnológicas, 
bem como pela disseminação de co-
nhecimento, aposta na inovação, na 
qualidade e na proteção ambiental, 
vetores que o situam numa posição 
cimeira no mundo científico no que 
à cortiça se refere. 

Colabora estrategicamente em orga-
nizações internacionais e nacionais, o 
que lhe proporciona conhecimento e 
impulsiona a transferência de tecnolo-
gia e saber para os vários agentes eco-
nómicos, principalmente PME. 

É deste modo o laboratório designado 
para ensaios oficiais de materiais e ob-

jetos destinados a entrar em contacto 
com os géneros alimentícios, no âmbi-
to dos regulamentos (CE) nº 882/2004 
e nº 1935/2004 do Parlamento Euro-
peu e do Conselho, e é acreditado pela 
norma NP EN ISO 17025. 

Promove ativamente a implementação 
de soluções técnicas avançadas nas 

empresas, em vários domínios, desde 
consultoria, até conceção de soluções 
tecnológicas específicas, incentivando 
o cumprimento de boas práticas, numa 
abordagem holística às empresas, à sua 
cadeia de fornecimento e à maximiza-
ção de sinergias.
 
O CTCOR envolve-se significativa-
mente em atividades de I&D+I, o que 
contribui para a sua competência na 
resolução de casos de litígio nacio-
nais e internacionais e em peritagens 
técnicas. Esta atividade implica, na-
turalmente, transferência de know-
how a nível internacional e estimula 
a otimização da performance dos 
produtos, além de promover a va-
lorização dos agentes económicos 
envolvidos. Esta proximidade induz, 
principalmente nas PME, a procura 
da inovação contínua sedimentada 
na qualidade, no rigor e na mais-
valia, vertida na exportação respon-
sável dos seus produtos. 

CTCOR
Rua Amélia Camossa - Apartado 96
4536 - 904 Santa Maria de Lamas | Portugal
Tel.:  +351 227 645 797 

+351 227 649 712
Fax: +351 227 645 845

www.ctcor.com 

http://www.ctcor.com
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No ano em que comemoramos 30 anos 
de vida, continuamos focalizados no 
futuro, para o qual trabalhamos todos 
os dias. A atividade do Cincork tem por 
missão compreender os valores, a cul-
tura e as necessidades de formação da 
indústria de cortiça e da região de Entre 
Douro e Vouga, por forma a difundir 
conhecimentos, pela via da valorização 
e da formação profissionais, que garan-
tam a competitividade das empresas 
nos mercados nacional e internacional.

O Cincork tornou-se assim uma refe-
rência para toda a fileira da cortiça, 

CINCORK
FORMAÇÃO COMPETITIVA NA CORTIÇA 
>POR RUI CARDOSO, DIRETOR DO CINCORK

O Centro de Formação Profissional da Indústria de Cortiça - Cincork, iniciou a sua 
atividade em Janeiro de 1985 por acordo protocolar entre o IEFP (Instituto de 
Emprego e Formação Profissional) e a APCOR (Associação Portuguesa de Cortiça), 
desenvolvendo desde então uma estratégia concertada de valorização dos recursos 
humanos na fileira da cortiça.

mação inovador - o Programa Avan-
çado de Gestão Industrial na Fileira 
da Cortiça, desenvolvido em parceria 
com a Universidade de Aveiro, e que 
consolida a posição deste Centro nas 
diferentes vertentes de formação.

Considerando o quadro de desenvol-
vimento económico em que se insere 
a indústria da cortiça, especialmente 
marcado pela globalização, competi-
tividade e tecnologias de informação, 
o Cincork definiu uma estratégia de 
enquadramento com várias organiza-
ções, no sentido de criar uma envol-
vente favorável à inovação e ao acrés-
cimo de competitividade empresarial, 
numa lógica de inserção na atividade 
formativa. 

Neste sentido celebrou um conjunto 
alargado de protocolos de parceria, 
de colaboração e de cooperação com 

empresas, autarquias, associações, 
estabelecimentos de ensino secundá-
rio e universitário, que assumem uma 
importância muito significativa em ter-
mos da definição e operacionalização 
de estratégias conjuntas de resposta 
ao reforço das qualificações dos jovens 
e dos adultos com vista a melhorar as 
respetivas condições de empregabilida-
de, e de satisfazer as necessidades de 
formação dos ativos atuais ou futuros 
do setor da cortiça.

Atento às necessidades evidencia-
das pelas empresas, desenvolvemos 
novos referenciais de formação de 
dupla certificação, que conferem o 
nível de qualificação 4 do Quadro 
Nacional de Qualificações, consi-
derados prioritários face às atuali-
zações tecnológicas e aos elevados 
padrões de exigência dos processos 
produtivos, assim como a oferta de 
formação de nível 5, pós secundário, 
um Curso de Especialização Tecnoló-
gica (CET), cujo objetivo primordial 
será a inserção profissional no mer-
cado de trabalho, mas que possibi-
litará também o prosseguimento de 
estudos de nível superior. 

CINCORK 
Rua Alto do Picão - Lugar da Valada
Apartado 10
4536-904 Santa Maria de Lamas | Portugal
Tel.: +351 227 471 200
Fax: +351 227 471 209

geral@cincork.com 

www.cincork.com 

“o Cincork definiu 
uma estratégia de 
enquadramento com várias 
organizações, no sentido 
de criar uma envolvente 
favorável à inovação e ao 
acréscimo de competitividade 
empresarial, numa lógica 
de inserção na atividade 
formativa.”

não só ao nível da formação, como em 
termos de ética, confiança, criativida-
de, crescimento e excelência, sendo 
reconhecido por todos como legítimo 
e proactivo representante da indústria 
na transmissão de conhecimentos que 
permitam satisfazer as expectativas 
dos colaboradores e das empresas, de 
que é exemplo um programa de for-

mailto:geral@cincork.com
http://www.cincork.com


DESTAQUE

// julho 15 // Portugalglobal20

A rolha de cortiça – responsável por 70 
por cento do valor acrescentado criado 
pela indústria – estava, segundo alguns 
líderes de opinião, condenada a desa-
parecer, arrastando inevitavelmente 
todo o setor. Mas a resposta não se fez 
esperar: investigação e desenvolvimen-
to, inovação, consistente melhoria de 
qualidade e tenacidade na defesa in-
ternacional de um dos maiores ativos 
nacionais, permitiram que a rolha de 
cortiça se afirmasse progressivamente 
como o vedante de excelência. 

Ao longo dos últimos 15 anos, a Cor-
ticeira Amorim liderou o maior inves-
timento de sempre na história do se-
tor. O recurso a tecnologias de ponta 
e inúmeras parcerias com importantes 
instituições de I&D culminaram num 
aumento da performance técnica e na 
maior fiabilidade do produto. Simul-
taneamente, o desenvolvimento de 
novos produtos direcionados para o 
segmento popular premium gerou im-
portantes ganhos de competitividade. 

No entanto, desde há muito tempo que 
a história da cortiça não se limita à entre-

INVESTIMENTO EM I&D CRIA NOVOS 
PRODUTOS DE CORTIÇA
>POR CARLOS DE JESUS, DIRETOR DE COMUNICAÇÃO E MARKETING DA CORTICEIRA AMORIM

É hoje possível afirmar que a cortiça conseguiu impor-se a uma série de circunstâncias 
que se afiguravam de tal forma adversas que, em pleno início do século XXI, se 
vaticinava já um pretenso declínio do setor.

ga de rolhas de qualidade ao mercado. 
Alinhado com a missão de “acrescentar 
valor à cortiça de forma diferenciada e 
inovadora, em perfeita harmonia com a 
Natureza”, o espírito pioneiro da Cor-
ticeira Amorim – juntamente com as 
características verdadeiramente únicas 
do material – tem permitido colocar a 
cortiça ao serviço de uma panóplia de 
aplicações de ponta, não só dando res-
posta às exigências de hoje, mas inclusi-
ve definindo tendências para o amanhã.

Natural e reciclável, leve e resiliente, con-
fortável, resistente à água e ao fogo e 
com um excelente desempenho em ter-
mos de isolamento térmico e acústico, 
a cortiça está atualmente a ser utilizada 
para garantir eficiência energética na in-
dústria dos transportes, seja em metros, 
autocarros e até veículos espaciais; nos 
pisos e como solução de isolamento de 
projetos diversos, alguns deles liderados 
pelos mais conceituados arquitetos do 
panorama mundial – como são exemplo 
Herzog & de Meuron ou o português Ál-
varo Siza Vieira, a que se juntam design-
ers estabelecidos, como Naoto Fukasa-
wa, e emergentes na apresentação cons-
tante de novas ideias para o material. 

No desporto, marcas como a Adidas e a 
Nike têm surpreendido com os seus mo-
delos de sapatilhas de cortiça e para a  
Reebok continua a ser a solução para o 
piso dos seus ginásios nos EUA. No mun-
do de desportos radicais, a Mercedes-
Benz juntou-se a Garrett McNamara, o 
mais recente embaixador da cortiça, com 
a qual pretende no futuro surfar as ondas 
gigantes da Nazaré. No que à Corticei-
ra Amorim diz respeito, continuaremos 
entusiasmados em valorizar e criar no-
vas aplicações para a cortiça, liderando 
a partir de Portugal um exemplo do que 
melhor se faz no mundo. 

Grupo Amorim
Rua de Meladas, Nº 380 - Apartado 20
4536-902 Mozelos | Portugal 
Tel.: + 351 227 475 400
Fax: + 351 227 475 410

corticeira.amorim@amorim.com 

www.amorim.com 

mailto:corticeira.amorim@amorim.com
http://www.amorim.com
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ARTIPEL
MODERNIDADE E TRADIÇÃO EM CORTIÇA
Com sede em Terrugem, no 
Alentejo, a Artipel produz 
e comercializa acessórios 
de moda, vestuário, 
calçado, bijuteria e objetos 
utilitários em cortiça. A 
forte aposta nos mercados 
internacionais é estratégica 
para a empresa, que em 
2015 pretende exportar 
a maior parte da sua 
produção.

acessórios de moda e decoração, com 
design e de grande qualidade.

A aposta em materiais naturais, ecoló-
gicos e de origem nacional sempre foi 
uma preocupação da Artipel, sendo a 
cortiça uma opção óbvia. Este material, 
cem por cento natural, reciclável e bio-
degradável, reforça a responsabilidade 
ambiental e social da empresa, que 
contribui ativamente para a sustenta-
bilidade e desenvolvimento da região.

Com uma aposta constante no empre-
endedorismo e na inovação, a Artipel 
consegue criar uma coleção com design 
atual, mas em que a tradição portuguesa 
não é esquecida, privilegiando uma rela-
ção de exclusividade do produto com os 
seus clientes, o que lhe permite garantir 
um melhor atendimento e, consequente-
mente, a total satisfação destes. 

No mercado internacional, a marca 
aposta fortemente no mercado asiáti-

Artipel
Rua da Igreja, 32 
7350-491 Terrugem | Portugal
Tel.: +351 268 657 184
Fax: +351 268 657 177

artipel@mail.telepac.pt 

garrici@hotmail.com 

www.artipel.pt 

co. Mas tem clientes em países como 

a França, EUA, Austrália, África do Sul, 

Alemanha, Inglaterra, Suíça, Holanda, 

Lituânia, Luxemburgo, Canadá, Coreia 

do Sul, entre outros. Desta forma, é 

percetível que a internacionalização é 

uma das principais metas da empresa, 

que pretende exportar a maior parte 

da sua produção no ano de 2015. Em 

Portugal, os principais pontos de ven-

da da empresa são Lisboa, Porto, Faro, 

Sintra, Óbidos, Batalha, Faro, Évora, 

Coimbra e Albufeira. 

A Artipel, uma empresa de origem fa-
miliar com grandes tradições na confe-
ção artesanal de peles, teve início em 
1991, com a produção de acessórios 
de moda, tendo começado em 2007 
a produzir e a comercializar produtos 
em cortiça, um material de excelência 
e amigo do ambiente, nomeadamente 

mailto:artipel@mail.telepac.pt
mailto:garrici@hotmail.com
http://www.artipel.pt
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Desde a sua fundação, a empresa recor-
re às tecnologias mais recentes e aposta 
na investigação e desenvolvimento de 
novas técnicas. A sua gama de produtos 
estende-se das rolhas técnicas, que pro-

JPS CORK GROUP
A CORTIÇA COM 
SOLUÇÕES INOVADORAS  
Desde 1924 que o grupo JPS Cork tem apresentado 
soluções em cortiça, cada vez mais inovadoras e 
sustentáveis, direcionadas para uma ampla variedade 
de setores, como os vinhos, a construção, a decoração,  
o calçado e os têxteis.

tegem o aroma e o sabor do vinho, às 
soluções de isolamento térmico e acús-
tico para a construção e indústria, pas-
sando pelas soluções de revestimento 
de parede, pisos de cortiça, tecidos de 

JPS Cork Group
Rua Cruz de Maltam,110 P.O. Box 435
4524-907 Rio Meão | Portugal
Tel. +351 227 471 920
Fax: +351 227 447 796

jps@jpscorkgroup.com 

www.jpscorkgroup.com 

cortiça resistentes, flexíveis e com ilimi-
tadas possibilidades de personalização, 
produtos decorativos, produtos têxteis e 
calçado, e também, a primeira bola de 
futebol em cortiça aglomerada. 

Atualmente com cerca de 130 colabo-
radores, a empresa aposta constante-
mente na qualidade e diversidade dos 
seus produtos, introduzindo a cortiça 
em novos negócios e setores, o que a 
torna uma referência no negócio deste 
produto natural.

A aplicação da cortiça em materiais e 
produtos de grande exigência física é 
possível graças à nova tecnologia de 
agregação de lâminas de cortiça na-
tural desenvolvida pela empresa. Es-
tes produtos caracterizam-se pelo seu 
toque único e suave, assim como pela 
resistência e flexibilidade.  

A estratégia do grupo JPS Cork passa 
pelo seu reconhecimento no mercado 
através do design e da inovação, no-
meadamente em matéria de cores e 
padrões nunca antes vistos em cortiça, 
bem como em melhorias funcionais de 
resistência e toque, e variedade de apli-
cações, o que se traduziu ao longo do 
tempo em inúmeros prémios. 

A estratégia de internacionalização as-
senta na diferenciação e na crescente 
proximidade e parceria com importado-
res e distribuidores internacionais, pro-
porcionando sempre a cada área de ne-
gócio e a cada mercado, uma gama de 
produtos à base de cortiça, inovadores, 
ecológicos e bem adaptados às neces-
sidades de cada destino de exportação.

A exportação para quatro continentes 
representa cerca de 80 por cento da 
faturação do grupo, desenvolvendo 
para isso ideias e produtos mais com-
petitivos, sempre na ótica da inovação 
e da qualidade. 

mailto:jps@jpscorkgroup.com
http://www.jpscorkgroup.com
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Criada em 2010 por Daniela Sá, a Najha 
nasceu da junção de dois conceitos axiais 
– a moda e a cortiça – na ótica de uma 
filosofia “eco-friendly”, pelo que procura 
materiais ecológicos e de alta qualidade 
que se inserem na sustentabilidade am-
biental. Além disso, cria coleções únicas 
com um design exclusivo. A sua gama de 
produtos, que vai da marroquinaria, ves-
tuário e calçado até aos acessórios e à jo-
alharia, revela a qualidade e a excelência 
da marca, que aposta tanto em artigos 
de moda feminina como masculina. 

Com apenas três colaboradores, a Na-
jha aposta numa identidade e numa 
filosofia próprias. A inovação encon-
tra-se presente em todos os produtos, 
que se diferenciam no mercado pela 
qualidade, materiais e design, sendo 
cada coleção inspirada num tema, 
tendo a coleção Primavera/Verão 2016 
como mote o som. 

NAJHA
A CORTIÇA QUE INOVA NA MODA
A Najha é uma marca de produtos de cortiça que se diferencia no mercado pelo seu 
caráter único, oferecendo uma ampla gama de artigos exclusivos e de alta qualidade, 
concebidos com criatividade e design, e todos eles fabricados em materiais como a 
cortiça e o algodão 100 por cento orgânico.

A cortiça – com um toque suave, resis-
tente e impermeável à água – é o princi-
pal material utilizado, podendo adquirir 
qualquer forma e cor, sendo usado nos 
forros algodão 100 por cento orgânico. 
Ambos os materiais têm um impacto 
ambiental muito baixo e contribuem 
positivamente para a responsabilidade 
social inerente à filosofia da marca. 

Nos últimos anos, a Najha tem parti-
cipado em diversas exposições e tem 
aberto lojas temporárias – pop up 
stores – por todo o país. Recentemente 
abriu a sua primeira pop up store inter-
nacional em Islantilla, Espanha. 

A estratégia de internacionalização da 
Najha passa pela existência de represen-
tantes nos mercados externos, que lan-
çam e colocam a marca nos respetivos 
mercados, de forma coerente e susten-
tada. Atualmente encontra-se presente 

Najha
Rua de Beire, 415 
4520-606 São João de Ver | Portugal
Tlm.: +351 961 017 877 

geral@najha.com 

www.najha.com 

no Canadá, França e México, represen-
tando os valores de exportação cerca de 
cinco por cento da sua faturação. 

A Najha foi já reconhecida e destacada 
pela “Drapers”, revista de moda inglesa 
e, em 2012, a sua criadora, Daniela Sá, 
foi nomeada para a categoria de “Best 
Designer of the Year – Accessories”, 
tendo apresentado a marca e o conceito 
numa coleção destinada à própria re-
vista. Por outro lado, a Najha é a única 
marca portuguesa a participar no even-
to de Luxo SunSet Affair, que se realiza 
na famosa ilha italiana de Capri. 

mailto:online.shop@najha.com
http://www.najha.com
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PELCOR
INOVAÇÃO EM ACESSÓRIOS DE MODA

A Pelcor é uma marca 
de acessórios em pele 
de cortiça, sedeada em 
São Brás de Alportel 
(Algarve) que alia natureza 
e sustentabilidade à 
modernidade, design 
e inovação. A empresa 
aposta forte na alta 
qualidade e originalidade 
das suas peças, que chegam 
aos seus clientes através 
de três coleções, com 
acessórios para situações 
distintas, incluindo 
elementos de escritório, 
de viagem ou para um 
quotidiano urbano.

Sandra Correia, fundadora da marca, 
pertence à terceira geração da famí-
lia que tem dedicado as suas vidas à 
cortiça. Foi na sua visão e capacidade 
de sonhar que se fundou a ideia de 
levar a cortiça até novos limites e de 
a converter na essência de uma mar-
ca de acessórios de moda exclusivos e 
inovadores. Em 2003, deu a conhecer 
ao mundo a sua primeira criação, um 
guarda-chuva totalmente produzido 
em pele de cortiça. Foi o sucesso deste 
primeiro lançamento que ditou o nasci-
mento da Pelcor enquanto marca. 

A escolha da cortiça deve-se ao facto 
de ser uma matéria-prima leve, imper-
meável, elástica e compressível, com 
qualidades superiores como isolante 
térmico e acústico. Adicionalmente 
é um produto 100 por cento natural, 
reciclável, biodegradável e cujo proces-
samento não implica a produção de 
muitos resíduos. Com a crescente pre-
ocupação ambiental, este recurso tem 
sido cada vez mais utilizado, apostan-

Pelcor
Rua Padre Sena Neto, 48
8150-176 São Brás de Alportel | Portugal
Tel.: +351 289 845 487 

marketing@pelcor.pt 

www.pelcor.pt 

do a Pelcor em detalhes inovadores tais 
como novas texturas, novas estruturas 
e uma paleta cromática irreverente, ga-
rantindo a novidade de cada coleção.  

Atualmente com mais de 20 colabora-
dores, a marca divide os seus produtos 
em dois segmentos – moda e brindes 
– sendo fabricados maioritariamente 
em cortiça, com aplicações em pele e 
opção vegan. Dos seus produtos per-
sonalizados fazem parte peças para a 
Cimeira da NATO, que se realizou em 
Lisboa, em 2010, como também para 
Barack Obama, Hillary Clinton, Angela 
Merkel e Madonna.

A estratégia de crescimento da marca 
consiste em apostar em feiras inter-
nacionais para dar a conhecer os seus 
produtos além-fronteiras. Os seus mer-
cados prioritários são os Estados Uni-
dos da América, o Japão e a Europa 
Central e do Norte. 

A nível nacional, os resultados da Pelcor 
representam 63 por cento, enquanto a 
nível internacional representam 37 por 
cento. Para o ano de 2015, a marca 
pretende que o mercado internacional 
represente 60 por cento dos seus resul-
tados e o mercado nacional os restan-
tes 40 por cento. Além disso, a marca 
pretende abrir lojas próprias no futuro e, 
também, aumentar as suas vendas em 
lojas de revenda especializada e depart-
ment stores, através de coleções irreve-
rentes e requintadas. 

A Pelcor venceu, em 2014, o prestigiado 
AmCham Tribute Award da American 
Chamber of Commerce por batalhar 
na construção de laços entre Portugal e 
os Estados Unidos da América. Por sua 
vez, a fundadora da marca foi nomea-
da, em 2011, para o prémio de Melhor 
Empresária da Europa, atribuído pelo 
Parlamento Europeu e pelo Conselho 
Europeu das Mulheres Empresárias. 

mailto:marketing@pelcor.pt
http://www.pelcor.pt
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A primeira criação relevante da empresa 
consistiu na transformação de uma tra-
dicional caixa de fruta numa garrafeira, 
dando-lhe assim uma nova função. A 
partir deste projeto começaram a utilizar 
a cortiça como elemento fundamental 
de todas as suas peças, tendo a marca se 
tornado especialista nesta matéria-prima. 

SOBREIRO DESIGN SOLUTION 
MOBILIÁRIO EM CORTIÇA

O projeto Sobreiro Design Solution foi criado, em 2011, por um grupo de jovens 
empreendedores, enquanto ainda estudantes de design da faculdade de Évora. 
Atualmente, apenas um deles, Ruben Fernandes, se mantém na liderança da empresa, 
cujo nome se está a tornar uma referência, não apenas local, como internacional.

A marca foi registada em 2013, tendo 
a equipa começado a crescer, sendo 
hoje composta por um diretor criati-
vo, dois designers, um account e ainda 
uma equipa administrativa. Até junho 
de 2014, a marca investiu em estudos 
de mercado e no desenvolvimento de 
uma estratégia de marketing susten-

Sobreiro Design  
Solution
Rua Garrett, 80 – 1ºA 
1200-204 Lisboa | Portugal
Tlm.: +351 218 227 398 

hello@sobreirodesign.pt 

www.sobreirodesign.pt 

tada, o que lhes permitiu assegurar fi-
nanciamento para o projeto. 

A empresa conseguiu então arrancar 
com a criação e desenvolvimento das 
suas primeiras peças de mobiliário em 
cortiça, começando a produzir no final 
de 2014 protótipos e criações. Este iní-
cio de produção permitiu-lhe aumentar, 
cada vez mais, não só o conhecimento 
sobre a matéria-prima, mas também a 
sua capacidade ao nível da produção e 
do desenvolvimento dos seus produtos. 

O resultado foi assim a criação de 
nove peças de mobiliário em cortiça, 
visivelmente inovadoras, com as quais 
participaram em maio do presente ano 
numa das maiores feiras de mobiliário 
a nível mundial, a ICFF, em Nova Ior-
que. A presença nesta feira teve como 
objetivo alcançar e angariar mercados 
internacionais de forma a tornar a mar-
ca uma referência além-portas.   

Hoje em dia a Sobreiro Design Solu-
tions prepara-se para alcançar os mer-
cados da Europa Central, nomeada-
mente a Alemanha e a Roménia. Além 
disso, encontra-se a desenvolver uma 
parceria com uma empresa coreana 
que irá introduzir as peças da marca 
nos mercados asiáticos. Até ao fim do 
ano, esta marca espera entrar no mer-
cado americano. 

mailto:hello@sobreirodesign.pt
http://www.sobreirodesign.pt
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A maioria dos produtos da Sofalca es-
tão direcionados para os mercados ex-
ternos, os quais veem no aglomerado 
de cortiça importantes vantagens como 
isolamento ecológico. A internacionali-
zação é estratégica para a empresa, a 
qual exporta cerca de 80 por cento da 
sua produção para países como a Bélgi-
ca, França, Espanha, Japão, Itália, Áus-
tria, Taiwan, Alemanha e Hong Kong.

O principal produto da Sofalca é o 
Aglomerado Negro de Cortiça Ex-
pandida, um material de construção 
que se destina a isolamentos térmi-
cos, acústicos e antivibráticos. Este 
produto deriva de uma matéria-prima 
sustentável que se renova a cada ex-
tração e é 100 por cento natural, uma 
vez que não utiliza colas nem pig-

SOFALCA
ISOLAMENTOS DE CORTIÇA ECOLÓGICOS
A Sofalca – Sociedade Central de Produtos de Cortiça, Lda. nasce em 1966, na região 
de Abrantes, fazendo hoje parte do Grupo Estrada SGPS. É uma empresa familiar, com 
cerca de 30 colaboradores, que se dedica à criação de soluções naturais, ecológicas e 
inovadoras na área dos isolamentos de cortiça.

mentos, sendo totalmente reciclável 
no fim do ciclo de vida. A energia uti-
lizada na sua produção é unicamente 
o vapor de água a 400º C, que é ob-
tido pela queima de biomassa a partir 
de um desperdício, o que confere ao 
fabrico deste aglomerado uma auto-
nomia energética na ordem dos 95 
por cento.

A aposta na inovação é uma constante 
nesta empresa, a qual para diversificar 
as suas áreas de aplicação estabeleceu 
parcerias com arquitetos e designers. 
Assim, foram criadas novas utilizações 
e marcas para o Aglomerado Negro de 
Cortiça Expandida, como sejam a Black-
Cork (mobiliário contemporâneo) e os 
revestimentos Corkwave, Corkwave.
Green e Gencork. 

Sofalca
Estrada Nacional, 2 - Bemposta
2205-213 Abrantes | Portugal
Tel.: +351 241 732 165
Fax.: +351 241 732 210

info@sofalca.pt 

www.sofalca.pt 

Estas marcas têm alcançado novos pú-
blicos e setores através da apresenta-
ção de soluções de revestimento com 
correção acústica e térmica, e também 
em fachadas verdes, o que tem contri-
buído para uma crescente visibilidade 
da cortiça, nomeadamente da cortiça 
preta da Sofalca - um material nobre 
e sustentável - o que se reflete no au-
mento do consumo de isolamentos e 
vedantes (rolhas) por todo o mundo. 

mailto:info@sofalca.pt
http://www.sofalca.pt
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Fundada em 2011 por Nuno Nascimen-
to, a The Cork Tree aposta nos produ-
tos que se diferenciem da oferta cor-
rente que é habitualmente comercia-
lizada pela maioria dos fabricantes de 
artigos de golfe. A empresa, que conta 
atualmente com cerca de 10 colabo-
radores, utiliza a pele de cortiça como 
matéria-prima principal, conjugando-a 
com outros materiais, de modo a pro-
teger o equipamento. 

A tecnologia utilizada atualmente no 
setor corticeiro permite a criação de 
padrões e de várias texturas comple-
xas a partir da matéria-prima, sem no 
entanto retirar as qualidades morfo-
lógicas que a cortiça e a pele de cor-
tiça oferecem. Estes novos processos 
permitem criar produtos específicos 
e sofisticados em termos de fabrico, 
como os sacos de golfe, que do ponto 
de vista do cliente, são extremamente 
atraentes e únicos. 

A nível internacional, a empresa apos-
ta essencialmente em parcerias com 
outras marcas ou fabricantes mun-
diais que possuam uma forte rede de 
distribuição mundial. Além disso, está 
também presente em inúmeras feiras 
mundiais da modalidade.

Em outubro de 2013, a The Cork Tree 
marcou presença na feira de golfe que 
decorreu em Augsburg, na Alemanha, 
onde ganhou o prémio Best Winning 
Award Product para o melhor saco de 
golfe. Este prémio permitiu-lhe um 
maior reconhecimento internacional.

THE CORK TREE
ACESSÓRIOS DE GOLFE  
EM PELE DE CORTIÇA

A The Cork Tree é a única marca no mundo a fabricar acessórios de golfe em pele de 
cortiça, desde sacos de golfe a headcovers, e outros acessórios relacionados com a 
modalidade.

Com a criação da Cork Tree Asia, em 
abril de 2014, a empresa reforçou ainda 
mais a sua aposta na internacionalização, 
o que lhe permitiu focar os seus esforços 
naquela região onde a modalidade do 

da área. Este produto é utilizado por 
mais de 80 jogadores, tendo atingido, 
em apenas um ano, cinco vitórias nos 
diversos circuitos de golfe mundiais, 
bem como em vários top 10. 

The Cork Tree
Sitio dos Almargens, CP 987-A 
8150-013 São Brás de Alportel | Portugal
Tlm.: +351 914 965 069 

info@thecorktree.net 

www.thecorktree.net 

golfe tem crescido a cada ano que passa.

A inovação é uma das principais apostas 

da marca, a qual criou um novo produ-

to para o golfe – um grip (pega) – para 

o taco putter em pele de cortiça, que 

se encontra em processo de distribui-

ção mundial, entre os maiores players 

© Tiago Vieira

mailto:info@thecorktree.net
http://www.thecorktree.net
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Desenhada por Garrett McNamara, 
surfista com 20 anos de experiência, 
a prancha de cortiça MBoard foi de-
senvolvida pela Mercedes-Benz e pela 
Amorim Composites. O projeto teve 
início após McNamara ter surfado, em 
janeiro de 2013, a maior onda de sem-
pre na Nazaré. O protótipo já foi tes-
tado pelo surfista, que pretende surfar 

com esta prancha na Nazaré a partir 
de setembro deste ano. A cortiça é o 
material utilizado no fabrico da pran-
cha e o segredo da sua performance 
reside no compósito de cortiça, dado 
que esta é o único material suficien-
temente forte e flexível para surfar 
ondas gigantes. Esta prancha pesa 
mais de 10 kg, enquanto as pranchas 

normais pesam entre um e dois kg, 
partindo-se facilmente em ondas de 
grande dimensão. 

Corticeira Amorim 
www.amorim.com

Mercedes-Benz
www.mercedes-benz.pt

As empresas portuguesas apostam cada vez mais em novos materiais, processos e 
produtos, que cativem e satisfaçam, pela sua criatividade e excelência, consumidores 
e mercados. A cortiça, matéria-prima natural, reciclável e ecológica, que está na 
origem de um número crescente de produtos portugueses inovadores – que vão da 
moda à construção, passando pelas indústrias de ponta – é cada vez mais utilizada, 
sendo os seus produtos mundialmente reconhecidos pelo seu ‘design’, qualidade, 
funcionalidade e aplicações. Alguns exemplos.

NOVOS PRODUTOS  
NO MUNDO DA CORTIÇA

A PRANCHA PERFEITA EM CORTIÇA

http://www.amorim.com
http://www.mercedes-benz.pt
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COLCHÃO DE CORTIÇA

CHAISE-LONGUE DE CORTIÇA

A marca portuguesa LusoColchão lan-
çou uma inovação mundial na sua área 
da produção. Trata-se de uma linha 
de colchões com cortiça que, além de 
refletir uma preocupação ambiental, 
apresenta propriedades antialérgicas e 
com maior resistência à humidade. O 
colchão tem no seu interior uma placa 
de cortiça Cork Insu, um material hi-
poalergénico, leve, elástico e compres-
sível, que funciona como um isolante 

térmico e acústico. E é decorado com 
tecidos de cortiça Cork’nRoll. Além das 
suas mais-valias em termos de ergo-
nomia e durabilidade dos colchões, a 
cortiça é suave ao toque e tem eleva-
da resistência ao atrito, sendo por isso 
um produto diferenciador, associado à 
qualidade, criatividade e design.

LusoColchão
www.lusocolchao.pt

Feita em cortiça 100 por cento reciclá-
vel, esta chaise-longue foi criada por 
Daniel Michalik, um designer sedeado 
em Brooklyn que utiliza a cortiça como 
matéria-prima para os seus móveis e 
peças de design. Esta peça, adequada 
para uso interior e exterior, mostra a ca-
pacidade da cortiça se dobrar em duas 
direções em simultâneo, criando formas 

tridimensionais complexas laminadas a 
partir de uma folha plana. A maleabi-
lidade do material permite um balanço 
delicado e suave de ambos os lados e de 
frente para trás, proporcionando uma 
sensação de flutuar sem esforço.

Corticeira Amorim 
www.amorim.com

http://www.amorim.com
http://www.lusocolchao.pt
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O grupo Amorim desenvolveu a MD-Fa-
chada, um revestimento com aglomera-
do de cortiça expandida, que apresenta 
o aspeto natural da cortiça. Este material, 
recomendado para fachadas exteriores 
sem qualquer tipo de tratamento, apre-
senta melhorias acústicas, maior conforto 
com isolamento saudável, elevada du-
rabilidade sem perda de características, 
excelente capacidade de respirabilidade, 
economia energética e eficácia por tempo 
indeterminado. O Colégio Pedro Arrupe, 
em Lisboa, escolheu este produto para a 
fachada das suas instalações, sendo esta 
uma opção adequada para um espaço 
frequentado diariamente por crianças.

Corticeira Amorim 
www.amorim.com

O novo metro de superfície da Siemens, 
Inspiro, lançado na Polónia, foi concebi-
do para ser o mais moderno, eficiente e 
sustentável da sua classe, apresentando 
um design vanguardista, tecnologia de 
ponta e um conceito ecológico. Com um 
número de carruagens que pode variar 
entre as três e as oito unidades, é um 
dos metros mais leves do mundo graças 
à aplicação do inovador piso de cortiça 
AluCORK, da Amorim Cork Composi-
tes, que contribui para que o peso das 
carruagens seja 30 por cento inferior ao 
dos modelos tradicionais. Além disso, a 
cortiça melhora a acústica e o isolamento 
térmico deste transporte. O metro mais 
inovador é assim um produto sustentável 
e reciclável, que se pretende reciclar após 
uma vida útil de 40 anos.

Corticeira Amorim 
www.amorim.com

FACHADA DE CORTIÇA

INSPIRO, O METRO DE ÚLTIMA GERAÇÃO

http://www.amorim.com
http://www.amorim.com
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A empresa portuguesa AMA Design 
criou um lavatório de coluna totalmen-
te feito de cortiça. O lavatório “Natu-
re” conjuga a cortiça CorkInsu, um ma-
terial com propriedades únicas em que 
sobressaem a leveza e a impermeabili-
dade, bem como o caráter ecológico e 
sustentável, com o Corian, um material 
altamente tecnológico que possui pro-
priedades antibacterianas e possibilita 
a existência de uma peça única sem 
uniões e sem fissura. Esta solução foi 
distinguida com o prémio “High Qual-
ity Design” na edição de 2015 dos 
“Red Dot Awards”, na categoria de 
Design de Produto 2015. Estes prémios 
são os mais prestigiados na área do de-
sign de produto a nível internacional.

Ama Design
www.amadesign.pt

LAVATÓRIO DE CORTIÇA PORTUGUÊS

A Albertina Oliveira Arquitetura criou, 
com recurso a alta tecnologia, um 
conjunto de mobiliário português feito 
apenas de cortiça. Composto por uma 
luminária, uma mesa e oito cadeiras, 
este produto inovador sobressai pela 
sua forma e pelo conforto natural 
proporcionado por este material 
inteiramente natural. O tampo da mesa 
e a campânula da luminária – que utiliza 
tecnologia LED – são feitos de ‘corkbalt’, 

um material inovador que combina a 
fibra de basalto com a cortiça, dando 
leveza às peças. O projeto conquistou, 
na edição de 2014/2015 do concurso 
internacional ‘A’ Design Award & 
Competition’, a medalha de bronze na 
categoria “Furniture, Decorative Items 
and Homeware Design”.

Albertina Oliveira Arquitetura
www.albertinaoliveira.com

MÓVEIS DE CORTIÇA
REVOLUCIONÁRIOS 

http://www.amadesign.pt
http://www.albertinaoliveira.com
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A corticeira Amorim anunciou recen-
temente o lançamento de Hydrocork, 
da Wicanders, um pavimento flu-
tuante de cortiça que se apresenta 
como uma solução inovadora e dife-
renciada pela combinação da sua es-
pessura reduzida, resistência à água 
e incorporação de cortiça, bem como 
em termos de isolamento térmico e 
acústico, conforto ao caminhar, re-
sistência ao impacto e alívio de ten-
sões corporais (tecnologia Corktech). 
Concebido no âmbito da Unidade de 
Negócios Revestimentos, o desen-
volvimento de Hydrocork resulta de 
uma aposta estratégica da Corticei-
ra Amorim em I&D e Inovação. Com 
apenas 6 mm de espessura, o Hydro-
cork pode ser facilmente cortado e 
instalado em praticamente todo o 
tipo de superfícies, apresentando-se 
como uma solução ideal para proje-
tos de reabilitação. 

Corticeira Amorim 
www.amorim.com

Desde o início da exploração do es-
paço, a Amorim tem sido a principal 
parceira tecnológica da NASA e da 
Agência Espacial Europeia em relação 
ao desenvolvimento de soluções de 
isolamento. Desta forma, desenvolveu 
um isolamento de cortiça pioneiro na 
proteção térmica dos escudos, o ma-

terial TPS (Thermal Protection Systems 
- Sistemas de Proteção Térmica). Gra-
ças a um único composto de cortiça, 
este material resistiu a décadas de via-
gens espaciais. 

Corticeira Amorim 
www.amorim.com

PISO INOVADOR EM CORTIÇA

VAIVÉM ESPACIAL  
COM ISOLAMENTO DE CORTIÇA

http://www.amorim.com
http://www.amorim.com
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O produtor australiano Lavander Archer 
Cork Skateboards desenvolveu, em par-
ceria com a corticeira Amorim, um skate 
de cortiça que utiliza esta matéria-prima 
como principal material a cortiça no seu 
estado natural. Esta inovação surgiu da 
necessidade de reduzir a vibração dos 
habituais skates de madeira, apresen-
tando um excelente desempenho em 
termos de suavidade e maior resistência 

ao impacto. O skate, que já foi distingui-
do com o prémio JEC Innovation Award, 
foi recentemente lançado no mercado e 
tem surpreendido os vários produtores 
de skates profissionais pelas suas carac-
terísticas inovadoras e pelo seu desem-
penho técnico.

Corticeira Amorim 
www.amorim.com

SKATE DE CORTIÇA 

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA
E GESTÃO DE FELGUEIRAS

MESTRADO
GESTÃO E

INTERNACIONALIZAÇÃO DE 
EMPRESAS

MESTRADO
GESTÃO DE
PROJETOS

Casa do Curral, Margaride  .  4610-156 Felgueiras
T 255 314 002  .  F 255 314 120

correio@estgf.ipp.pt  .  www.estgf.ipp.pt

http://www.amorim.com
http://www.estgf.ipp.pt
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A sessão de abertura contou com a 
participação de Miguel Frasquilho, pre-
sidente da AICEP, e de Pedro Matias, vi-
ce-presidente da LISPOLIS. Miguel Fras-
quilho realçou o sucesso verificado nas 
primeiras dez sessões desta iniciativa 
(Leiria, Braga, Coimbra, Guarda, Aveiro, 
Viseu, Bragança, Açores, Faro e Évora), 
que se voltou a comprovar, bem como a 
excelente adesão que tem tido por parte 
dos empresários portugueses. 

O principal objetivo dos Roadshow é 
potenciar as exportações, mas tam-
bém a internacionalização das empre-
sas portuguesas para mercados com 
fortes ligações ao nosso país, como é 
o caso dos mercados abordados nesta 
edição. De acordo com Miguel Frasqui-
lho as exportações para estes merca-

ROADSHOW PORTUGAL GLOBAL LISBOA
O SETOR DAS TICE NOS MERCADOS  
DO REINO UNIDO, DO BRASIL  
E DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA

A 11ª edição do Roadshow Portugal Global decorreu nas instalações da LISPOLIS, no 
dia 15 de julho. Os mercados analisados foram o Reino Unido, o Brasil e os Estados 
Unidos da América, tendo sido abordado o setor das TICE nestes mercados, bem como 
a forma como estas podem potenciar os setores tradicionais, tornando-os negócios 
rapidamente mais globais.

dos representam 16 por cento do total 
das exportações portuguesas. O foco 
nestes três mercados pretende assim 
estimular o crescente espírito empreen-
dedor dos portugueses, apoiar as start-
ups nacionais no seu caminho para a 
consolidação nos mercados e mostrar 
o potencial que o setor das TICE apre-
senta para as empresas portuguesas de 
base tecnológica.

O vice-presidente da LISPOLIS, por sua 
vez, chamou a atenção para a contri-
buição desta iniciativa no enriqueci-
mento do debate e conhecimento de 
vários mercados por parte dos empre-
sários portugueses.

Na primeira parte desta sessão foi pos-
sível contar com o testemunho de Pau-

lo Soeiro Carvalho, diretor municipal de 
Economia e Inovação da Câmara Muni-
cipal de Lisboa, que destacou a impor-
tância da economia digital na cidade 
de Lisboa, considerando-a um setor 
estratégico e repleto de oportunidades 
para as empresas da região.

Os mercados abordados nesta edição 
foram analisados pelos respetivos di-
retores da AICEP: Miguel Fontoura de 
Londres, Carlos Moura de São Paulo e 
Rui Boavista Marques de Nova Iorque. 
Neste debate, moderado por Paulo So-
eiro Carvalho, os responsáveis de cada 
mercado destacaram as TICE e o seu 
impacto na globalização da economia, 
bem como a internacionalização das 
empresas portuguesas de setores tec-
nológicos e tradicionais. 



ROADSHOW PORTUGAL GLOBAL

Portugalglobal // julho 15 // 35

As novas tecnologias  
no Reino Unido 
O Reino Unido é um mercado extrema-
mente sofisticado, aberto e tecnológico, 
que espera um consumo de cerca de 70 
mil milhões de euros em TICE no ano de 
2015, o que representa um crescimento 
de 2 por cento em relação a 2014. 

Para Miguel Fontoura, Londres é o 
centro das tecnologias de informação 
na Europa e o segundo mercado mais 
importante no mundo, tendo um ele-
vado potencial por explorar, sobretudo 
para produtos inovadores e de elevada 
incorporação tecnológica, e através de 
novos canais como o e-commerce. 

De acordo com o diretor da AICEP, as 
empresas devem entrar neste mercado 
de forma consistente e gradual, devido 
à sua elevada competitividade. As prin-
cipais tendências do mercado são as 

Segundo Carlos Moura, a qualidade 
e a excelência dos produtos e serviços 
de origem portuguesa são amplamente 
reconhecidos no Brasil, destacando-se 
tanto os setores tradicionais como os 
mais sofisticados, como as TICE. No fi-
nal de 2015, o Brasil será o sexto maior 
mercado de tecnologia do mundo. Para 
finalizar, o diretor da AICEP aconselhou 
as empresas tecnológicas a entrarem 
no mercado brasileiro através da cidade 
de São Paulo, que se está a desenvol-
ver cada vez mais para ser reconhecida 
como central tecnológica.

Estados Unidos da América: 
o maior mercado na área 
digital
Os Estados Unidos da América são a 
maior economia mundial e simultanea-
mente o maior mercado na área digital 
e o epicentro da inovação. Rui Boavis-
ta Marques realçou as recentes parce-
rias do governo português com o MIT, 
Harvard Medical, Carnegie Mellon e 
Universidade do Texas em Austin, bem 
como o contributo que os aceleradores 
da Portugal Ventures em São Francisco, 
Boston e Austin têm dado no acesso ao 
financiamento e a novos mercados. 

O reconhecimento do talento e com-
petências globais portuguesas nesta 
área permitiu a compra de empresas 
portuguesas por parte de investidores 
americanos e o aparecimento de start-
ups americanas a estabelecer centros 
de engenharia, software e I&D em 
Portugal. No final, o diretor da AICEP 
aconselhou as empresas a investirem 
em comunicação e marketing, uma vez 
que uma boa estratégia de comunica-
ção é fundamental para uma empresa 
ter sucesso neste mercado.

No seminário participaram ainda em-
presários que deram o testemunho 
da sua experiência nos mercados em 
análise: Ricardo Mendes da Tekever, 
Gonçalo Dumiense da Easy Easy Apps, 
Rui Lacerda da Psiengine e Teresa Fer-
nandes da Portugal Ventures. O deba-
te, moderado pela diretora do Jornal 
de Negócios, Helena Garrido, contou 
também com a presença de Luís Filipe 
Costa do Montepio.

Esta edição compreendeu uma novida-
de, tendo sido realizadas três sessões te-

máticas distintas: uma dedicada a start-
ups, outra ao tema do empreendedoris-
mo e outra dedicada ao e-commerce.

No âmbito do Roadshow Lisboa, uma 
equipa da Agência visitou várias em-
presas e entidades da região nos dias 
13, 14 e 15 de julho: Europcar, Már-
mores Galrão, EUGSTER, OGMA, ROFF, 
Vision-Box, Edol, Saraiva & Associados, 
Tekever e Resul. 

Clique na imagem  
para ver o video 
do roadshow de Évora

aplicações móveis, sendo que mais de 40 
por cento das empresas de aplicações de 
telemóveis na Europa estão em Londres.

O reconhecimento  
do mercado brasileiro 
O Brasil é hoje considerado um dos 
maiores e mais dinâmicos mercados 
de consumo do mundo e assume, no 
contexto da América Latina, uma po-
sição de liderança enquanto recetor de 
investimento direto estrangeiro. 

O Roadshow Portugal Global é uma 
iniciativa da AICEP que pretende impul-
sionar as empresas portuguesas a ex-
portarem e internacionalizarem os seus 
produtos e serviços para os mais varia-
dos mercados, dando a conhecer as bar-
reiras e oportunidades de cada um deles. 
A última sessão desta iniciativa será no 
Porto, no dia 16 de setembro. 

https://www.youtube.com/watch?v=pJc2SGkW59M
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A Ábaco Consultores é uma das maiores empresas 
portuguesas de implementação de sistemas ERP SAP. 
Com escritórios em Portugal e no Brasil, projetos em 
vários países europeus e do norte de África, e mais 
de 180 clientes ativos, a empresa pretende expandir 
a sua internacionalização e lançar a nova linha de 
negócios EDGE no mercado externo.

ÁBACO CONSULTORES
INTERNACIONALIZAÇÃO 
EM EXPANSÃO

Com escritórios em Portugal – Porto e 
Lisboa, e no Brasil – São Paulo e Rio de 
Janeiro, e operações nearshore na Argé-
lia, França, Inglaterra, Holanda e Suíça, 
a Ábaco Consultores dedica-se à imple-
mentação e manutenção de sistemas de 
informação SAP (líder mundial em sof-
tware de gestão). A empresa apresenta-
se como um dos maiores Value Added 
Reseller da SAP a nível nacional, sendo 
seu Gold Partner desde 2008, e conta 
com mais de 180 consultores com ele-
vada experiência neste mercado. 

Adicionalmente à implementação e 
manutenção SAP, a Ábaco Consultores 
tem vindo a crescer através do desen-
volvimento de linhas de produtos pró-
prios na área de mobilidade de vendas 
e no sector de Higiene e Segurança no 
trabalho. Para responder aos desafios 
do crescimento a Ábaco contratou, no 
ano passado, 35 novos colaboradores. 
O seu objetivo é ser uma das maiores e 
melhores empresas na implementação 
de sistemas de informação de gestão.

“Uma das principais características, e 
que nos conduziu ao sucesso que te-
mos alcançado ao longo destes dez 
anos, é por um lado a aposta na com-
petência dos nossos consultores, por 
outro, o facto de estarmos sempre 
atentos às principais tendências do 
mercado, que é algo que nos tem aju-
dado a oferecer as melhores soluções e 

acompanhar de forma mais próxima os 
nossos clientes”, afirma João Moreira, 
presidente do Conselho de Administra-
ção da Ábaco Consultores.

O responsável adianta que 2014 foi 
um ano “extremamente positivo” 

para a empresa, que registou um volu-
me global de negócios de 10,229 mi-
lhões de euros, o que representa um 
aumento de 46,6 por cento face ao 
ano anterior. A área internacional da 
empresa tem vindo a crescer de for-
ma sustentada, representando 4,419 
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Ábaco Consultores
Aviz Trade Center, Rua Eng. Ferreira Dias, 
924, Piso 1 - Escritório 11
4100-246 Porto | Portugal
Tel.: +351 226 007 678
Fax: +351 226 007 679

geral@abaco-consultores.com 

www.abaco-consultores.com 

milhões de euros do volume global de 
negócios da empresa. 

Segundo João Moreira, o negócio in-
ternacional – onde se integra a opera-
ção no Brasil e os projetos desenvolvi-
dos na Europa e Norte de África – tem 
um peso relevante no volume de ne-
gócios do grupo, algo que a empresa 
quer manter e expandir com novas 
operações que se encontram em aná-
lise, para além da continuação do de-
senvolvimento de projetos internacio-
nais a partir de Portugal, num modelo 
nearshore. De referir que, em 2014, a 
Ábaco entrou no competitivo setor far-
macêutico internacional, em Inglaterra 
e na Suíça, para além de ter ganho pro-
jetos no setor financeiro no Brasil.

No Brasil, a empresa salienta a duplica-
ção do seu volume de negócios, facto 
relevante tendo em conta a conjuntura 
local, com a economia praticamente 
estagnada e um crescimento do PIB de 
apenas 0,1 por cento.

“O investimento que a empresa tem 
vindo a realizar no mercado interna-
cional tem já resultados assinaláveis 
em localizações como o Brasil, onde se 
verifica um crescimento acentuado em 
contraciclo com o mercado”, reforça 
João Moreira.

A estratégia internacional da Ábaco 
Consultores passa por reforçar o inves-

timento, particularmente na Europa e 
norte de África, e na América Latina, 
a partir do Brasil. Para além do natu-
ral enfoque em projetos de ERP SAP, a 
Ábaco vai também investir em oportu-
nidades de prestação de serviços em 
modelo nearshore, como já tem vindo 
a fazer com sucesso. No decorrer dos 
últimos meses, a empresa reorganizou 
também a área de suporte e manuten-
ção, articulando Portugal e Brasil, para 
assim alargar o horário de cobertura do 
seu “centro de suporte global”, tiran-
do partido dos diferentes fusos horá-
rios das duas geografias.

Com mais de 180 clientes ativos nas di-
ferentes regiões do globo onde opera 
ou para as quais opera, a atividade da 
Ábaco Consultores desenvolve-se com 
base em dois modelos: um de estrutura 
própria, como é o caso de Portugal e 
Brasil; o outro baseia-se num modelo 
de nearshore, através do qual pretende 
continuar a exportar serviços a partir 
de Portugal. Exemplo desta situação é 
o projeto de conversão do sistema LIT 
para EUR nos Ministérios das Alfânde-
gas e da Segurança Social da Adminis-
tração Pública (AP) da Lituânia. 

“A aposta na internacionalização atra-
vés do nearshore é uma das iniciativas 
em curso para assegurar o crescimento 
e a diversificação de mercados. Através 
do ‘nearshore’ já desenvolvemos pro-

jetos relevantes nos competitivos mer-
cados europeus, o que é algo que nos 
deixa extremamente entusiasmados e 
expectantes”, revela João Moreira.

O crescimento internacional da em-
presa foi suportado pela entrada em 
novos países, nomeadamente Argé-
lia, França, Inglaterra e Holanda, para 
além da Suíça, onde já marca presença 
há mais de três anos. O principal pro-
jeto da empresa este ano prende-se 
com o lançamento da linha de negó-
cios EDGE. Esta linha de negócios, que 
para já só está disponível em Portugal, 
é também uma aposta da empresa 
para reforçar a sua oferta em 2015 
noutros mercados externos.

Ainda de acordo com o presidente da 
empresa, a Ábaco é “uma referência 
internacional nos mercados do têxtil, 
vestuário e calçado, onde lidera nos 
mercados em que opera, Brasil e Por-
tugal, por força das fortes competên-
cias nacionais nestas áreas, reconheci-
das mundialmente”. 

mailto:geral@abaco-consultores.com
http://www.abaco-consultores.com/index/
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ALGARDATA
UMA APOSTA NA INOVAÇÃO  
E DIFERENCIAÇÃO
Inovação, diferenciação e especialização são três pilares fundamentais na atividade 
da Algardata, uma tecnológica portuguesa que, por esta via, pretende conquistar o 
mercado internacional. A empresa de Loulé aposta na diferenciação dos seus produtos 
e soluções para reforçar a presença nos mercados externos.

A Algardata iniciou a atividade em 
1990, então como Algardata Sistemas 
Informáticos, uma empresa dedicada 
ao mercado das soluções informáticas. 
Ao longo dos anos, e mantendo por 
base uma forte componente tecnológi-
ca, foi alargando o seu core business 
como forma de se antecipar às novas 
necessidades da parte dos clientes 
e de acompanhar as tendências do 
mercado. Atualmente define-se como 

um grupo empresarial multissectorial 
com uma oferta completa, integrada 
e adaptável a qualquer área de negó-
cio, e que é sustentada pela constante 
aposta em três pilares fundamentais na 
atividade: a inovação, a diferenciação e 
a especialização.

A sua atuação abrange um leque de 
atividades como consultoria, desen-
volvimento e implementação de so-

lução de gestão para empresas, co-
mercialização e suporte de soluções 
informáticas (data centres, redes e 
equipamentos terminais), e o desen-
volvimento de soluções web e solu-
ções de comunicação corporativa.

O mais recente produto da Algardata 
é a plataforma UnykTVTM para comer-
cialização no mercado externo, mas no 
seu portefólio destacam-se também as 
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soluções MOBILE ENTERPRISE (sistema 
de acesso remoto aos dados da organi-
zação via tablet) e MOBILE LOGISTICS 
(controlo de armazém).

Com mais de 100 colaboradores, a 
empresa algarvia tem como objetivo, a 
curto prazo, alcançar o reconhecimento 
como marca internacional e como em-
presa inovadora com um forte posicio-
namento tecnológico, segundo revela 
João Paulo Correia, diretor comercial da 
Algardata. O responsável adianta tam-
bém que, a médio prazo, a empresa 
pretende aumentar a percentagem de 
faturação nos mercados internacionais. 

“Orgulhamo-nos de ser uma empresa 
de capital nacional, sedeada no Algarve, 
composta por recursos humanos prove-
nientes de todo o mundo, com o objetivo 
de ser um ‘player’ tecnológico de nome 
internacional”, afirma João Paulo Correia.

Atualmente o peso da exportação no 
volume de negócios da Algardata é 
de 7 por cento. Em 2014, a empresa 
obteve o melhor resultado de sempre 
nas vendas para os mercados externos, 
registando um aumento de 300 por 
cento face ao ano anterior (um volume 
de negócios de 310.944,16 euros num 
total de cerca de 4,5 milhões de euros).

Para 2015, é traçado um objetivo de 
crescimento de cerca de 10 por cento 
do volume de negócios global (esti-
mado em cerca de 5 milhões de eu-
ros) e um aumento do contributo da 
componente de exportações também 
em cerca de 10 por cento, com uma 
clara aposta, entre outros países, nos 
mercados do Reino Unido e Espanha. 
Baseado numa política de ganhos de 
eficiência e produtividade a cada ano 
de atividade, estima-se que o resulta-
do operacional em 2015 apresente um 
resultado de cerca de 400.000 euros, 
explica a mesma fonte.

A Algardata está presente num con-
junto de mercados onde se destacam 
Espanha, Angola, Argentina, Reino 
Unido, Estados Unidos e Cabo Verde. 
Os principais clientes da empresa são 
outras empresas, as autarquias, a área 
da saúde, a hotelaria e outras entida-
des turísticas, o retalho e a distribuição.

De acordo com o diretor comercial da 
empresa, a Algardata “encontra-se 
num caminho de reforço da sua pre-
sença internacional, através da criação 
de produtos nacionais, diferenciados, 
que permitam trazer valor para o país”.

A investigação e desenvolvimento são 
o core da organização. Segundo João 
Paulo Correia, esse é o maior depar-
tamento da empresa em termos de 
recursos humanos e também aquele 
que apresenta maiores resultados em 
termos económicos, sendo ainda o que 
permite à Algardata diferenciar-se e 
prestar serviços quer em Portugal quer 
no mercado externo. 

Os projetos em desenvolvimento, 
como o MOBILE ENTERPRISE – uma 
ferramenta que permite agilizar o 
processo de venda, controlar equipas 
de vendas, consultar e registar infor-
mação comercial, atualizar e corrigir 
dados e emitir/imprimir documentos 
no ato da venda – e o MOBILE LOGIS-
TICS – uma solução de gestão para 
plataformas móveis que, através de 
um sistema centralizado, permite agi-
lizar o processo logístico do seu ar-
mazém desde a receção à expedição 

e inventário – são duas soluções que 
a Algardata apresenta como diferen-
ciadoras e inovadoras.

Mais recente é o sistema de comuni-
cação digital UnykTV™ signage, que 
permite a divulgação de informação 
publicitária (institucional, cultural, si-
nalética, promoções, eventos, etc.) em 
tempo real, bem como o UnykTV™ 
hospitality, um canal de vendas intera-
tivo projetado para rentabilizar as uni-
dades hoteleiras.

“Acreditamos que as nossas soluções 
contêm dois elementos fundamentais: 
inovação e solidez que, alavancadas 
por uma equipa de consultoria especia-
lizada e um suporte bem organizado, 
nos irão permitir crescer de forma con-
sistente nos anos vindouros”, conclui o 
responsável da Algardata. 

Algardata
Zona industrial de Loulé, 
edifício Inovacenter
8100-272 Loulé | Portugal
Tel.: +351 289 300 180
Fax: +351 289 302 173

www.algardata.com 

http://www.algardata.com
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A Global Fire Equipment S.A. desen-
volve e fabrica equipamentos eletróni-
cos tecnologicamente avançados para 
deteção de incêndios em edifícios, ex-
portando atualmente para mais de 70 
países. Os equipamentos da Global Fire 
encontram-se em edifícios de prestígio 
um pouco por todo o mundo, desde 
aeroportos centrais até a uma estação 
de pesquisa na Antártida.

Fundada na Dinamarca, em 1994, por 
João Paulo Ajami, o seu atual diretor-
geral, a Global Fire tem 65 colabora-
dores e está instalada em S. Brás de Al-
portel, no Algarve, ocupando uma área 
de cerca de 4.000 metros quadrados. 

GLOBAL FIRE EQUIPMENT
CRESCIMENTO NO MERCADO EXTERNO
Especializada em sistemas e soluções de segurança contra incêndios em edifícios, a 
Global Fire Equipment S.A. tem registado um crescimento sustentável desde a sua 
fundação em 1994. A empresa exporta hoje para mais de 70 países, mas é seu objetivo 
alargar essa presença no mercado internacional.

Além do seu fundador, a empresa con-
ta, desde 2000, com outros dois sócios, 
Luis Magalhães e Pedro Coutinho.

Qualidade, competitividade, inovação, 
atualização tecnológica e garantia de 
serviços pós venda de excelência são os 
fatores-chave de sucesso desta empre-
sa, que quer ser reconhecida como re-
ferência nacional e internacional nesta 
área de atividade.

Em termos estratégicos, é seu objetivo 
consolidar a sua posição como player 
internacional, conquistando novos 
mercados e continuando a desenvolver 
e fabricar novos produtos de elevada 

qualidade que deem resposta às exi-
gências dos clientes a nível mundial. 

No mercado da exportação, a Global 
Fire quer continuar a crescer de forma 
orgânica e sustentável e aumentar a 
presença nos mercados internacionais, 
nomeadamente Médio Oriente e Áfri-
ca. De acordo com fonte da empresa, 
a estratégia passa por estudar os dife-
rentes mercados as suas especificidades, 
o seu nível de maturidade, encontrar os 
parceiros estratégicos adequados e dar 
resposta em termos de produtos às suas 
necessidades, desenvolvendo produtos 
para esses novos mercados e submeten-
do-os às homologações locais. 
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Global Fire 
Equipment S.A.
Sitio dos Barrabés, Armazém Nave Y,
Caixa Postal 908-Z
8150-016 São Brás de Alportel | Portugal
Tel.: +351 289 896560
Fax: +351 289 865587

sales@globalfire.pt 

www.globalfire.pt 

Os principais mercados exportação da 
Global Fire são atualmente a União Eu-
ropeia, Brasil, Turquia e alguns países do 
Médio Oriente, estando em curso um 
esforço de penetração em África. Num 
horizonte próximo está prevista a entra-
da na restante América Latina e o refor-
ço das parcerias no Sudoeste Asiático.

A Global Fire participa anualmente de 
forma direta em duas das maiores feiras 
do setor, a Intersec no Dubai e a Firex em 
Londres, marcando igualmente presença 
em feiras de mercados emergentes, ten-
do, já este ano, estado em Marrocos e, 
em julho, em Nairobi, no Quénia.

Em termos de resultados, a Global Fire 
orgulha-se de apresentar “um cres-
cimento, a todos os níveis, notável”, 
refere a mesma fonte, revelando que 
no período de 2009 a 2014 a empre-
sa cresceu cerca de 80 por cento em 
volume de vendas. Nesse período de 
seis anos, a exportação cresceu cerca 
de 115 por cento e o número de cola-
boradores aumentou de 40 para 59. 

Evolução das vendas

Evolução das exportações

mailto:sales@globalfire.pt
http://www.globalfire.pt/
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prevendo-se uma taxa de crescimento 
elevada para os próximos anos decor-
rente do aumento do trafego aéreo, e 
ainda do elevado número de encomen-
das registado pelas principais empresas. 
Refira-se que de 2008 a 2013 este setor 
registou na Europa um crescimento de 
42 por cento no volume de negócios e 
de 12 por cento nos postos de trabalho.

Por outro lado, em termos mundiais, o 
sector em 2013 totalizou 496,4 mil mi-
lhões de euros, representando os EUA 
47 por cento do volume de negócios 
global e a Europa 40 por cento. A Boeing 
e a Airbus estimam que, até 2033, terão 
um crescimento de 163 por cento e de 
151 por cento, respetivamente.

LE BOURGET 
PORTUGAL MOSTRA COMPETÊNCIAS
NO PARIS AIRSHOW
Entidades do emergente setor aeronáutico, espaço e defesa português, participaram 
novamente no maior airshow da Europa, o Paris Airshow (Le Bourget) dando 
continuidade ao investimento dos últimos anos em matéria de notoriedade internacional 
e das nossas crescentes competências integradas. A associação AED Portugal promoveu 
uma vez mais o pavilhão de Portugal no evento, a sétima participação conjunta da 
indústria nacional deste setor.

A dimensão da edição deste ano é visível 
nos seus números: 2.300 participantes 
provenientes de 48 países (mais 4 por 
cento do que em 2013), visita de 296 de-
legações oficiais de 91 países, 151.000 
visitantes profissionais (mais 7,6 por 
cento) e 200.000 de público geral (mais 
13,6 por cento), bem como o anúncio de 
encomendas no valor de 130 mil milhões 
de euros. Só a Embraer anunciou a en-
comenda de 85 aeronaves, 50 do novo 
avião regional E2 (a Embraer Metálicas 
S.A., em Évora, participa na construção 
de estruturas destinadas aos primeiros 
protótipos deste aparelho).

Neste vasto universo que é o Paris 
Airshow, a presença portuguesa não 

passou despercebida: o elevado núme-
ro de visitas profissionais ao pavilhão 
português, entre as quais a visita da  
STELIA Aerospace, a maior empresa em 
aeroestruturas na Europa, as reuniões 
com potenciais clientes, bem como a 
publicação de artigos nas revistas da 
especialidade durante e na sequência 
do evento, demonstra a visibilidade e o 
reconhecimento crescentes que as com-
petências nacionais começam a ter no 
domínio aeronáutico, espaço e defesa.

Este reconhecimento das competências 
portuguesas é tanto mais importante 
quanto o setor é considerado estraté-
gico pelos seus impactos dinamizadores 
na economia e no tecido empresarial, 
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Com a decisão da Embraer de instalar 
em Portugal dois centros de excelência, 
não só se identificou o seu potencial efei-
to âncora para o desenvolvimento deste 
setor no nosso país, como, simultanea-
mente, tornou-se percetível o potencial 
das empresas, universidades, centros 
de investigação e centros tecnológicos 
portugueses de colaborarem de forma 
integrada e competitiva, formando um 
cluster, reconhecido internacionalmente 
pelos principais players mundiais. 

É certo que o tecido económico na-
cional apresentava, por um lado, um 
elevado know-how técnico e em en-
genharia e, por outro, um défice de 
cultura aeronáutica e de recursos hu-
manos qualificados, e ainda uma fraca 
notoriedade internacional das nossas 
competências, lacunas que entretanto 
têm vindo a ser colmatadas com suces-
so, sendo de destacar:

•  A resposta do IEFP ao défice de re-
cursos humanos qualificados para 
produção aeronáutica, com a criação 
de dois centros de formação dedica-
dos ao sector, em Setúbal e em Évo-
ra, que, em conjunto, já formaram 
desde 2010 centenas de pessoas em 
áreas técnicas;

•  A promoção internacional e simul-
taneamente de angariação de mais 
investimento neste setor que foram 

feitas nos últimos anos pelas associa-
ções empresariais (Danotec, Pemas, 
Pool.Net, Proespaço e AED Portugal) 
e a AICEP;

•  A realização, em junho de 2014, em 
Lisboa, da “Industry Session” com 
as empresas Prime Contractor do 
“NATO AEW&C Programme” (IAM-
CO, AIRBUS DEFENCE & AEROSPA-
CE, ALENIA AERMACCHI, BOEING e 
TNT). No âmbito desta sessão foram 
apresentadas as competências inte-
gradas do nosso setor de aeronáuti-
ca, espaço e defesa.

Tendo em vista o apoio ao desenvol-
vimento deste setor em Portugal, têm 
sido desenvolvidas pela AICEP, em ar-
ticulação e parceria com associações 
setoriais, empresas, centros tecnológi-
cos e de investigação, universidades e 
outros organismos públicos e privados, 
várias ações, no sentido de atenuar os 
pontos fracos e ameaças, e maximizar 
os pontos fortes e oportunidades.

Com os resultados já obtidos, podemos 
concluir que a abordagem focada nes-
te sector permite estabelecer sinergias 
entre as empresas e os diversos players 
e descobrir complementaridades que 
consolidam a diversidade das compe-
tências do sector e a sua disseminação 
a outras indústrias em Portugal. 

Alguns passos 
importantes

•  A Embraer tem instalado em 
Évora dois centros de excelência 
de produção de estruturas metá-
licas e de estruturas em materiais 
compósitos, com mais de 350 
postos de trabalho diretos alta-
mente qualificados, e o Centro 
de Engenharia e Tecnologia, o 
único do grupo na Europa.

•  A duplicação da empresa de ori-
gem francesa Lauak, instalada em 
Portugal, hoje com 285 postos de 
trabalho, produtora de conjuntos 
metálicos essencialmente para a 
cadeia industrial da Airbus.

•  O “Cristal Cabin Award” obtido 
pelo projeto LIFE, e o sucesso 
que o projeto newface já regista.

•  O investimento do grupo fran-
cês Mecachrome, que abriu, em 
agosto passado, em Portugal 
a sua 13ª fábrica, também de 
componentes metálicos para o 
sector aeronáutico, hoje com 55 
postos de trabalho diretos.

•  O arranque da atividade da Cae-
tano Aeronautics, inaugurada 
em junho deste ano.

•  A instalação da empresa portu-
guesa AirOlesa em Évora desti-
nada à produção de peças metá-
licas (primeira unidade instalada 
no Parque da Indústria Aeronáu-
tica da cidade, após a chegada 
da Embraer);

•  O crescimento da OGMA, que 
em 2014 registou um volume 
de negócios de 168 milhões de 
euros, bem como da Deimos,  
Optimal, GMV, entre várias ou-
tras empresas deste setor.

Paulo Portas, vice-primeiro-ministro, na visita ao Paris Airshow
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Mercado de grande dimensão, onde se destaca uma população jovem e qualificada, a 
Turquia tem registado um bom desempenho a nível económico, oferecendo um leque 
de oportunidades às empresas que aí queiram apostar.
Jorge Cabral, embaixador de Portugal na Turquia, e Celeste Mota, responsável da AI-
CEP em Ancara, fazem a análise do mercado. Conheça também a experiência de qua-
tro empresas portuguesas com presença na Turquia: INEGI, MOTA® CERAMIC SOLU-
TIONS, TIMWE e Vision-Box.

TURQUIA
O POTENCIAL DE UM GRANDE MERCADO
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Esse capital de simpatia, que é uma im-
portante mais-valia de Portugal em terras 
turcas, tem vindo a ser explorado e refle-
tido, pouco a pouco, no plano político-
institucional, como pode confirmar-se 
pela realização, a 3 de março, em Lisboa, 
da 1ª Cimeira Intergovernamental Por-
tugal-Turquia (que foi a primeira sessão 
dum Diálogo Estratégico de Alto Nível 
entre Portugal e a Turquia, mecanismo 
esse consagrado ao abrigo duma Decla-
ração assinada por ambos os Primeiros-
ministros em Ancara, em dezembro de 
2012), evento que marcou um ponto 
alto do relacionamento bilateral, que já 
vinha sendo cultivado e aprofundado 
com a realização de Consultas Políticas 
anuais, a par dum intenso ritmo de inter-
câmbio de visitas de Alto Nível.

Com efeito, Portugal e a Turquia não 
são apenas países aliados na NATO, mas 
amigos que se respeitam mutuamente e 
que se apoiam nas suas aspirações mais 
importantes, como sucede por exemplo 
em relação ao processo de adesão da 
Turquia à UE, que tem contado com o 
incondicional apoio português junto das 
instituições europeias, nomeadamen-
te para que sejam abertos os capítulos 
17.º (Política Económica e Monetária), 

PORTUGAL E A TURQUIA:  
UMA RELAÇÃO DE RESPEITO
>POR JORGE CABRAL, EMBAIXADOR DE PORTUGAL EM ANCARA

Portugal é um país que beneficia, na Turquia, de um genuíno capital de simpatia, 
amizade e consideração, a todos os níveis. Essa situação resulta, em grande medida, 
do reconhecimento, respeito e deferência com que este país, importante parceiro 
da NATO, com uma posição geoestratégica única e tão rico em capacidades, 
potencialidades e história, é considerado e reconhecido por nós, tanto no plano 
bilateral de relacionamento, como no multilateral. Por outro lado, o ritmo cada vez 
mais dinâmico das trocas económico-comerciais, culturais e desportivas, sem esquecer 
também o desenvolvimento registado no plano das relações interpessoais, contribui 
também, sem dúvida alguma, para uma maior aproximação entre os dois países, 
diminuindo assim a distância geográfica que nos separa, distância essa que, com a 
rapidez da evolução tecnológica e a adaptação logística e dos transportes, se vai 
tornando, aliás, um fator e uma condicionante cada vez menos limitativo.

23.º (Sistema Judiciário e Direitos Fun-
damentais) e 24.º (Justiça, Liberdade e 
Segurança). Enquanto parte integrante 
da denominada Eurozona, bem como 
do Espaço Schengen, Portugal é, sem 
dúvida alguma, um amigo e aliado da 
Turquia no core group da UE, onde tam-
bém temos defendido a necessidade e 
importância da aceleração do processo 
de liberalização de vistos para os cida-
dãos turcos.

No que concerne às relações económi-
cas propriamente ditas, é possível afir-

mar que desde a entrada em funcio-
namento da “Comissão Conjunta Eco-
nómica e Comercial Portugal-Turquia”  
(JETCO), cuja 2ª e última sessão decor-
reu em Istambul, a 24 de outubro do 
ano passado, foi possível identificar áre-
as de complementaridade económica e 
oportunidades de negócio e investimen-
to, bem como identificar mecanismos 
de diálogo bilateral que permitam cor-
rigir eventuais obstáculos no campo da 
política económica e tributária que es-
tavam a condicionar negativamente as 
relações económicas bilaterais. Efetiva-
mente, desde a criação da JETCO, que 
é geralmente associada à realização, 
em paralelo, de Fóruns empresariais, as 
relações económico-comerciais entre os 
nossos países passaram a ser tratadas de 
forma direta e ao mais alto nível, através 
desta plataforma dinâmica e sobretudo 
orientada para resultados concretos. 

No entanto, continua a impor-se que 
as empresas portuguesas avancem 
com maior determinação em busca do 
grande mercado turco, que é quase 
oito vezes maior do que o português 
e onde existem áreas e setores onde as 
nossas empresas ainda podem fazer a 
diferença. De resto, a área de interven-
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ção económica da Turquia é muito mais 
vasta que o território turco stricto sen-
so, já que são tradicionalmente influen-
tes em mercados próximos ou vizinhos, 
tais como os da região da Ásia Central 
ou do Médio Oriente, mercados esses 
que são, para nós, ainda mais distantes 
e dum modo geral ainda mais desco-
nhecidos. A atuação de joint-ventures 
luso-turcas no espaço CPLP ou na Ásia 
Central, por exemplo, permitiria segu-
ramente facilitar um benefício mútuo 
do know-how respetivo de ambos paí-
ses naquelas áreas geográficas.

A Embaixada, em estreita e continuada 
cooperação com a AICEP, tem vindo a 
trabalhar exaustivamente na identifica-
ção de oportunidades e facilitação de 
contactos empresariais, propiciando, 
concomitantemente, a assinatura de ins-
trumentos jurídicos que melhor enqua-
drem as atividades com as quais se alme-
je uma cooperação mais aprofundada. 

O montante associado às trocas co-
merciais bilaterais ronda mil milhões de 
euros, sendo que a balança comercial 
regista um leve superavit a favor de 
Portugal, indicador apenas contestado 
em 2013, quando a Turquia exportou 
mais para Portugal do que importou. 
Um dado importante a ter em conta 
é que as trocas não se esgotam ape-
nas nos bens, uma vez que os serviços 
também têm grande relevância e enor-
me potencial. Designadamente o tu-
rismo, de resto em ambas as direções, 
objetivo agora muito facilitado com a 
existência de inúmeros voos diretos de 
grande regularidade entre Istambul e 
as duas principais cidades portuguesas. 

Em termos concretos, importará subli-
nhar, pela sua relevância, a adjudicação 
a um poderoso consórcio turco, em 
parceria com uma empresa portuguesa, 
da gestão do terminal de cruzeiros de 
Lisboa, o que representa o maior inves-
timento turco em Portugal realizado até 
à data, cujo potencial, nomeadamente 
em termos de aumento exponencial de 
turistas, promete ser muito relevante. 

Da mesma forma, é ainda possível que, 
até final de 2015, sejam efetivados no-
vos investimentos turcos no nosso país, 
nomeadamente na área da exploração 
mineira e no setor farmacêutico. 

No caminho inverso, importará referir 
a visão e o pioneirismo de empresas 
portuguesas no setor da hotelaria, te-
lecomunicações, indústria do papel, 
maquinaria, retalho de vestuário, cerâ-
mica, entre outros, que acreditaram no 
potencial deste mercado e que, pelos 
planos de expansão que apresentam, 
parecem não se ter arrependido da 
aposta que fizeram.

Pela sua localização geográfica, a Tur-
quia é um país de trânsito incontornável 
para a segurança energética europeia, 
mas que continua a depender do gás 
e petróleo do exterior. Assim, as ener-
gias renováveis poderiam ser um setor 
com algum potencial de crescimento no 
futuro, setor no qual as empresas por-
tuguesas certamente poderiam dar um 
contributo importante para o respetivo 
desenvolvimento. Sendo todavia tam-
bém verdade que também o desenvolvi-
mento daquele setor dependerá muito 
da estratégia que o próximo governo 
turco se propuser adotar para o país.

No plano cultural, a dinâmica imposta 
pelo programa Erasmus, que conta com 
cerca de 600 estudantes turcos em Por-
tugal, imprime um ritmo constante ao 
conhecimento mútuo entre os nossos 
povos. Da mesma forma, a crescente 
procura e acrescido interesse pelo ensi-
no do português na Turquia é um sinal 
muito positivo e encorajador da impor-
tância da nossa língua no mundo, de 
resto consubstanciada pelo acesso da 
Turquia, em 2014, ao estatuto de obser-
vador da CPLP. De momento, existe, em 
pleno funcionamento, um leitorado na 
Universidade de Ancara, estando pre-
vista a abertura, num futuro muito pró-
ximo, de um outro na Universidade do 
Bósforo (Istambul), importante cidade 
onde o vazio nesse campo foi até agora, 
lamentavelmente, uma realidade. 

Acreditamos pois, convictamente, que 
as bases para o aprofundamento da 
relação bilateral, especialmente nos 
campos económico e cultural onde as 
lacunas eram mais visíveis e a coopera-
ção esteve inquestionavelmente muito 
aquém das potencialidades existentes, 
já foram delineadas a nível institucional, 
existindo um enquadramento jurídico 
adequado e exaustivo para a implemen-
tação dum significativo número de ati-
vidades. Falta apenas que um número 
maior de agentes de ambos os países, 
tanto públicos, como privados, aceite o 
desafio de apostar mais ousadamente 
nos mercados luso e turco. Cite-se como 
exemplo a seguir o facto de Portugal ter, 
pela primeira vez em muitos anos, parti-
cipado como parceiro júnior, em estreita 
cooperação com a Administração turca, 
num projeto de “twinning” na área da 
justiça (centrado na melhoria das condi-
ções dos serviços prisionais turcos), ao 
abrigo dos mecanismos de apoio finan-
ceiro da UE, IPA. Estando já adjudicada 
a nossa participação num novo projeto, 
de novo na mesma aérea.  

De resto, Portugal e a Turquia são dois 
países que, estando embora geografica-
mente localizados em extremos opostos 
da Europa, perceberam que o respeito 
mútuo é a melhor fórmula para encurtar 
distâncias que teoricamente os separa-
riam. Essa é pois a dinâmica que dever-
mos procurar valorizar em nosso bene-
fício e será nessa linha que continuare-
mos a trabalhar empenhadamente. 
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é estratégica servindo de ponte entre a 
Europa e os países da Ásia Central e do 
Médio Oriente. É também um corredor 
energético entre a Europa e os produto-
res de recursos energéticos (Rússia, Azer-
baijão, Turquemenistão, Irão e Iraque).

Os impostos na Turquia são reduzidos 
(o IRC é 20 por cento) e o governo im-
plementou um sistema de incentivos 
ao investimento, com data limite final 
de 2015. Este sistema inclui quatro di-
ferentes tipos de incentivos: programa 
de incentivos ao investimento em geral, 
incentivos ao investimento regional, 
incentivos ao investimento de grande 
dimensão e incentivos ao investimento 
estratégico. Entre estes incentivos en-
contram-se a redução da segurança so-
cial, isenção do IVA, redução de taxas 
de juro e mesmo a alocação do terreno. 

A Turquia fez o pedido de adesão à 
União Europeia em 1987. Desde então, 

A economia da Turquia teve um desem-
penho excelente até finais de 2013, 
com um crescimento médio anual do 
PIB de 4,9 por cento entre 2002-2013, 
tendo sido considerada a 18ª economia 
mundial em 2014 (nos últimos anos 
ocupou a 17ª posição do ranking) e a 
7ª na Europa. 

A mão-de-obra é qualificada e com-
petitiva pelo que se tem verificado um 
aumento de produtividade do trabalho. 
O regime de investimento estrangeiro é 
liberal e reformista, com uma média de 
seis dias para a criação de uma empresa, 
um tratamento idêntico ao das empresas 
locais, arbitragem internacional e garan-
tia da transferência do capital e lucros.

A Turquia é um país transcontinental, 
sendo que a sua posição geográfica 
faz com que esta tenha uma enorme 
relevância no contexto da diplomacia 
internacional. A localização da Turquia 

“A capital económica da 
Turquia é Istambul, com os seus 
quase 15 milhões de habitantes. 
Istambul encontra-se no top 
5 das cidades mundiais com 
maior desenvolvimento.”

A Turquia tem um dos maiores mercados da Europa. Com 77,7 milhões de habitantes, 
é formada por uma população jovem (40 por cento do total), dinâmica, qualificada 
e multicultural. Em 2012, licenciaram-se 610.000 estudantes em 183 universidades e 
cerca de 700.000 em escolas superiores técnicas e profissionais.

UM MERCADO DE OPORTUNIDADES
>POR CELESTE MOTA, DIRETORA DO ESCRITÓRIO DA AICEP EM ANCARA
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têm ocorrido diversas negociações com o 
objetivo de harmonizar as políticas turcas 
com as da União Europeia. Apesar dos 
progressos limitados nas negociações 
para a sua adesão têm sido conseguidos 
alguns passos importantes, como por 
exemplo, nas políticas alfandegárias, fa-
cilitando cada vez mais a entrada de pro-
dutos provenientes da União Europeia.

1) aumento do comércio externo (ex-
portações e importações) com uma 
crescente presença global; 2) estabili-
dade do setor financeiro, que resistiu à 
crise global, devido à reforma bancária; 
3) aumento de conetividade devido ao 
investimento privado no setor de trans-
portes que melhorou a logística do 
país; 4) alteração estrutural com a libe-
ralização e privatizações de sociedades 
públicas; 5) urbanização funcional atra-
vés de planeamento metropolitano e 
políticas à habitação; 6) criação de em-
prego (aumento de 4,9 por cento entre 
2009-2012) com redução de impostos 
sobre os salários; 7) melhoria nos seto-
res da saúde e educação com reformas 
no setor educativo e aumento da des-
pesa pública neste setor; 8) progresso 
no sistema fiscal através de reformas e 
disciplina fiscal.

Não obstante a expansão durante a 
última década, a economia turca co-
meçou a regredir desde 2014. No ano 
passado, o crescimento do PIB foi de 
apenas 2,9 por cento e, no primeiro tri-
mestre de 2015, foi de 2,3 por cento 
devido, essencialmente, ao aumento 
da procura interna. Note-se que estes 
dados podem ser considerados eleva-
dos quando comparados com as taxas 
de crescimento da Europa mas a Tur-
quia não pode produzir emprego com 
um crescimento inferior a 5 por cento.

Em 2014, o PIB foi de 800 mil milhões 
de dólares (a preços correntes), o PIB per 
capita situou-se em 10.404 dólares, as 
exportações registaram o valor de 158 
mil milhões de dólares e as importações 

ascenderam a 242 mil milhões de dó-
lares, o número de turistas foi de 41,4 
milhões, o IDE (Investimento Direto Es-
trangeiro) foi de 12,5 mil milhões de dó-
lares, e a taxa de inflação atingiu 8,17 
por cento (muito acima da projetada 
taxa de 5 por cento). Ainda no mesmo 
ano encontravam-se neste país 39,9 mi-
lhões de subscritores de banda larga de 
internet, 71,9 milhões de subscritores 
de telemóveis, 57 milhões de utilizado-
res de cartões de crédito, 165 milhões 
de passageiros em linhas aéreas e 35,9 
milhões de turistas internacionais.

No primeiro semestre de 2015 verifi-
cou-se uma diminuição sucessiva das 
exportações e importações (incluindo 
aquelas com os países UE), a depre-
ciação da lira turca face ao dólar e ao 
euro, o aumento das taxas de inflação 
e de desemprego, a diminuição do PIB 
per capita (em dólares) e o aumento do 
défice da conta corrente com o agra-
vamento do respetivo financiamento 
(fortes saídas de portefólio).  

Para a economia turca sair do chamado 
“low income trap” o governo deverá 
implementar as seguintes medidas: 
1) sustentabilidade da produtividade 
através de um crescimento baseado 
na inovação e com prioridades para o 
aumento do IDE, I&D, governança cor-
porativa e desenvolvimento do setor 
financeiro; 2) reforçar a participação no 
trabalho, que é muito baixa na Turquia, 
através de um crescimento inclusivo 
tendo como prioridades a educação e 
a qualificação dos jovens, um merca-
do de trabalho flexível, apoio à famí-

“As oportunidades na Turquia 
são grandes não só devido ao 
vasto mercado de 77,7 milhões 
de habitantes, dos quais 40 
por cento são jovens ávidos 
de novas tecnologias, moda e 
qualidade de vida, mas também 
por poder ser uma porta de 
entrada para mercados vizinhos 
e da Ásia Central.”

O acordo da União Aduaneira (UA) en-
tre a Turquia a UE foi assinado em 1995 
e a Turquia tem acordos de livre comér-
cio com 20 países. Contudo o acordo 
UA está em fase de estudo para a sua 
modernização pois existem certas áreas 
que não estão ainda cobertas por este 
acordo como os serviços e agricultura.

A capital económica da Turquia é Is-
tambul, com os seus quase 15 milhões 
de habitantes. Istambul encontra-se no 
top 5 das cidades mundiais com maior 
desenvolvimento. Sendo uma megaci-
dade, Istambul acolhe um número sig-
nificativo de empresas multinacionais 
através de sedes regionais ou escritó-
rios executivos. Vai ainda acolher um 
centro financeiro internacional.

De referir que a Turquia é o 16º maior fa-
bricante de veículos e um dos maiores fa-
bricantes de eletrodomésticos do mundo 
e é o 2º maior construtor internacional 
de obras públicas. Na agricultura é um 
dos maiores produtores de bens alimen-
tares, com o objetivo de estar no top 5 
em 2023, e no turismo é atualmente o 6º 
maior destino turístico do mundo. 

Em resumo, a Turquia foi objeto de 
uma expansão económica no período 
2002-2012. Neste período de tempo, 
os grandes objetivos atingidos foram: 
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lia e assistência à infância; 3) reformas 
institucionais e estruturais através do 
crescimento baseado no direito, regu-
lamentação independente e disciplina 
das finanças públicas.

As eleições legislativas de 7 de junho 
mostraram que o próximo governo terá 
de ser uma coligação e a data limite para 
a formação do governo é 23 de Agosto. 
A estabilidade política é a base para o de-
senvolvimento económico pelo que o sis-
tema empresarial está à espera do novo 
governo para o seu retorno ao investi-
mento. Caso a solução seja “eleições an-
tecipadas” (novembro de 2015) a econo-
mia irá ressentir-se ainda mais e o ano de 
2016 pode vir a ser bastante prejudicado.
Não obstante este percalço na econo-
mia turca, as oportunidades continuam 
a ser grandes não só devido ao vasto 
mercado de 77,7 milhões de habitantes, 
dos quais 40 por cento são jovens ávi-
dos de novas tecnologias, moda e qua-
lidade de vida que observam nos países 
mais desenvolvidos, mas também por 
poder ser uma porta de entrada para 
mercados vizinhos e da Ásia Central.

Os objetivos do governo para o cente-
nário da República Turca, em 2023, são 
deveras ambiciosos e alguns difíceis de 
alcançar, mas muitos destes projetos já 
se encontram em curso – construção 
de centros hospitalares em regime de 
PPP, construção de linhas ferroviárias e 

de metro, etc. – e diversos concursos 
públicos continuam a ser lançados nes-
tas e outras áreas.

Alguns dos principais objetivos do go-
verno turco para 2023 são:

•  500 mil milhões de dólares de expor-
tações;

•  10.000 km de linhas ferroviárias de 
alta velocidade (888 km em 2013);

•  7.500 km de autoestradas (2.236 km 
em 2013);

•  400 milhões de passageiros nos aero-
portos (165 milhões em 2013);

•  100 marinas com capacidade para 
50.000 iates;

•  440 km de linha de metro em Istam-
bul até 2019;

•  construção de centros hospitalares em 
todo o país em regime de PPP (17 con-
cursos serão lançados brevemente).

As infraestruturas nos transportes, tec-
nologias de informação e telecomunica-
ções (o comércio eletrónico aumentou 
35 por cento) e a energia (a privatização 
de 29 centrais de energia vai estar em 
curso; energias eólica e solar; energia 
nuclear) encontram-se em grande de-
senvolvimento existindo muitos projetos 
internacionais nestas áreas. As áreas da 
saúde e do turismo (existem dois voos 
diários diretos da THY de Istambul para 
Lisboa e três voos semanais de Istambul 

para o Porto) são outras oportunidades 
para as empresas portuguesas que de-
verão explorar todos estes setores.

Relacionamento bilateral  
e investimento
O comércio bilateral entre Portugal e 
a Turquia tem vindo a aumentar na 
última década (até finais de 2014) 
sendo a balança, no geral, superavi-
tária para Portugal. 

Em 2014 as exportações portuguesas 
aumentaram 5,9 por cento quando 
comparado ao ano anterior. As expor-
tações consolidaram-se durante vários 
anos consecutivos tendo passado de 
267,1 milhões de euros em 2010 para 
403,6 milhões em 2014. Já as importa-
ções turcas foram de 387,7 milhões, em 
2014, apresentando um decréscimo de 
25,4 por cento face ano anterior. Se to-
marmos como referência o ano de 2001, 
as exportações quintuplicaram de 77 mi-
lhões para 403,6 milhões de euros.

No âmbito do relacionamento econó-
mico bilateral, é de realçar que o inves-
timento direto português na Turquia 
tem vindo a crescer nos últimos anos, 
nos mais diversos setores. Os clusters 

“No âmbito do relacionamento 
económico bilateral, é de realçar 
que o investimento direto 
português na Turquia tem vindo 
a crescer nos últimos anos, nos 
mais diversos setores.”

com mais empresas portuguesas com 
presença na Turquia são as Energias 
Renováveis com a INEGI, Megajoule e 
Anywind; as Tecnologias de Informa-
ção e Comunicações com a Sistrade, 
TIMWE, Celfocus e Pyxis; e o setor do 
Papel com a Portucel Soporcel e a Ina-
pa (a Altri tem um distribuidor).

O maior investimento português é do 
grupo Onyria (turismo). As últimas em-
presas a investir no país foram a Cenor 
(engenharia) e a CIN Coatings (tintas). A 
Sisqual (setor das TIC) prevê, também, 
entrar brevemente neste mercado.
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A forma mais comum de entrada é por 
aquisição ou criação de um escritório. 
As empresas que começaram o seu ne-
gócio na Turquia através de uma parce-
ria com locais acabaram por comprar a 
parte do parceiro ou vender a sua parte.

No que refere ao IDE turco em Portu-
gal, há apenas registo de dois investi-
mentos consideráveis, das empresas 
Abdiibrahim, no setor farmacêutico, e 
Global Ports que integra o consórcio 
que ganhou a concessão do novo ter-
minal de cruzeiros de Lisboa.

Desde o segundo semestre de 2014 tem 
vindo a notar-se uma procura crescente 
por parte de empresas turcas para in-
vestir em Portugal, sendo que um dos 
setores privilegiados é o mineiro.

Destaque ainda para a importância de 
angariação de IDE durante este ano e o 
seguinte, uma vez as empresas turcas 
têm menos oportunidades de investi-
mento no próprio país e uma necessi-
dade crescente de se internacionaliza-
rem. Portugal apresenta todas as condi-
ções para acolher o investimento turco 
por ser um país pertencente à UE, pela 
sua proximidade com Espanha, relacio-
namento forte com Angola, Moçam-

bique e Brasil, por ter flexibilidade no 
trabalho e ser um país onde os turcos 
se “sentem em casa”. O acordo TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment 
Partnership) será também uma grande 
oportunidade para as empresas turcas 
que desejem exportar para os EUA.

Promoção de Portugal  
na Turquia
A realização de visitas oficiais à Turquia 
tem-se acentuado nos últimos tem-
pos. Em 2014, foram organizadas duas 
reuniões JETCO (Joint Economic Trade 
Committee), em Lisboa e em Istambul. 
Espera-se que a terceira seja realizada 
até final do corrente ano. Estas reuni-
ões foram lideradas pelo vice-primeiro-
ministro, Paulo Portas, e pelo ministro 
da Economia da Turquia. Salienta-se 
a importância destes comités conjun-
tos na solução de problemas relativos 
ao investimento e ao comércio com a 
Turquia, assim como para desenvolver 
medidas visando o aprofundamento do 
relacionamento bilateral.

No âmbito da abordagem ao mercado 
turco, em termos de internacionaliza-
ção, têm-se organizado, com a parti-
cipação do embaixador Jorge Cabral, 

alguns roadshows a diversas cidades 
com considerável desenvolvimento na 
Turquia. Nestes eventos faz-se uma 
apresentação a grupos de empresas (20 
a 50) dessas regiões sobre as oportuni-
dades de negócio e investimento em 
Portugal. Para além deste seminário, 
geralmente realizado numa Câmara de 
Comércio ou Associação Empresarial, 
são organizadas reuniões com respon-
sáveis institucionais, i.e. presidentes de 
municípios, governadores, etc..

Será importante salientar também a 
realização mensal de angariação de 
IDE por parte da AICEP e de encontros 
com potenciais importadores numa 

AICEP NA TURQUIA 
(ANCARA)

Kirlangiç Sok. Nº 39, G.o.P

Ankara - Turkey

Tel.: +90 312 447 3429

Fax: +90 312 446 3670

celeste.mota@portugalglobal.pt 

ptrade.ankara@mne.pt 

“Desde o segundo semestre  
de 2014 tem vindo a notar-se 
uma procura crescente por parte 
de empresas turcas para investir 
em Portugal, sendo que um  
dos setores privilegiados  
é o mineiro.”

dinâmica de recolha de oportunidades 
de negócio. Destaque para a atividade 
de lobbying efetuada pelo embaixa-
dor e pela delegação da AICEP junto 
das instituições turcas, no apoio às 
empresas que desejem participar em 
concursos internacionais ou entrar no 
mercado turco.

Mesmo numa conjuntura de reestru-
turação política a decorrer na Turquia, 
as oportunidades neste mercado não 
devem ser desvalorizadas e são de 
considerar. O crescimento do comér-
cio bilateral poderá ser aprofundado 
e as oportunidades para as empresas 
de ambos os países poderão aumentar 
nos próximos anos. 

mailto:celeste.mota@portugalglobal.pt
mailto:ptrade.ankara@mne.pt
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O INEGI – Instituto de Ciência e Ino-
vação em Engenharia Mecânica e En-
genharia Industrial é um instituto de 
novas tecnologias vocacionado para a 
realização de atividade de inovação de 
base tecnológica e transferência de tec-
nologia. Atualmente com cerca de 200 
colaboradores, nasceu em 1986 no 
seio do Departamento de Engenharia 
Mecânica da Faculdade de Engenharia 
da Universidade do Porto (FEUP), com o 
qual mantém uma relação privilegiada 
e que é uma relevante fonte de conhe-
cimento e competências científicas.

Ao longo dos seus 29 anos de existên-
cia desenvolveu e consolidou uma po-
sição de parceiro da indústria em proje-
tos de investigação, desenvolvimento, 

INEGI 
RECONHECIMENTO NO MERCADO TURCO
A constituição, em 2012, de uma empresa com sede em Istambul dedicada à prestação 
de serviços de consultoria no domínio das energias renováveis, permitiu ao INEGI 
afirmar-se na Turquia como um dos principais consultores neste domínio. Em apenas 
quatro anos, o volume de negócios no mercado turco quadruplicou.

inovação e consultoria, sendo que pre-
sentemente cerca de 60 por cento da 
sua atividade resulta de projetos con-
tratados por empresas. 

Desde a sua criação, o INEGI tem pro-
curado fomentar e empenhar-se no es-
tudo da utilização das fontes de ener-
gia não convencionais, e na poupança 
e utilização racional da energia. Dedi-
cando-se ao estudo do aproveitamento 
da energia eólica, o INEGI apoia o de-
senvolvimento das energias renováveis, 
contribuindo para a diversificação dos 
recursos primários usados na geração 
de eletricidade e para a preservação do 
meio ambiente. Desde 1991, tem uma 
equipa especialmente dedicada à ener-
gia eólica destinada à participação de 

projetos de I&D e à prestação de servi-
ços nesta área. 

Inicialmente restritas ao território nacio-
nal, as atividades do INEGI neste domínio 
estendem-se atualmente ao estrangeiro. 
Em alguns países foram estabelecidas 
representações enquanto noutros, parti-
cularmente a Turquia, o INEGI optou, em 
2012, pela criação de uma sociedade lo-
cal vocacionada para a prestação de ser-
viços de consultoria na área das energias 
renováveis, em particular na energia eóli-
ca. A empresa, denominada INEGI Turkey 
Renewables e com sede em Istambul, foi 
constituída com um sócio local e, com o 
apoio da casa-mãe, tem vindo a afirmar-
se no mercado como um dos principais 
consultores na área.
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De acordo com José Carlos Matos, di-
retor da Unidade de Energia Eólica do 
INEGI, os motivos que levaram à cria-
ção da empresa prenderam-se em boa 
parte com a dificuldade de penetração 
no mercado turco. “Apesar de um vo-
lume de negócios interessante gerado 
a partir da Turquia, entendeu-se que a 
margem de progressão estaria barrada 
pela ausência de um interlocutor local 
que assegurasse um diálogo comercial 
e técnico com os clientes. Como conse-
quência da criação da empresa, o vo-
lume de negócios que mercado turco 
representa quadruplicou de 2011 para 
2014”, adianta a mesma fonte.

Mas nem tudo foi (e é) fácil nesta ope-
ração no mercado turco. Afirma o res-
ponsável que se trata de um mercado 
“idiossincrático em muitas dimensões, 
nomeadamente na relação com os 
clientes e na gestão das suas expecta-
tivas em relação aos projetos que de-
têm ainda que o trabalho seja facilitado 
quando os promotores turcos estão as-
sociados a multinacionais”. E conside-
ra ser necessária “uma capacidade de 
adaptação assinalável nas negociações 
com os clientes e uma capacidade pe-
dagógica não menos assinalável quan-
do se trata de dizer que o projeto tem 
de seguir um rumo diferente daquele 
que estava previsto inicialmente”.

Em todo o caso, o INEGI Turkey tem-se 
afirmado no mercado e é uma hoje uma 
unidade de negócio sustentável. O seu 
volume de negócios representa cerca 

de 15 por cento do volume de negócios 
do departamento de Energia Eólica, ou 
seja, 3 por cento do grupo INEGI, se-
gundo acrescenta José Carlos Matos.

Refira-se que além do planeamento e 
condução de campanhas de avaliação 
do recurso eólico, o INEGI disponibiliza 
hoje diversos outros serviços relaciona-
dos com o tema, como sejam os cálcu-
los de produtividade e a otimização da 
configuração de parques eólicos, a rea-
lização de estudos de viabilidade técni-
co-económica de projetos, o apoio na 
elaboração de cadernos de encargos, 
apreciação de propostas e comparação 
de soluções, a avaliação do desempe-
nho de aerogeradores, a verificação 
de garantias de produção, a realização 
de auditorias e avaliações de projetos 
para instituições financeiras e outras, 
o apoio em ações de planeamento e 
ordenamento e, mais recentemente, a 
utilização de modelos CFD na caracte-
rização do escoamento atmosférico em 
terreno complexo. Só em Portugal, o 
INEGI participou no desenvolvimento e 
monitorização de 80 por cento da po-
tência atualmente em operação. 

MOTA®  
CERAMIC  
SOLUTIONS
“CONTINUAR  
A CRESCER 
NUM MERCADO  
ONDE MUITAS  
SEMENTES  
FORAM  
LANÇADAS”

A Turquia é um dos 25 
mercados para onde 
a MOTA® CERAMIC 
SOLUTIONS exporta e 
onde está presente com 
uma estrutura comercial 
para acompanhar um 
mercado que vale 10 por 
cento das suas vendas ao 
exterior. A qualidade e as 
características distintas dos 
seus produtos – minerais 
industriais não metálicos 
– têm contribuído para o 
sucesso da empresa neste 
mercado.

A MOTA® CERAMIC SOLUTIONS é 
um grupo de raiz familiar, cujo ne-
gócio se desenvolveu exclusivamente 
em Portugal ao longo de quatro gera-
ções. Atualmente exporta para cerca 
de 25 países entre os quais se encon-
tra a Turquia.

INEGI
Campus da FEUP
Rua Dr. Roberto Frias, 400, 
4200-465 Porto | Portugal
Tel.: +351 229 578 710
Fax: +351 229 537 352

inegi@inegi.up.pt 

www.inegi.up.pt 

mailto:inegi@inegi.up.pt
http://www.inegi.up.pt
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A marca MOTA® CERAMIC SOLU-
TIONS foi criada e registada em 2006 
para facilitar e desenvolver, principal-
mente nos mercados de exportação, a 
promoção e afirmação de um conjunto 
de empresas dedicadas à exploração 
mineira, beneficiação, processamento, 
comercialização e distribuição de mi-
nerais industriais não metálicos, como 
argilas, caulinos ou feldspatos.

Os produtos MOTA® CERAMIC SO-
LUTIONS destinam-se principalmente 
às indústrias cerâmicas de pavimen-
tos e revestimentos, de louça sani-
tária, de louça de mesa, utilitária ou 
decorativa em porcelana, grés fino 
ou faiança, e de isoladores elétricos 
em porcelana, mas também à indús-
tria vidreira, aos cimentos, betões e 
argamassas, à decoração pública e 
urbana, à alimentação animal e às 
borrachas, entre outras.

Nos últimos 15 anos, o grupo realizou 
investimentos estratégicos em tec-
nologia e capacidade de produção, o 
que lhe permitiu desenvolver e lançar 

produtos inovadores, minerais de ele-
vado desempenho, que competem glo-
balmente com os maiores e melhores 
players multinacionais.

A internacionalização da MOTA® CE-
RAMIC SOLUTIONS tem vindo a ser 
construída desde 2006, essencialmen-
te através da exportação apoiada numa 
rede de agentes e distribuidores em di-
versos mercados. No caso da Turquia a 
empresa portuguesa entrou no merca-
do em 2007, ou seja, um ano depois 
do início da atividade exportadora.

Segundo Paulo Vigário, da Direção Co-
mercial da empresa, inicialmente o gru-
po começou por trabalhar o mercado 
com um agente, mas, em meados de 
2008, concretizou o objetivo de consti-
tuir uma sociedade de direito turco – a 
MOTA Seramik Çözümleri Tícaret Limi-
ted Ṣirketi – que desde aí faz o segui-
mento comercial e logístico deste im-
portante mercado que representa cerca 
de 10 por cento das suas exportações.

“O seguimento comercial local e dire-
to é mais eficaz e visto pelos clientes 
como um forte sinal de que a MOTA® 
CERAMIC SOLUTIONS olha para a Tur-
quia como um mercado de longo prazo, 
gerando confiança”, afirma a mesma 

“Tal como Portugal, a Turquia 
é um país de forte tradição 
cerâmica, mas necessita de 
importar algumas matérias-
primas especiais que não existem 
localmente, sendo nestes 
segmentos de mercado que a 
MOTA® CERAMIC SOLUTIONS 
se posiciona, oferecendo 
soluções de elevada qualidade 
em alternativa a outros produtos 
de importação.”

Em Portugal, as empresas que inte-
gram a MOTA® CERAMIC SOLUTIONS 
lideram o fornecimento de matérias-
primas e pastas prontas para diferen-
tes sectores da indústria cerâmica, en-
tre outras. 
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fonte, acrescentando: “Operamos num 
sector muito específico, mas identificá-
mos imediatamente a Turquia como um 
mercado muito importante pela sua di-
mensão e dinamismo, com uma alarga-
da carteira de clientes potenciais”.

Tal como Portugal, a Turquia é um país 
de forte tradição cerâmica, mas necessi-
ta de importar algumas matérias-primas 
especiais que não existem localmente, 
sendo nestes segmentos de mercado 
que a MOTA® CERAMIC SOLUTIONS se 
posiciona, oferecendo soluções de ele-
vada qualidade em alternativa a outros 
produtos de importação.

“É este o principal fator de competi-
tividade: a qualidade e características 
distintas dos nossos produtos face a 
produtos locais e importados. Os clien-
tes reconhecem na origem portuguesa 

dos produtos uma mais-valia”, reforça 
Paulo Vigário.

A Turquia não é, no entanto, um “mer-
cado fácil”, explica Vigário referindo 
que “o custo logístico incide muitíssi-
mo nos produtos que produzimos”, 
não só a nível do transporte marítimo 
mas também do rodoviário, dada a 
grande dimensão do país.

O responsável da MOTA® CERAMIC SO-
LUTIONS aconselha, por isso, as empresas 
interessadas no mercado turco a estudar 
em profundidade os potenciais clientes e 
a sua localização, dando muita atenção 
à logística e distribuição por se tratar de 
um território muito vasto. De primordial 
importância é também a identificação de 
um parceiro local (agente, distribuidor, 
etc.). Por seu lado, a comunicação – nem 
sempre fácil – exige interlocução em lín-

MOTA® CERAMIC 
SOLUTIONS
Zona Industrial de Oiã – Lote 34
Apartado 90
3770-908 Oiã (OBR) | Portugal
Tel.:  +351 234 729 190 

+351 234 729 199

info@mota-sc.com 

www.mota-sc.com 

gua turca, já que “muitos empresários e 
quadros de média e alta direção não são 
fluentes em inglês”.

Já que no respeita aos pagamentos e 
prazos de cobranças, a fonte refere 
não ter “problemas significativos de 
recebimento”.

Para sustentar o desenvolvimento de 
contactos internacionais, a MOTA® 
CERAMIC SOLUTIONS participa regu-
larmente em feiras internacionais de 
referência neste setor em Itália e na 
Alemanha. Na Turquia visita desde há 
muitos anos a principal feira do setor 
(UNICERA), tendo em 2015 participado 
pela primeira vez como expositores.

Paulo Vigário conclui que “dado o seu 
excelente posicionamento geoestraté-
gico a Turquia pode, também, ser uma 
importante porta de entrada para outros 
mercados, sobretudo a norte. Perspetiva-
mos continuar a crescer neste mercado, 
onde muitas sementes foram lançadas. 
O caminho incontornável da homologa-
ção técnica tem sido percorrido e certa-
mente continuará a dar frutos”. 

mailto:info@mota-sc.com
http://www.mota-sc.com
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Fundada em 2002, a TIMWE é um for-
necedor global de soluções nas áreas do 
Mobile Marketing, Mobile Entertainment, 
Mobile Money, Government, IoTM2M e 
Tech Services. Com uma experiência de 
15 anos no mercado das telecomunica-
ções, a empresa cria, fornece e gere solu-
ções completas para operadoras móveis, 
grupos de media, governos, instituições 
financeiras, agências de marketing e pu-
blicidade e consumidores finais.

A TIMWE tem operações em mais de 
75 mercados nos cinco continentes, 
geridas através de 27 escritórios e em-
pregando 500 colaboradores. A empre-
sa tem uma forte presença no seu prin-
cipal mercado, a América Latina, e tem 
registado um crescimento rápido em 
vários países do Médio Oriente, África, 
Europa e região da Ásia-Pacífico.

A Turquia foi um dos primeiros mercados 
onde a empresa investiu, com a abertura, 
em 2006, de um escritório em Istambul. 
“Olhámos para o potencial de uma po-
pulação jovem, para o crescimento de 
utilizadores de telemóveis e decidimos 
entrar no mercado”, relata fonte da em-
presa, acrescentando que, desde então, 
estão no mercado com soluções para o 
consumidor direto e para empresas, de 
que são exemplo as maiores campanhas 
interativas realizadas para a Turkcell e a 
AVEA, as principais operadoras no país. 

Para a TIMWE, as principais vantagens 
deste investimento prendem-se com a 
densidade populacional e com a estabili-
dade e crescimento da economia nos úl-
timos dez anos. Quanto a desvantagens, 
a empresa aponta para a elevada compe-

TIMWE
UMA APOSTA NO MERCADO CERTO

A Turquia foi um dos primeiros mercados de aposta da TIMWE no âmbito da sua 
estratégia de internacionalização, onde está presente desde 2006. A existência 
de uma população jovem de grande dimensão e consequente crescimento de 
utilizadores de telemóveis foram fundamentais para a tomada de decisão de entrada 
no mercado turco.

titividade do mercado e o curto ciclo de 
vida dos produtos, o que, na sua opinião, 
pode também ser visto como um desafio 
para os operadores no mercado.

A Turquia é uma região importante para 
a TIMWE, designadamente por se tratar 
de um mercado reconhecido pela tec-
nologia e elevado know-how nesse do-
mínio, indo ao encontro das competên-
cias e soluções da empresa portuguesa. 

“Os bons resultados obtidos dão-nos 
credibilidade para trabalharmos nos ou-
tros mercados da região da Europa de 
Leste e Ásia Central. A Turquia é ainda 
um ótimo mercado para o estabeleci-
mento de parcerias através das quais 
se poderão obter modelos de negócio 
mais vantajosos com parceiros de outros 

mercados”, acrescenta a mesma fonte. 

Em conclusão, para a TIMWE, a Turquia 
é “um bom país para se fazer negócio” 
tendo em conta, designadamente, al-
guns indicadores como o facto de ocu-
par o 9º lugar do ranking sobre a atra-
tividade global dos mercados e a 11ª 
posição no que respeita à penetração 
da internet, além de ter uma popula-
ção jovem (a média de idade é de 28 
anos) e muito qualificada. 

TIMWE
Av. Infante Santo, nº 2H – 3º andar
1350-178 Lisboa
Tel.: +351 212 487 800
Fax: +351 212 487 899

www.timwe.com 

http://www.timwe.com
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Em que consiste e quais os motivos 
que levaram a Vision-Box a apostar 
no mercado da Turquia?

A Turquia é um mercado que represen-
ta um enorme potencial de desenvol-
vimento de negócio para a Vision-Box. 
Os mais de 25 aeroportos internacio-

VISION-BOX
TURQUIA É UM MERCADO 
COM POTENCIAL
A Vision-Box é líder na oferta de soluções de Controlo Automatizado de Fronteiras 
e gestão de identidade eletrónica, sendo responsável, entre outros projetos, pelo 
desenvolvimento e implementação do sistema de recolha de dados biométricos.
Desde 2010 que a empresa portuguesa tem vindo a explorar oportunidades para 
o desenvolvimento do seu negócio no mercado da Turquia. Pedro Pinto, Business 
Development Manager da Vision-Box, relata a experiência da empresa na abordagem 
ao mercado turco.

nais e ainda os mais de 30 aeroportos 
regionais a operar no país constituem 
oportunidades muito atrativas para a 
Vision-Box, que tem vindo a colaborar 
com governos, autoridades fronteiriças 
e aeroportos de todo o mundo com o 
objetivo de melhorar os seus níveis de 

segurança, implementando projetos 
customizados de excelência ao nível de 
robustez, inovação e criação de valor.

A Vision-Box encontra-se a explorar 
oportunidades na Turquia desde 2010, 
quer via contacto direto com as autori-
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dades locais, quer via parceiros turcos 
que se encontram bem posicionados 
neste tão relevante mercado. Atual-
mente, estudamos várias formas de 
parceria que permitam à Vision-Box 
um posicionamento estratégico no 
mercado que alavanque a oferta do 
portefólio de soluções de identificação, 
biometria e videovigilância inteligente 
baseados em tecnologia de ponta. 

Na área de soluções de Controlo Au-
tomatizado de Fronteiras, são várias 
as possibilidades em vista no merca-
do, por exemplo, o atual aeroporto de 
Ataturk encontra-se a operar na sua 
capacidade máxima, sendo que está 
prevista a construção de um tercei-
ro aeroporto em Istambul, que será o 
maior do mundo.  

Na sua prospeção de mercado ativa, a Vi-
sion-Box investe também na participação 
de eventos que permitem aumentar a 
sua visibilidade no mercado e a extensão 
da boa rede de contactos que já possui. 
Recentemente, a Vision-Box participou 
num evento em Istambul que focou nas 
soluções de Controlo Automatizado de 
Fronteiras e serviu para estreitar relações 
com os principais contactos desta área. 
No final do ano, estaremos também pre-
sentes numa das maiores exibições do 
ano na área dos aeroportos, também em 
Istambul, que servirá mais uma vez para 
catapultar a visibilidade da Vision-Box 
neste mercado.

Quais as principais vantagens 
e desvantagens que a empresa 
encontra neste mercado?

A aposta da Vision-Box no mercado 

Vision-Box

Rua Casal do Canas, 2

Zona Industrial de Alfragide

2790-204 Alfragide | Portugal

Tel.: +351 211 543 900

Fax: +351 211 543 901

www.vision-box.com 

turco tem merecido a dedicação da 
equipa de desenvolvimento de negó-
cio a partir da filial dos Emirados Ára-
bes Unidos, mas ainda não se traduz 
em projetos concretos atualmente. 
Algumas das razões para tal centram-

tam um bom nível de inglês, mas no 
geral encontram-se muitas dificuldades 
ao nível da comunicação.

Qual o contributo deste mercado 
para os resultados globais da 
empresa?

Neste momento, a Turquia ainda não 
está a contribuir para os resultados 
da empresa. Num futuro próximo, 
a Vision-Box tem muita expectativa 
que a Turquia fará parte do conjunto 
alargado de países para os quais ex-
porta e, desta forma, contribui para 
responder aos maiores desafios de 
segurança fronteiriça. Alguns destes 
países são a Finlândia, a Holanda, No-
ruega, Bulgária, ou, fora da Europa, 
Brasil, Estados Unidos da América, 
Austrália, Qatar, Venezuela, Colôm-
bia, Ruanda, entre muitos outros.

A Vision-Box tem atualmente cerca 
de 1.000 sistemas de Controlo Au-
tomatizado de Fronteiras dedicados 
à experiência de passageiros instala-
dos em mais de 50 aeroportos, e cer-
ca de 3.000 unidades de gestão de 
identidade implementadas por todo 
o mundo. 

“Atualmente, estudamos 
várias formas de parceria que 
permitam à Vision-Box um 
posicionamento estratégico 
no mercado que alavanque 
a oferta do portefólio de 
soluções de identificação, 
biometria e videovigilância 
inteligente baseados em 
tecnologia de ponta.”

se na dimensão do país e do merca-
do, o que exige um plano de inter-
nacionalização sólido; e a escolha do 
parceiro certo, que também é muito 
importante para o avanço de projetos 
neste mercado.

Não vemos, neste momento, qualquer 
desvantagem na aposta e investimento 
no objetivo de fechar projetos na Tur-
quia. Poderemos, no entanto, afirmar 
que o ciclo de tomada de decisões não 
é, de todo, o mais célere.

De referir também que a língua é uma 
barreira muito grande na concretização 
de negócios no país, dado que a maio-
ria dos departamentos governamentais 
não fala inglês. Algumas empresas pri-
vadas têm funcionários que apresen-

http://www.vision-box.com
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Em 2014, segundo o INE, as expor-
tações de bens para o mercado turco 
ultrapassaram os 400 milhões euros, 
o que resultou num saldo da balança 
comercial favorável ao nosso país em 
perto de 16 milhões de euros. No perí-
odo de 2010 a 2014, o aumento médio 
das exportações foi de 11 por cento. 
Já nos primeiros quatro meses deste 
ano, as exportações portuguesas para 
a Turquia registaram uma diminuição 
de 18,9 por cento.

Como fornecedor, a Turquia ocupou a 
23ª posição em 2014, subindo para a 
21ª nos primeiros quatro meses deste 
ano. A taxa média de crescimento anu-
al das nossas importações do mercado 
turco foi de 9,4 por cento.

Nas exportações para a Turquia, em 
2014, os cinco principais grupos de 
produtos foram as pastas celulósicas 
e papel (24,3 por cento), máquinas e 
aparelhos (15,6 por cento), combustí-
veis minerais (13 por cento), plásticos 
e borracha (11,5 por cento) e produtos 
químicos (9,9 por cento). Estes grupos 
representaram, em conjunto, cerca de 
74 por cento das exportações portu-
guesas para a Turquia. 

RELACIONAMENTO ECONÓMICO 
PORTUGAL – TURQUIA 

A Turquia foi o 17º cliente de bens portugueses em 2014, ano em que o saldo da 
balança comercial bilateral foi favorável a Portugal. Um parceiro comercial com 
potencial para crescer.

De acordo com o GEE - Gabinete de 
Estratégia e Estudos (Ministério da Eco-
nomia), os produtos classificados como 
de média-alta intensidade tecnológica 
representaram 41,5 por cento das ex-
portações portuguesas para a Turquia, 
em 2014, de produtos industriais trans-

(com 24,8 por cento do valor global), 
metais comuns (18,3 por cento), veícu-
los e outro material de transporte (17,6 
por cento), máquinas e aparelhos (10,5 
por cento) e produtos químicos (8,7 por 
cento). Aproximadamente 80 por cen-
to do montante das nossas compras de 
bens provenientes da Turquia nesse ano 
respeitaram a estes grupos de produtos. 

No que respeita aos serviços, e segun-
do o Banco de Portugal, a Turquia ab-
sorveu 0,2 por cento das exportações 
portuguesas, em 2014, e 0,6 por cento 
das importações.

As exportações portuguesas de servi-
ços para a Turquia aumentaram 33,6 
por cento (média anual) no período de 
2010-2014. No ano passado, ascende-
ram a 44,4 milhões de euros, contra 
67,3 milhões de euros em importações.

De referir que o saldo da balança co-
mercial de serviços foi sempre desfavo-
rável a Portugal no período em análise, 
sendo os défices superiores a 22 mi-
lhões de euros e inferiores 32 milhões 
de euros. O coeficiente de cobertura 
das importações pelas exportações au-
mentou de 31,1 por cento em 2010 
para 65,9 por cento em 2014. 

EVOLUÇÃO DA BALANÇA COMERCIAL BILATERAL DE BENS

2010 2011 2012 2013 2014 Var % 
14/10a

2014  
jan/abr

2015  
jan/abr

Var % 
15/14b

Expedições 267,1 300,7 355,4 381,1 403,6 11,0 126,1 102,4 -18,9

Chegadas 321,8 324,2 315,1 520,0 387,7 9,4 143,6 128,0 -10,9

Saldo -54,7 -23,5 40,3 -138,8 15,9 -- -17,4 -25,6 --

Coef. Cob. % 83,0 92,7 112,8 73,3 104,1 -- 87,9 80,0 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2010-2014         (b) Taxa de variação homóloga 2014-2015
2010 a 2013: resultados definitivos; 2014 e 2015: resultados preliminares

“O número de empresas 
portuguesas exportadoras para 
o mercado turco aumentou 550 
em 2010 para 677 em 2014, 
segundo o INE.”

formados (96,2 por cento das exporta-
ções totais). Seguiram-se os produtos 
com graus de intensidade tecnológica 
baixa (36,2 por cento), média-baixa 
(19,6 por cento) e alta (2,6 por cento).

O número de empresas portuguesas 
exportadoras para o mercado turco 
aumentou 550 em 2010 para 677 em 
2014, segundo o INE.

Em termos de importações, os cin-
co principais grupos de produtos, em 
2014, referem-se a matérias têxteis 
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ENDEREÇOS ÚTEIS

TURQUIA EM FICHA

EMBAIXADA DA TURQUIA EM 
PORTUGAL 
Av. das Descobertas, 22 

1400-092 Lisboa 

Tel.:  +351 213 003 110 (Geral) 

+351 213 003 122 (Secção Consular)

Fax: +351 213 017 934 

embassy.lisbon@mfa.gov.tr

EMBAIXADA DE PORTUGAL NA 
TURQUIA 
Kirlangiç Sok. Nº 39, G.o.P 

Ankara - Turkey 

Tel.: +90 312 405 6028

Fax: +90 312 446 3670 

embaixada@portugal.org.tr

MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS 
Dr. Sadik Ahmet Cad., 8 

06100 Balgat / Ankara - Turkey 

Tel.: +90 312 292 1000 

www.mfa.gov.tr/default.en.mfa 

INVESTMENT SUPPORT  
AND PROMOTION AGENCY 
Kavaklidere Mahallesi 

Akay Caddesi, 5 

Çankaya 

Ankara 06640 - Turkey 

Tel.: +90 312 413 8900

Fax: +90 312 413 8901 

www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx 

UNION OF CHAMBERS  
AND COMMODITY EXCHANGES  
OF TURKEY 
Dumlupinar Bulvari, 252 (Eskisehir Yolu 9 Km) 

06530 Ankara - Turkey 

Tel.: +90 312 218 2000

Fax: +90 312 219 4090/91/92/93 

info@tobb.org.tr

www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php

Área: 783 562 km2 

População: 77 milhões de habitantes (2014 - Turkstat) 

Densidade populacional: 101 hab/km2 (2014 - Turkstat) 

Designação oficial: República da Turquia 

Chefe do Estado: Recep Tayyip Erdogan (eleito em agosto de 2014). 

Primeiro-ministro: Ahmet Davutoglu 

Data da atual Constituição: novembro de 1982, tendo existido 
algumas alterações. 

Principais partidos políticos: Partido da Justiça e do 
Desenvolvimento (AKP); Partido Popular Republicano (CHP); Partido 

Turquia

Ancara

Democrático Popular (HDP); Partido da Esquerda Democrática 
(DSP); Partido da Ação Nacionalista (MHP); Partido da Paz e da 
Democracia (BDP); Partido da Prosperidade (Saadet, SP);. 

Capital: Ancara (5,045 milhões de habitantes, final de 2013 - EIU) 

Outras cidades importantes: Istambul (14,160 milhões); Izmir 
(4,061 milhões); Bursa (2,740 milhões); Antalya (2,158 milhões).

Religião: O islamismo é a religião de quase toda a população. 

Língua: A língua oficial é o turco. 

Unidade monetária: Lira turca (TRY)
1 EUR = 2,7153 TRY (Banco de Portugal - média / janeiro de 2015) 

Risco País: 

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

Risco Político - BB 

Risco de Estrutura Económica - BB 

Risco de crédito: 4 (1 = risco menor; 7 = risco maior) - COSEC, 
janeiro 2015 

Política de cobertura de risco: Operações de Curto prazo - Carta 
de crédito irrevogável. Médio/Longo prazo - Garantia bancária ou 
garantia soberana 

(COSEC - janeiro de 2015)

mailto:embassy.lisbon@mfa.gov.tr
mailto:embaixada@portugal.org.tr
http://www.tobb.org.tr/Sayfalar/Eng/AnaSayfa.php
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COSEC
No âmbito de apólices individuais  

Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

ANÁLISE DE RISCO - PAÍS

África do Sul* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Angola
C  Caso a caso.

M/L   Garantia soberana. Limite total de 
responsabilidades.

Arábia Saudita 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L  Caso a caso.

Argélia
C   Sector público: aberta sem res-

trições. Sector privado: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L   Em princípio. exigência de garan-
tia bancária ou garantia soberana. 

Argentina 
T   Caso a caso.

Barein
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Benim
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva, e com exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Brasil* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Clientes soberanos: Aberta sem 
condições restritivas. Outros Clien-
tes públicos e privados: Aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária. 

Cabo Verde  
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Eventual exigência de garantia 
bancária ou de garantia soberana 
(decisão casuística).

Camarões 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Cazaquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Chile 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Clientes públicos: Aberta sem 
condições restritivas. 
Clientes privados: Em princípio, 
aberta sem condições restritivas. 
Eventual exigência de garantia 
bancária numa base casuística.

China*  
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Colômbia  
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Costa do Marfim 
C  Caso a caso, com eventual 

exigência de  garantia bancária ou 
garantia soberana. Extensão do prazo 
constitutivo de sinistro para 12 meses.

M/L  Exigência de  garantia bancária 
ou garantia soberana. Extensão do 
prazo constitutivo de sinistro de 3  
para 12 meses.

Costa Rica 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Cuba 
T  Fora de cobertura.

Egipto 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Caso a caso.

Emirados Árabes Unidos 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Etiópia
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L   Caso a caso numa base muito 
restritiva.

Filipinas 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Gana
C   Caso a caso numa base muito 

restritiva.

M/L  Fora de cobertura.

Geórgia
C   Caso a caso numa base restritiva, 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva e com a exigência de 
contra garantias.

Guiné-Bissau 
T  Fora de cobertura.

Guiné Equatorial 
C   Caso a caso, numa base restritiva.

M/L    Clientes públicos e soberanos: 
caso a caso, mediante análise das 
garantias oferecidas, desig-
nadamente contrapartidas do 
petróleo. Clientes privados: caso 
a caso, numa base muito restri-
tiva, condicionada a eventuais 
contrapartidas (garantia de banco 
comercial aceite pela COSEC ou 
contrapartidas do petróleo).

Hong-Kong 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Iémen 
C  Caso a caso, numa base restritiva.

M/L   Caso a caso, numa base muito 
restritiva.

Índia 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária.

Indonésia 
C   Caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irre-
vogável ou garantia bancária. 

M/L   Caso a caso, com eventual exi-
gência de  garantia bancária ou 
garantia soberana.

Irão 
Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

Iraque 
T  Fora de cobertura. 

Jordânia 
C  Caso a caso.

M/L  Caso a caso, numa base restritiva.

Koweit 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária (decisão 
casuística).

Líbano 
C   Clientes públicos: caso a caso 

numa base muito restritiva. 
Clientes privados: carta de crédito 
irrevogável ou garantia bancária.

M/L   Clientes públicos: fora de cober-
tura. Clientes privados: caso a 
caso numa base muito restritiva.

Líbia 
T  Fora de cobertura.

Lituânia 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária.

Macau 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Malásia 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Malawi 
C  Caso a caso, numa base restritiva.

M/L   Clientes públicos: fora de co-
bertura, excepto para operações 
de interesse nacional. Clientes 
privados: análise casuística, numa 
base muito restritiva.

Marrocos* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L   Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Martinica 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

México* 
C  Aberta sem restrições.

M/L  Em princípio aberta sem restrições. 
A eventual exigência de garantia 
bancária, para clientes privados, 
será decidida casuisticamente.

Moçambique 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(eventualmente com a exigência de 
carta de crédito irrevogável, garan-
tia bancária emitida por um banco 
aceite pela COSEC e aumento do 
prazo constitutivo de sinistro).

M/L  Aumento do prazo constitutivo 
de sinistro. Sector privado: caso a 
caso numa base muito restritiva. 
Operações relativas a projectos 
geradores de divisas e/ou que 
admitam a afectação prioritária 
de receitas ao pagamento dos 
créditos garantidos, terão uma 
ponderação positiva na análise do 
risco; sector público: caso a caso 
numa base muito restritiva. 

Montenegro 
C   Caso a caso, numa base restritiva. 

privilegiando-se operações de 
pequeno montante.

M/L  Caso a caso, com exigência de ga-
rantia soberana ou bancária, para 
operações de pequeno montante.

Nigéria 
C   Caso a caso, numa base restritiva 

(designadamente em termos de 
alargamento do prazo consti-
tutivo de sinistro e exigência de 
garantia bancária).
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Políticas de cobertura para mercados  de destino das exportações portuguesas

No âmbito de apólices globais

Na apólice individual está em causa a cobertura de 
uma única transação para um determinado mercado, 
enquanto a apólice global cobre todas as transações em 
todos os países para onde o empresário exporta os seus 
produtos ou serviços.

As apólices globais são aplicáveis às empresas que 
vendem bens de consumo e intermédio, cujas 
transações envolvem créditos de curto prazo (média 
60-90 dias), não excedendo um ano,  e que se repetem 
com alguma frequência. 

Tendo em conta a dispersão do risco neste tipo de 
apólices. a política de cobertura é casuística e, em 
geral, mais flexível do que a indicada para as transações 
no âmbito das apólices individuais. Encontram-se 
também fora de cobertura Cuba, Guiné-Bissau, Iraque 
e S. Tomé e Príncipe. 

COSEC 
Companhia de Seguro 
de Créditos. S. A.
Direcção Internacional

Avenida da República. 58
1069-057 Lisboa
Tel.: +351 217 913 832  
Fax: +351 217 913 839

ANÁLISE DE RISCO - PAÍS

internacional@cosec.pt 
www.cosec.pt 

M/L  Caso a caso, numa base muito 
restritiva, condicionado a eventuais 
garantias (bancárias ou contraparti-
das do petróleo) e ao alargamento 
do prazo contitutivo de sinistro.

Oman 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária (decisão ca-
suística).

Panamá 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L Não definida.

Paquistão 
Temporariamente fora de cobertura.

Paraguai 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

Peru 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Clientes soberanos: aberta sem 
condições restritivas. Clientes 
públicos e privados: aberta, caso 
a caso, com eventual exigência de 
garantia soberana ou bancária.

Qatar 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Garantia bancária (decisão 
casuística).

Quénia 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L Caso a caso, numa base restritiva.

República Dominicana 
C   Aberta caso a caso, com eventual 

exigência de carta de crédito irrevo-
gável ou garantia bancária emitida 
por um banco aceite pela COSEC. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana (emitida pela 
Secretaria de Finanzas ou pelo Ban-
co Central) ou garantia bancária.

Rússia 
Sanções em vigor. 
Para mais informações, contactar a 
COSEC.

S. Tomé e Príncipe 
C   Análise caso a caso, numa base 

muito restritiva.

Senegal 
C   Em princípio. exigência de 

garantia bancária emitida por 
um banco aceite pela COSEC e 
eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro.

M/L  Eventual alargamento do prazo 
constitutivo de sinistro. Setor 
público: caso a caso, com exigên-
cia de garantia de pagamento e 
transferência emitida pela Auto-
ridade Monetária (BCEAO); setor 
privado: exigência de garantia 
bancária ou garantia emitida pela 
Autoridade Monetária (preferência 
a projetos que permitam a aloca-
ção prioritária dos cash-flows ao 
reembolso do crédito).

Singapura 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L  Não definida.

Suazilândia 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Tailândia  
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Taiwan 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L Não definida.

Tanzânia 
T   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

Tunísia* 
C  Aberta sem condições restritivas.

M/L Garantia bancária.

Turquia 
C  Carta de crédito irrevogável.

M/L  Garantia bancária ou garantia 
soberana.

Ucrânia  
C   Clientes públicos: eventual 

exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de carta de crédito 
irrevogável.

M/L  Clientes públicos: eventual 
exigência de garantia soberana. 
Clientes privados: eventual 
exigência de garantia bancária.
Para todas as operações, o prazo 
constitutivo de sinistro é definido 
caso a caso.

Uganda 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Uruguai 
C   Carta de crédito irrevogável 

(decisão casuística).

M/L Não definida.

Venezuela 
C   Clientes públicos: aberta caso 

a caso com eventual exigência 
de garantia de transferência ou 
soberana. Clientes privados: aberta 
caso a caso com eventual exigência 
de carta de crédito irrevogável e/ou 
garantia de transferência. 

M/L  Aberta caso a caso com exigência 
de garantia soberana.

Zâmbia 
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Zimbabwe
C   Caso a caso, numa base muito 

restritiva.

M/L Fora de cobertura.

Advertência:

A lista e as políticas de cobertura são 
indicativas e podem ser alteradas 
sempre que se justifique. Os países 
que constam da lista são os mais 
representativos em termos de consultas 
e responsabilidades assumidas. Todas 
as operações são objeto de análise e 
decisão específicas.

Legenda:

C  Curto Prazo

M/L  Médio / Longo Prazo

T  Todos os Prazos

* Mercado prioritário.

mailto:internacional@cosec.pt
http://www.cosec.pt


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

Hong-Kong
Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Botswana
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Lituânia
Macau
Malásia
Oman
Trind. e Tobago

Argélia
Bahamas
Barbados
Brasil •
Costa Rica
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
Namíbia
Palau
Panamá
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Uruguai 

África do Sul •
Aruba
Barein
Bulgária
Colômbia 
El Salvador
Guatemala
Hungria
Rússia
Tunísia •
Turquia

Angola
Azerbeijão
Bangladesh
Bolívia
Cazaquistão •
Croácia
Curaçau
Dominicana. Rep.
Gabão
Gana
Jordânia
Lesoto
Macedónia
Nigéria
Papua–Nova Guiné
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Vietname
Zâmbia

Albânia
Arménia
Belize
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
Congo
Dominica
Egipto
Equador
Fidji
Geórgia
Honduras
Kiribati
Maldivas
Mongólia
Nauru
Nepal 
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Senegal
Sérvia 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Turquemenistão
Tuvalu
Uganda
Uzbequistão
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Bielorussia
Benim
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
C. do Marfim
Cuba • 
Djibuti
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiana
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau • 
Haiti
Iemen
Irão
Iraque •
Jamaica
Kosovo
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Montenegro 
Myanmar 
Nicarágua 
Níger 
Paquistão •
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Seicheles 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadzequistão
Togo 
Tonga 
Ucrânia
Venezuela
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               • Fora de cobertura              

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. 

Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES
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POR PRINCÍPIO ATIVO / PASSIVO 2014 tvh 2014/13 2014  
jan/mai

2015  
jan/mai

vh meur 15/14 
jan/mai

vh meur 15/14 
mai/mai

vc meur 15/15 
mai/abr

Ativo 6.763 17,2% 4.915 -2.238 -7.153 -4.608 2.333

Passivo 8.378 11,4% 5.333 -1.731 -7.064 -5.591 3.203

Saldo -1.615 7,7% -418 -507 -89 983 -870

ATIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2014  
jan/mai

2015  
jan/mai vh meur 15/14

Títulos de participação no capital 3.691 -513 -4.204

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 3.707 -523 -4.230

     De empresas de investimento directo em investidores diretos -6 29 36

     Entre empresas irmãs -10 -19 -9

Instrumentos de dívida 1.224 -1.725 -2.949

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 1.591 -2.664 -4.255

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -341 539 881

     Entre empresas irmãs -25 400 425

PASSIVO POR INSTRUMENTO FINANCEIRO E TIPO DE RELAÇÃO ENTRE EMPRESAS 2014  
jan/mai

2015  
jan/mai vh meur 15/14

Títulos de participação no capital 4.539 1.512 -3.026

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 4.530 1.497 -3.033

     De empresas de investimento direto em investidores diretos 2 4 2

     Entre empresas irmãs 6 12 5

Instrumentos de dívida 794 -3.244 -4.038

     De investidores diretos em empresas de investimento direto 965 140 -825

     De empresas de investimento direto em investidores diretos -1.157 397 1.554

     Entre empresas irmãs 987 -3.780 -4.767

INVESTIMENTO DIRETO COM O EXTERIOR

ATIVO 2015 jan/mai vh meur 15/14 jan/mai PASSIVO 2015 jan/mai vh meur 15/14 jan/mai

Espanha 756 358 Brasil 397 -3.074

Alemanha 188 14 Espanha 348 236

Bélgica 166 292 Bélgica 273 266

Irlanda 120 22 França 66 63

Brasil 41 -61 Itália 41 764

União Europeia 28 -2.250 -7.419 União Europeia 28 -2.443 -2.999

Extra UE28 12 266 Extra UE28 712 -4.065

>PRINCIPAIS DADOS DE INVESTIMENTO (IDE E IDPE). EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES.

INVESTIMENTO 
e COMÉRCIO EXTERNO

POR PRINCÍPIO DIRECIONAL 2014 tvh 2014/13 2014  
jan/mai

2015  
jan/mai

vh meur 15/14 
jan/mai

vh meur 15/14 
mai/mai

vc meur 15/15 
mai/abr

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 5.023 75,4% 5.305 272 -5.033 -3.145 144

ID do Exterior em Portugal (IDE) 6.638 2,9% 5.723 779 -4.944 -4.129 1.014

Saldo -1.615 0,1% -418 -507 -89 983 -870

Unidade: Variações líquidas em Milhões de Euros

INVESTIMENTO DIRECTO - STOCK                                                        
(posição em fim de período) 2012 dez 2013 dez 2014 dez 2014 mar 2015 mar tvh 15/14 

mar/mar

Stock Ativo 67.927 70.287 75.239 70.842 77.345 9,2%

Stock Passivo 110.073 115.076 116.553 114.845 120.941 5,3%

Stock IDPE 45.469 44.928 48.065 46.620 49.901 7,0%

Stock IDE 87.615 89.716 89.379 90.623 93.497 3,2%

Unidade: Posição em fim de período em Milhões de Euros         Fonte: Banco de Portugal
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COMÉRCIO INTERNACIONAL

BENS (Exportação) 2014 tvh 
2014/13

2014  
jan/mai

2015  
jan/mai

tvh 15/14 
jan/mai

tvh 15/14 
mai/mai

tvc 15/15 
mai/abr

Exportações bens 48.177 1,8% 19.684 20.646 4,9% 3,5% -0,5%

Exportações bens UE 34.161 2,7% 14.215 15.107 6,3% 6,2% 0,7%

Exportações bens Extra UE 14.017 -0,1% 5.469 5.539 1,3% -3,3% -3,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 70,9% -- 72,2% 73,2% -- -- --

Exportações bens Extra UE 29,1% -- 27,8% 26,8% -- -- --

Unidade: % do total

Exp. Bens - Clientes 2015 (jan/mai) % Total tvh 15/14 Exp. Bens - Var. Valor (15/14) Meur Cont. p. p.

Espanha 25,2% 10,6% Espanha 500 2,5

Alemanha 12,3% 4,4% EUA 188 1,0

França 12,2% 4,9% Reino Unido 157 0,8

Reino Unido 6,5% 13,2% França 117 0,6

EUA 4,9% 22,7% Alemanha 107 0,5

Angola 4,4% -24,9% Canadá 83 0,4

Países Baixos 3,9% 3,3% Angola -299 -1,5

Export. Bens - Produtos 2015 (jan/mai) % Total tvh 15/14 Exp. Bens - Var. Valor (15/14) Meur Cont. p. p.

Máquinas, Aparelhos 14,6% 3,3% Combustíveis Minerais 293 1,5

Veículos e Outro Material de Transporte 12,1% 6,8% Veículos, Out. Mat. Transp. 159 0,8

Metais Comuns 8,2% 4,9% Agrícolas 97 0,5

Combustíveis Minerais 7,8% 22,2% Máquinas, Aparelhos 97 0,5

Plásticos, Borracha 7,3% 2,7% Químicos -97 -0,5

 SERVIÇOS (Exportação) 2014 tvh 
2014/13

2014  
jan/mai

2015  
jan/mai

tvh 15/14 
jan/mai

tvh 15/14 
mai/mai

tvc 15/15 
mai/abr

Exportações totais de serviços 22.817 4,0% 8.305 8.835 6,4% -1,1% 1,1%

Exportações serviços UE 15.458 5,0% 5.544 5.925 6,9% 0,1% -1,6%

Exportações serviços extra UE 7.359 2,0% 2.761 2.910 5,4% -3,5% 7,0%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 67,7% -- 66,8% 67,1% -- -- --

Exportações serviços extra UE 32,3% -- 33,2% 32,9% -- -- --

Unidade: % do total  
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BENS (Importação) 2014 tvh 
2014/13

2014  
jan/mai

2015  
jan/mai

tvh 15/14 
jan/mai

tvh 15/14 
mai/mai

tvc 15/15 
mai/abr

Importações bens 58.854 3,2% 23.866 24.752 3,7% 6,2% 1,3%

Importações bens UE 43.979 7,1% 18.028 18.864 4,6% 4,5% -3,4%

Importações bens Extra UE 14.875 -6,7% 5.838 5.889 0,9% 10,6% 16,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 74,7% -- 75,5% 76,2% -- -- --

Importações bens Extra UE 25,3% -- 24,5% 23,8% -- -- --

Unidade: % do total

Import. Bens - Fornecedores 2015 (jan/mai) % Total tvh 15/14 Imp. Bens - Var. Valor (15/14) Meur Cont. p. p.

Espanha 32,4% 4,3% Espanha 329 1,4

Alemanha 12,3% -0,5% Reino Unido 119 0,5

França 7,5% 5,5% Congo Brazavile 109 0,5

Itália 5,4% 3,6% Irlanda 106 0,4

Países Baixos 5,0% 0,7% França 97 0,4

Reino Unido 3,4% 16,8% Nigéria -261 -1,1

Bélgica 2,9% 7,8% Angola -277 -1,2

Import. Bens - Produtos 2015 (jan/mai) % Total tvh 15/14 Imp. Bens - Var. Valor (15/14) Meur Cont. p. p.

Máquinas, Aparelhos 15,0% 4,6% Veículos, Out. Mat. Transp. 594 2,5

Combustíveis Minerais 14,0% -14,6% Químicos 193 0,8

Veículos e Outro Material de Transporte 12,6% 23,5% Máquinas, Aparelhos 163 0,7

Químicos 11,1% 7,6% Agrícolas 135 0,6

Agrícolas 10,8% 5,3% Combustíveis Minerais -593 -2,5

 SERVIÇOS 2014 tvh 
2014/13

2014 
jan/mai

2015  
jan/mai

tvh 15/14 
jan/mai

tvh 15/14 
mai/mai

tvc 15/15 
mai/abr

Importações totais de serviços 11.871 7,9% 4.684 5.103 9,0% 7,4% 1,9%

Importações serviços UE 7.671 10,0% 3.038 3.311 9,0% 6,1% -0,5%

Importações serviços extra UE 4.200 4,3% 1.646 1.793 8,9% 9,8% 6,5%

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 64,6% -- 64,9% 64,9% -- -- --

Importações serviços extra UE 35,4% -- 35,1% 35,1% -- -- --

Unidade: % do total  

Fontes: INE/Banco de Portugal 
Notas e siglas: Meur - Milhões de euros          Cont. - Contributo para o crescimento das exportações          p.p. - Pontos percentuais          tvh - Taxa de variação homóloga     
tvc - Taxa de variação em cadeia      n.d. - Não disponível

PREVISÕES 2015 : 2016 (tvh real %) 2014 2015  
1º trim FMI CE OCDE BdP Min. 

Finanças

INE INE julho 15 maio 15 junho 15 junho 15 abril 15

PIB 0,9 1,5 1,6 : 1,5 1,6 : 1,8 1,6 : 1,8 1,7 : 1,9 1,6 : 2,0

Exportações Bens e Serviços 3,3 6,8 5,5 : 4,8 5,3 : 6,1 6,2 : 5,4 4,8 : 6,0 4,8 : 5,5
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No livro “50 Segredos do Sucesso no 

Trabalho” são apresentados os 50 

pontos-chave que os leitores preci-

sam de saber para atingir os seus ob-

jetivos no trabalho, seja qual for a sua 

ambição.

Os segredos apresentados são bas-

tante surpreendentes e inspiradores, 

tendo sido devidamente testados e 

comprovados no mercado de traba-

lho. Assim, garantem o sucesso pro-

fissional aos leitores que os pratiquem 

de forma adequada.

Estas técnicas permitem que os profis-

sionais desvendem o seu potencial e 

que o mostrem de forma inquestioná-

vel aos seus colegas, chefias e a qual-

quer equipa que possam liderar.

Nigel Cumberland, um dos líderes 

mundiais na formação para executi-

vos, deu formação em diferentes pa-

BOOKMARKS

A negociação está sempre presente no 

nosso dia-a-dia. Todos negociamos, 

muitas vezes sem nos apercebermos 

disso. Quando o fazemos, damos o 

nosso melhor, baseados na experiência, 

nas qualidades pessoais e naquilo que 

vemos outros fazer.

Ainda assim, existem técnicas de nego-

ciação que são fundamentais, para não 

incorrermos em erros dispendiosos. É 

por isso necessário conhecê-las e seguir 

determinados princípios.

A obra “A Verdade sobre a Negocia-

ção” ajuda os seus leitores a evitarem 

esses erros através do ensinamento de 

diversas técnicas de negociação. Esta 

é, sem dúvida, uma leitura obrigatória 

para todos aqueles que se encontram 

envolvidos em negociações e que que-

rem ser bem-sucedidos.

50 SEGREDOS DO SUCESSO NO TRABALHO

A VERDADE SOBRE A NEGOCIAÇÃO

Os leitores irão aprender a ser negocia-

dores de classe mundial, para poderem 

negociar com todo o tipo de pessoas e 

em qualquer situação. 

Leigh Thompson, professora da presti-

giada Kellogg School of Management 

e uma das maiores especialistas mun-

diais em negociação, apresenta-nos 

neste livro 53 verdades negociais que 

resumem de forma pragmática e rigo-

rosa grande parte daquilo que hoje se 

sabe sobre a ciência da negociação.

Autores:  Nigel Cumberland

Editor: Editora Self

Nº de páginas: 256

Ano: 2015

Preço: 17,97€

Autor:  Leigh Thompson

Editor: Actual Editora

Nº de páginas: 132

Ano: 2015

Preço: 15,00€

íses e culturas, nos ambientes mais 

desafiantes e nos momentos de tran-

sição mais delicados, durante 25 anos. 

Desta forma, tornou-se um famoso 

Executive Coach por treinar e desen-

volver talentos em inúmeras multina-

cionais altamente competitivas, tanto 

nos mercados asiáticos e europeus, 

como nos americanos.

A experiência adquirida pelo autor 

permitiu-lhe compreender verdadeira-

mente o que é necessário para se ser 

bem-sucedido em ambientes de traba-

lho altamente diversificados.
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Promova a sua empresa junto de 20 mil destinatários em Portugal 
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os casos de sucesso de empresas portuguesas e os artigos de 
especialidade económica. 

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa 
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Videoconferências
AICEP Global Network
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da Rede Externa presentes em mais de 40 países.

Tudo isto, 
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www.portugalglobal.pt
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