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CovEr: Ana Aragão was born in Porto, 1984, and has 
a degree in Architecture from the University of Porto, 
where she was also a guest facilitator. Following her 
internship, she won a scholarship to pursue a docto- 
rate in Coimbra, which she then interrupted so as to 
dedicate herself exclusively to illustration. The world 
of architecture gave rise to her fascination for drawing 
cities, both real and imaginary. Illustrator or painter? 
She prefers to say that she simply draws. Constantly 
intrigued by the emotional and mental maps which 
originate from our daily experiences, she explores 
them using the finest lines and a full pallet of colour. 
Her cities, or rather, her urban “anagraphs” don’t 
merely tell stories of buildings, but also of the people 
who live in them. The city is, after all, just a pretext 
for the human. 

Ana Aragão’s dedication to drawing and painting has 
earned her national and international recognition, in-
cluding a participation in the 2014 venice Biennale, a 
cover story in a Chinese edition of Home and having 
been chosen by Luerzer’s Archive for the “200 Best 
Illustrators Worldwide” list. recently she has been 
developing some projects about Portuguese cities. She 
lives and works in Porto.

CAPA: Ana Aragão (Porto, 1984) é arquiteta licencia-
da pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto, onde foi monitora convidada. Após o estágio 
profissional, ingressa como bolseira no Doutoramento 
em Coimbra, que decide interromper para se dedicar 
exclusivamente ao desenho. É a partir do universo da 
arquitetura que nasce o seu fascínio pela representação 
de cidades, imaginárias ou não. Ilustradora? Pintora? 
Prefere dizer que faz desenhos, simplesmente. vive 
intrigada com os mapas mentais e emocionais que 
nascem da nossa experiência quotidiana, explorando-
-os através das linhas mais finas possíveis, ou da pale-
ta cheia de cores. As suas cidades, ou melhor, as suas 
“anagrafias” urbanas, não contam as histórias dos seus 
edifícios, mas sim das pessoas que lá habitam. A cidade 
é, afinal, apenas o pretexto para o humano. 
 
A dedicação de Ana Aragão ao desenho e à pintura 
tem sido reconhecida nacional e internacionalmente, 
salientando-se a sua participação na Bienal de veneza 
2014, o destaque como capa da publicação chinesa 
Casa e a selecção pela Luerzer’s Archive - “200 Best 
Illustrators Worldwilde”. Tem vindo a desenvolver 
projetos sobre algumas cidades portuguesas. vive e 
trabalha no Porto. 

A ATRATIvIdAdE 
dE pORTugAL
pARA O InvESTIMEnTO  
ESTRAngEIRO
ThE ATTRAcTIOn Of pORTugAL  
fOR fOREIgn InvESTORS



4portugal Business on the Way

36 
na direção certa. mercados  
que se revelam aposta forte
Heading in the right direction.  
The best markets to invest in

46 
muitas realizações em prol 
da internacionalização das 
empresas portuguesas 
Multiple achievements contribute  
to internationalisation  
of Portuguese companies 

56 
siroco 

58 
docworld

60 
balanças marques

InTERnAcIOnALIzAçãO AEp
AEp InTERnATIOnALISATIOn

RAdAR InTERnAcIOnALIzAçãO
InTERnATIOnALISATIOn RAdAR

LAnçAMEnTOS E ATIvIdAdES 
AEp LAunchIngS And AcTIvITIES

 
64 
portugal business on the way 
em força até 2020

Portugal Business on The Way, full steam 
ahead untiul 2020

 
  

82 
serviços
Services

 
84 
calendário
Calendar

MERcAdO—ALvO
TARgET MARkET



5 portugal Business on the Way5 portugal Business on the Way

Acredito que para um desempenho económico sustentável 
é fundamental reforçar o processo de internacionalização 
da economia, elevando ainda mais o peso das exportações 
no PIB e atraindo investimento, nacional e estrangeiro, 
que permita, entre outros aspetos, inovar e, por conse-
quência, melhorar a produtividade. Esta não é apenas uma 
crença pessoal. É o desígnio da AEP – Associação Empre-
sarial de Portugal, no trabalho permanente e no terreno 
com as empresas nossas associadas, concretamente no que 
respeita às exportações que têm vindo a crescer de forma 
muito positiva. E a AEP sente que tem dado um forte con-
tributo para esse resultado. 

Quanto ao investimento, sobretudo estrangeiro, acre-
dito que temos que aproveitar a “onda positiva” que coloca 

I believe that a sustainable economic performance is cru-
cial to strengthening the internationalisation of the econ-
omy, increasing the relative weight of exports in the GDP 
and attracting both foreign and domestic investment, 
thereby opening the path for, among others, innovation 
and, consequently, improved productivity. This is not just 
a personal belief. This is the raison d’être of the The Por-
tuguese Entrepreneurial Association/Chamber of Com-
merce & Industry (AEP) which never tires of working, on 
the ground, with our member companies, namely with 
respect to exports, which have been growing at a very 
positive rate. And at the AEP we feel we have contributed 
strongly to that result. 

As for investment, especially foreign, I believe that 

Paulo Nunes de Almeida
Presidente da AEP 
AEP President.
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we must take advantage of this “positive wave” which has 
placed Portugal among the best targets for foreign invest-
ment, according to the recent “EY’s Attractiveness Survey 
– Portugal”.

When it comes to this, we are of one mind with the 
deputy minister for Economy, Pedro Siza vieira who, in 
the opening article of this issue of BOW magazine dedi-
cated to the subject of “Portugal: Increasingly attractive 
to foreign investment”, claims that “investment should be 
seen as an extremely important factor for productivity in 
Portugal, and it is in that sense that the ability to attract 
foreign investment should be valued and encouraged”. 

As the minister says, Portugal has managed to position 
itself in such a way as to claim its own, and increasingly 
valuable space, benefitting from constant and considera-
ble growth of its Direct Foreign Investment stock. So, I 
couldn’t agree more when he writes that “the course to 
follow is, therefore, to strengthen incentives for invest-
ment through public policy, bearing in mind that the for-
eign economic agents are also crucial to this process”. 

The president of Aicep Portugal Global is even more 
specific and corroborates my opening statement in this ed-
itorial: “Most new projects have to do with technologically 
demanding, but advanced, innovation activities, including 
research and development, with more and more compa-
nies partnering with Universities and other Portuguese 
research Centres”. He adds, and I agree, that “We are 
evolving from an era of Made in Portugal to Created and 
Made in Portugal”. Examples from a variety of sectors are 
presented, making this a very interesting article by Luís 
Castro Henriques.

The Chair of the Specialisation Commission for Engi-
neering and Industrial Management with the order of En-
gineers, Luís Todo Bom, is more cautious, or even critical. 
According to him, when looking at the variables consid-
ered by potential investors, “Portugal has positive values 
for the least important criteria – Climate, Cost and Quali-
ty of Life, Physical Infrastructure, English speaking work-
ers at accessible cost… and clearly negative values for the 
most important criteria – Labour conflicts, proportion of 
unionised workers, Low Productivity, Bureaucracy, Inef-
ficient Justice System, High Taxes for Company and for 
Staff.” He believes that “it will only be possible to build 

Portugal entre os melhores destinos de investimento es-
trangeiro, segundo o estudo recente “EY’s Attractiveness 
Survey – Portugal”.

E neste sentido estamos alinhados com o Senhor Mi-
nistro Adjunto e da Economia, Pedro Siza vieira, que, no 
artigo de abertura deste número da revista BOW, dedicado 
ao tema “A Atratividade de Portugal para o Investimento 
Estrangeiro”, defende que “o investimento deve ser visto 
como um fator de produtividade extremamente impor-
tante para Portugal e é nesse contexto que a capacidade 
de atrair investimento estrangeiro deve ser valorizada e 
incentivada.”

Tal como o Senhor Ministro refere, Portugal tem-se 
posicionado neste campo para construir o seu próprio es-
paço, cada vez mais valorizado, e os resultados recentes 
têm sido significativos, com um crescimento constante e 
considerável do seu stock de Investimento Direto Estran-
geiro. Daí que, não podia estar mais de acordo, “o cami-
nho que deve ser seguido é, por isso, o de reforçar os in-
centivos para o investimento através da política pública, 
tendo presente que os agentes económicos estrangeiros 
também são fundamentais neste processo.”

o senhor presidente da Aicep Portugal Global é mais 
especifico e corrobora o que defendo no início deste texto: 
“A maioria dos novos projetos está ancorada em atividades 
de Inovação, tecnologicamente exigentes e avançadas, in-
cluindo I&D, com um número crescente de empresas a 
fazer parcerias com Universidades e outros Centros de In-
vestigação portugueses”. E, de facto, concordo, “estamos 
a evoluir de Made in Portugal para Created and Made in 
Portugal.” E dá exemplos nas mais diversas áreas. Muito 
interessante ler o artigo de Luís Castro Henriques.

Mais cauteloso, crítico mesmo, está o Coordenador 
da Comissão de Especialização em Engenharia e Gestão 
Industrial da ordem dos Engenheiros, Luís Todo Bom, 
para quem, nas variáveis tidas em conta pelos potenciais 
investidores, “Portugal apresenta valores positivos para os 
critérios menos pontuados – Clima, Custo e Qualidade de 
vida, Infraestruturas Físicas, Quadros que falam inglês a 
preços acessíveis, ... e valores claramente negativos para os 
critérios mais pontuados – Conflitualidade laboral, grau 
de Sindicalização, baixa Produtividade, Burocracia, Siste-
ma de Justiça ineficiente, Fiscalidade Elevada para as Em-
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presas e para os Quadros.” A sua convicção é que “só será 
possível construir um novo modelo com um acordo de re-
gime, que altere o posicionamento negativo dos critérios 
atrás referidos“. Parece-me ser um desafio interessante.

vila Nova de Famalicão apresenta-se com um forte 
candidato à atração de investimento estrangeiro. vale a 
pena ler o texto que descreve o trabalho desenvolvido nos 
últimos anos, com apresentação de casos concretos como 
é o da multinacional Continental Mabor, a quarta maior 
exportadora do país. 

Sobre esta empresa, fala-nos o seu CEo, Pedro Car-
reira, que nos conta como é liderar uma empresa que luta 
todos os dias com a concorrência das fábricas do grupo 
noutros mercados. “Ganhamos sempre pela rapidez e cus-
to de implementação reduzido, devido ao layout compacto 
que temos vindo a apresentar”, diz.

Na restante revista Bow convido os leitores a conhecer 
os mercados-alvo França e Itália, com dados da Deloitte, 
muito úteis, para o trabalho de internacionalização das 
empresas nossas associadas com é o caso da Siroco, Balan-
ças Marques e Docworld (em destaque nesta edição) com 
quem desenvolvemos o nosso trabalho.

E por falar em trabalho, convido-o a tomar conheci-
mento dos resultados dos nossos Projetos, nomeadamente 
o Global Contractors Channel, para ficar a saber os passos 
futuros no Projeto Portugal Business on The Way.

Para fechar, com chave de ouro, fique a par do debate 
de ideias na 2.ª Conferência Internacional Business on The 
Way, que reuniu convidados ilustres de vários quadrantes 
para discutir os canais digitais na atividade de exportação 
das empresas.

votos de uma boa leitura e até breve!

a new model with an agreement across the board which 
changes the negative positioning of the aforementioned 
criteria.” Sounds like an interesting challenge to me.

A good example of a strong candidate to attract foreign 
investment is vila Nova de Famalicão. It is worth reading 
the article which describes the work carried out over the 
past years, and which includes examples such as multina-
tional Continental Mabor, the fourth largest exporter in 
the country. 

That company is brought to us in further detail by 
CEo Pedro Carreira, who tells us about leading a busi-
ness which struggles every day to compete with the 
group’s plants in other markets. “we always come out on 
top because of the speed at which we work and the lower 
implementation costs, which are a result of our compact 
layout”, he explains.

our readers are invited to read the rest of this issue of 
Bow magazine to get to know target markets France and It-
aly, based on the very useful figures provided by Deloitte, 
this is information which can help with the internation-
alisation processes of the member companies with which 
we work, such as Siroco, Balanças Marques and Docworld 
(more about these in this issue). 

Speaking of work, I invite you to learn more about the 
results of our ongoing projects, such as the Global Con-
tractors Channel, and see where we plan to head in the 
future with our Portugal Business on the Way Project. 

And for a perfect finish we bring you all you need to 
know about the Second International Business on the Way 
Conference, which included big names from different sec-
tors to discuss the importance of digital channels to cor-
porate exporting activity. 

Happy reading, and until next time!

“Acredito que para um desempenho económico sustentável é fundamental reforçar o 
processo de internacionalização da economia, elevando ainda mais o peso das exportações 

no PIB e atraindo investimento, nacional e estrangeiro, que permita, entre outros aspetos, 
inovar e, por consequência, melhorar a produtividade”

“I believe that a sustainable economic performance is crucial to strengthening the 
internationalisation of the economy, increasing the relative weight of exports in the GDP 

and attracting both foreign and domestic investment, thereby opening the path for, among 
others, innovation and, consequently, improved productivity."
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Within the world economic order, Portugal is a hospita-
ble country which knows how to position itself in the dia-
logue between cultures, investors, families and States. At 
the same time, its economic history underlines a need to 
strengthen levels of both foreign and national investment 
in the economy.

Which makes it particularly gratifying to write for this 
11th issue of BOW – Portugal Business on the Way magazine, 
dedicated to Portugal and its attractiveness to foreign in-
vestment. 

Levels of foreign investment in Portugal suffered a 
sharp decrease after the 2008 financial crisis, which was 
followed by the sovereign debt crisis. According to Eu-
rostat, the impact of foreign investment in Portugal’s 
Gross Domestic Product fell below the European average 
as of 2011. During this period, Direct Foreign Investment 
became especially important. For example, between 2008 
and 2018 Direct Foreign Investment stock grew at an aver-
age annual rate of about 5%.

It is noteworthy that during 2018 productive invest-
ment recovered and reached the volume it had registered 
before 2008. This should be an inspiration for the future, 
showing that investment is key to increasing the produc-
tivity of the Portuguese economy. 

The course to follow is, therefore, to strengthen in-
centives for investment through public policy, bearing in 
mind that the foreign economic agents are also crucial to 
this process. 

In this phase it is important to stress that Portugal is 
in a privileged position, for three main reasons. Firstly, 
Portugal has undergone a significant effort to internation-
alise its economy. In 2005 exports of goods and services 
represented around 27% of its Gross Domestic Product; 
in 2018 this figure had risen to 44%. Secondly, Portugal’s 

Portugal apresenta-se na ordem económica mundial como 
um país que gosta de receber e que se sabe posicionar no 
diálogo entre culturas, entre investidores, famílias e Es-
tados. Em paralelo, a sua história económica salienta a 
necessidade de reforçar os níveis de investimento da sua 
economia, tanto investimento nacional como estrangeiro. 
É por isso com gosto que escrevo para este 11.º número da 
revista BOW – Portugal Business On the Way, que visa pre-
cisamente a atratividade de Portugal para o investimento 
estrangeiro. 

No contexto da crise internacional de 2008 e da crise 
das dívidas soberanas que se seguiu, a economia portugue-
sa registou uma forte diminuição dos níveis de investimen-
to. De acordo com o Eurostat, o peso do Investimento no 
Produto Interno Bruto em Portugal foi inferior à média 
europeia de 2011 em diante. Durante este período, o In-
vestimento Direto Estrangeiro assumiu especial impor-
tância. A título de referência, entre 2008 e 2018 o stock 
de Investimento Direto Estrangeiro cresceu a um ritmo 
médio anual de cerca de 5%. 

É de saudar que durante o ano de 2018 o investimento 
produtivo tenha recuperado e atingido o volume que tinha 
antes de 2008. Este facto deve inspirar os tempos futuros, 
onde o investimento é chave para aumentar a produtivida-
de da economia portuguesa. 

o caminho que deve ser seguido é, por isso, o de re-
forçar os incentivos para o investimento através da política 
pública, tendo presente que os agentes económicos estran-
geiros também são fundamentais neste processo. 

Nesta fase, importa sublinhar que Portugal parte numa 
posição privilegiada por três principais razões. Em primei-
ro lugar, Portugal tem levado a cabo um esforço signifi-
cativo de internacionalização da sua economia. Em 2005 
as exportações de bens e serviços representavam cerca de 

Pedro Siza Vieira
Ministro Adjunto e da Economia
Minister in the Cabinet of the Prime Minister and of EconomyFo
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A atratividade de Portugal  
para o investimento estrangeiro (i)
The attraction of Portugal for foreign investors (i)
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27% do seu Produto Interno Bruto; em 2018 este valor 
passou a ser de 44%. Em segundo lugar, o sistema fiscal 
português procura ser atrativo para o investimento em-
presarial através das deduções e dos benefícios previstos 
para além da taxa nominal de tributação. recentemente, a 
Comissão Europeia considerou o sistema fiscal português 
o segundo mais atrativo para o investimento empresarial 
dentro dos países da União. Em terceiro lugar, Portugal 
assume-se à escala internacional como um país seguro e 
politicamente estável, o que é sempre algo a ter em conta 
por qualquer investidor. 

Esta altura da história económica portuguesa também 
é marcada pela entrada no mercado de trabalho da “gera-
ção mais qualificada de sempre”, o que se soma a um país 
sempre pronto a adaptar-se a novas realidades, a aprender 
novas línguas e a interagir com novas culturas. Também 
por isso Portugal é cada vez mais visto como um país onde 
se pode e deve investir.

Em suma, o investimento deve ser visto como um fator 
de produtividade extremamente importante para Portugal 
e é nesse contexto que a capacidade de atrair investimen-
to estrangeiro deve ser valorizada e incentivada. Portugal 
tem-se posicionado neste campo para construir o seu pró-
prio momentum e os resultados recentes têm sido significa-
tivos, com um crescimento constante e considerável do 
seu stock de Investimento Direto Estrangeiro. 

Enquanto Ministro Adjunto e da Economia, é com par-
ticular interesse que sigo as melhorias que Portugal tem 
registado na sua capacidade de atrair Investimento Direto 
Estrangeiro. Este reforço de capacidade também contribui 
para aumentar a produtividade da economia portuguesa, 
uma questão muito relevante para o nosso país.

tax system tries to be attractive to corporate investment, 
through deductions and benefits which go beyond the nor-
mal tax rate. The European Commission recently consid-
ered Portugal’s tax system the most attractive for corpo-
rate investment within EU countries. Thirdly, Portugal is 
considered a safe and politically stable country, within the 
international scene, which is always something that inves-
tors take into account. 

This point in the history of Portugal’s economy is also 
marked by the entry into the labour market of the “most 
qualified generation ever”, in a country which in itself is 
always willing to adapt to new realities, learn new lan-
guages and interact with new cultures. This is another 
reason why Portugal is increasingly seen as a country in 
which one can and should invest. 

In conclusion, investment should be seen as an extreme-
ly important factor for productivity in Portugal, and it is 
in that sense that the ability to attract foreign investment 
should be valued and encouraged. Portugal has positioned 
itself in such a way as to build its own momentum, and re-
cent results have been significant, with constant and con-
siderable growth of its Direct Foreign Investment stock. 

As Minister in the Cabinet of the Prime Minister and 
of Economy, I have been following improvements in Por-
tugal’s ability to attract Direct Foreign Investment. This 
improved capacity also contributes to increasing the pro-
ductivity of the Portuguese economy, which is very im-
portant for our country. 

“Em suma, o investimento deve ser visto como um fator de produtividade extremamente 
importante para Portugal e é nesse contexto que a capacidade de atrair investimento 

estrangeiro deve ser valorizada e incentivada.”

“In conclusion, investment should be seen as an extremely important factor for productivity 
in Portugal, and it is in that sense that the ability to attract foreign investment should be 

valued and encouraged."
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Portugal is increasingly a target for ambitious multi-
nationals the world over. Most new projects have to do 
with technologically demanding, but advanced innova-
tion activities, including research and development, with 
more and more companies partnering with Universities 
and other Portuguese research Centres. We are evolving 
from an era of Made in Portugal to Created and Made in 
Portugal. 

Investors look to Portugal as the place to implement 
their high-tech and intensive technological industries and 
activities, as can be seen by expansions in the automobile 
and aeronautical sectors. New projects in 2018 included 
investments such as the expansion of the renault plant and 
a project by South Korean Hanon Systems for the creation 
of a new industrial unit. 

Portugal is increasingly seen as a top destination for 
ambitious companies and AICEP has the data do prove it. 
Last year was a record-breaker for AICEP, with the largest 
amount of contracts ever signed, for a total of 1.15 billion 
euros of investment. It was also the year in which most 
jobs were created over the past decade: 4,300.

The past three years were marked by the return of 
greenfield Direct Foreign Investment projects, by a strong 
investment in Innovation and record amounts of invest-
ment raised. Between 2007 and 2014, during the time of 
the QrEN, AICEP raised the same amount in investment 
as was raised between 2015 and 2018 (PT2020), that is, 
we doubled the speed of fundraising!

Portugal has also managed to attract increasingly spe-
cialised and innovative Skill Development Centres. BMW, 
Nestle, vW, vestas, Mercedes, Uber, Zalando, Natixis 
and Bose are just a few examples of international compa-
nies which picked Portugal.  

Portugal has been increasing its competitiveness with 
the aim of stimulating sustainable economic growth and, 
according to Doing Business 2018, published by The 

Portugal é cada vez mais um destino para multinacionais 
ambiciosas de todo o mundo. A maioria dos novos projetos 
está ancorada em atividades de Inovação, tecnologicamen-
te exigentes e avançadas, incluindo I&D, com um número 
crescente de empresas a fazer parcerias com Universidades 
e outros Centros de Investigação portugueses. Estamos a 
evoluir de Made in Portugal para Created and Made in 
Portugal. 

os investidores olham para Portugal como localização 
para atividades e indústrias de alta tecnologia e tecnologia 
intensiva, como se verifica pela expansão dos setores au-
tomóvel e aeronáutico. Novos projetos em 2018 incluíram 
investimentos, por exemplo, da francesa renault para a 
expansão da sua unidade ou da sul-coreana Hanon Systems 
para a criação de uma nova unidade industrial. Portugal é 
cada vez mais um destino de eleição para empresas ambi-
ciosas e os dados que a AICEP dispõe provam-no. 

o ano de 2018 foi um recorde para a AICEP com o 
maior número de contratos assinados num total de 1,15 
mil milhões de euros de investimento. Este foi também 
o ano de maior criação de postos de trabalho dos últimos 
dez anos com mais de 4300 postos de trabalho criados. os 
últimos três anos foram marcados pelo regresso de proje-
tos de IDE greenfield, por uma forte aposta em Inovação e 
valores recorde de investimento angariado. Entre 2007 e 
2014 (no quadro do QrEN), a AICEP angariou o mesmo 
valor de investimento que entre 2015 e 2018 (PT2020), ou 
seja, duplicámos a velocidade de captação de investimento!

Portugal tem também conseguido atrair Centros de 
Desenvolvimento e Competências cada vez mais especiali-
zados e inovadores. BMW, Nestlé, vW, vestas, Mercedes, 
Uber, Zalando, Natixis e Bose são apenas alguns exemplos 
de empresas internacionais que escolheram Portugal. De 
facto, Portugal tem vindo a aumentar a sua competitivida-
de com vista a estimular o crescimento económico de for-
ma sustentável e, de acordo com o Doing Business 2018, 

Luis Castro Henriques
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President of Aicep Portugal Global
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World Bank, Portugal is one of the best countries in the 
world when it comes to doing business. So, what are Por-
tugal’s competitive advantages? 

1. TALENT: The first big competitive advantage is 
definitely talent. In the productiveness equation, this has 
become more important even than cost. We have skills 
and resources available, with a high degree of technical 
qualification, especially in the fields of Engineering, Man-
agement and Economy, with Universities coming top of 
international rankings. Besides this, young Portuguese 
tend to be good with languages, speaking two or even 
more foreign tongues, which is a show not only of skill, 
but also of a desire to work in a global market. 

     
2. STrATEGIC LoCATIoN: Portugal is a European 

platform for Atlantic countries, from America and Africa. 
We are also a gateway for Portuguese Speaking Countries 
(CPLP), with over 250 million consumers and an affinity 
with these countries which is valued greatly by companies 
from other latitudes, such as China. 

3. INFrASTrUCTUrE: We have high quality infra-
structure and communication technology, a competitive 
logistics network and good transports infrastructure. 
research Centres also count as base infrastructure now-
adays, and Portugal has a large and diverse amount of im-
portant institutions in this field, with which international 
companies decide to partner. A good example is Amyris, 
the North-American company which picked the Catholic 
University in Porto for a project in the field of biotechnol-
ogy, or German giants Bosch, which renewed a partner-
ship with the Minho and Aveiro Universities, for projects 
in innovation and development, even going so far as to cre-
ate a Tech Centre. 

 
 4. INNovATIvE AND TECHNoLoGICAL ECo-

SYSTEM: A new g eneration of startups and enterprising 
companies has placed Portugal on the map as a technolo-
gy centre. Lisbon currently hosts the Web Summit, one 
of the greatest technology and innovation events in the 
World. 

publicado pelo The World Bank, Portugal é um dos me-
lhores países do mundo quando se trata de fazer negócios. 
Quais são, então, as vantagens competitivas de Portugal? 

1. TALENTo: A primeira grande vantagem competi-
tiva é, sem dúvida, o talento. Na equação de produtivida-
de tornou-se, aliás, mais importante que o custo. Temos 
disponibilidade de competências e recursos com um nível 
elevado de habilitações técnicas, nomeadamente nas áreas 
da Engenharia, Gestão e Economia, com Universidades a 
figurarem nos principais rankings internacionais. Além dis-
so, os jovens portugueses têm competências multilingues, 
falando duas ou mais línguas estrangeiras, o que demons-
tra a capacidade, mas também a vontade de trabalhar num 
mercado global.

2. LoCALIZAÇÃo ESTrATÉGICA: Portugal é uma 
plataforma da Europa para os países do Atlântico - Amé-
ricas e África. Somos também uma porta de entrada para 
a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
com mais de 250 milhões de consumidores, tendo uma 
proximidade natural com estes Países, algo muito valori-
zado por empresas de outras geografias como a China.

3. INFrAESTrUTUrAS: Temos infraestruturas tec-
nológicas e de comunicação de alta qualidade, uma rede 
logística competitiva, bem como boas infraestruturas de 
transportes. Hoje os Centros de Investigação também 
contam como infraestrutura base e, em Portugal, existe 
um número amplo e diversificado de instituições de re-
ferência, com quem as empresas internacionais escolhem 
fazer parcerias. É o caso da norte-americana Amyris que 
escolheu a Universidade Católica, no Porto, para um pro-
jeto na área da Biotecnologia, ou o caso da gigante alemã 
Bosch com renovadas parcerias com as Universidades do 
Minho e Aveiro em projetos de inovação e desenvolvimen-
to tendo, inclusive, neste contexto, criado um novo Cen-
tro de Tecnologia.

4. ECoSSISTEMA INovADor E TECNoLÓGICo: 
Uma nova geração de startups e empresas empreendedoras 
colocou Portugal no mapa como centro tecnológico. Lis-
boa é hoje a sede da Web Summit, um dos maiores eventos 
de tecnologia e inovação do mundo.
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5. INCENTIvoS CoMPETITIvoS: Por-
tugal tem, ainda, apoios e incentivos competiti-
vos, por exemplo, à inovação e I&D e à criação 
de empresas e emprego. A AICEP coordena a 
atribuição de incentivos do PT2020 e benefícios 
fiscais, com especial enfoque em projetos orien-
tados para a exportação e inovação.

6. Por último, mas não menos importante, há 
ASPECToS INTANGÍvEIS, como a hospitali-
dade e a facilidade de integração de expatriados 
– segundo o ranking global da InterNations, Por-
tugal é o melhor País da Europa para quem vive 
emigrado e o 6.º a nível mundial. Além disso, é 
um País agradável e seguro – segundo o Global 
Peace Index, somos o 4.º país mais seguro do 
mundo, em termos de segurança e paz social.

Investimentos de todo o mundo e de setores 
líderes, inovadores e dinâmicos apostam em 
Portugal, o que nos deixa muito satisfeitos. A 
AICEP trabalha todos os dias para reforçar esta 
tendência, que contribui para criar empregos 
altamente qualificados – desde 2015 foram cria-
dos, ao todo, cerca de 18 mil postos de trabalho. 
A nossa missão é fomentar um ecossistema de 
inovação, impulsionar as exportações portugue-
sas e consequentemente contribuir para o cres-
cimento da economia de forma sustentável.

5. CoMPETITIvE INCENTIvES: Portugal 
also has a competitive range of subsidies and in-
centives in fields such as research and develop-
ment, creation of companies and job creation. 
AICEP coordinates the distribution of PT2020 
funds and tax benefits, focusing especially on 
export and innovation oriented projects. 

6. Last, but not least, there are INTANGI-
BLE ASPECTS, such as hospitality and the fact 
that it is easy for expats to integrate – according 
to the InterNations global ranking, Portugal is 
the best country in Europe for emigres and the 
sixth best in the world. Besides this, Portugal 
is pleasant and safe – according to the Global 
Peace Index, we are the fourth safest country in 
the world, in terms of security and social peace. 

Portugal has shown itself able to attract in-
vestment from all over the world, and from 
leading, innovative and dynamic sectors, which 
makes us very happy. AICEP works on a daily 
basis to strengthen this trend, contributing to 
the creation of highly qualified jobs – since 2015 
a total of 18 thousand jobs were created. our 
mission is to encourage an ecosystem of innova-
tion, to boost Portuguese exports and, conse-
quently, to contribute to sustainable economic 
growth. 
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Foreign Investment is, generally speaking, con-
sidered to be positive to the development of any 
country. 

This is due to the financial resources which ac-
company it, the new markets it opens up, the new 
technology it introduces and the jobs it creates. 

Therefore, it is only natural that countries 
should compete so much for foreign investment.

In this competitive environment, different 
countries stress their advantages in order to at-
tract the different kinds of investment. 

Portugal is no exception.
Every day we are faced with statements from 

the Government and public entities which high-
light the country’s qualities when it comes to 
attracting foreign investment. 

But these tend to be generic and ill construct-
ed statements, which do not stand up to detailed 
analysis by potential investors. 

This has yielded mediocre and disappointing 
results. 

Besides having sold majority shares of some 
of our most important companies – such as 
EDP, ANA, rEN, PT, NovoBanco and Fideli-
dade – with a resulting loss of sovereignty, the 
country has not managed to attract any struc-
tural or large scale foreign investment, nor to 
carve out a presence in the global markets. 

The last major foreign investment Portugal 
managed to attract was AutoEuropa, which cur-
rently has shown a major weakness in its pres-
ence in our country. 

o Investimento Estrangeiro é considerado, em 
geral, positivo para o desenvolvimento econó-
mico de qualquer país.

Pelos recursos financeiros que transporta, 
novos mercados que abre, novas tecnologias que 
apresenta, postos de trabalho que cria.

Não é, pois, de estranhar que exista uma 
grande competição internacional pela atração de 
investimento estrangeiro.

Neste processo concorrencial, os vários paí-
ses realçam as vantagens competitivas que apre-
sentam para os vários tipos de investimento.

Portugal não é, pois, exceção.
Somos, assim, diariamente confrontados com 

afirmações do governo e das entidades públicas 
realçando as qualidades que o país detém para a 
atração de investimento estrangeiro.

Afirmações genéricas, pouco estruturadas, 
que não resistem a uma análise detalhada e rigo-
rosa por parte dos potenciais investidores.

o resultado tem sido, deste modo, medíocre 
e desolador.

Para além da venda a investidores estrangei-
ros de posições de controle nas nossas melhores 
e mais emblemáticas empresas – EDP, ANA, 
rEN, PT, NovoBanco, Fidelidade, …, com per-
da de autonomia nacional, o país não conseguiu 
atrair, nos últimos anos, nenhum investimento 
estrangeiro estruturante, de dimensão e presen-
ça em mercados globais.

o último grande investimento estrangeiro 
que Portugal conseguiu atrair foi a AutoEuropa, 

Luís Todo Bom

Investimento estrangeiro em Portugal:
uma análise multicritério
Foreign investment in Portugal:  

a multi-criteria analysis

Gestor de Empresas e Coordenador da Comissão de Especialização  
em Engenharia e Gestão Industrial da Ordem dos Engenheiros.
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que apresenta, neste momento, uma enorme fragilidade na 
sua permanência no nosso território.

A AutoEuropa é um projecto estruturante, de bens 
transacionáveis, com dimensão, tecnologia atual e posi-
cionamento global.

A razão para esta situação é fácil de explicar.
os decisores internacionais utilizam matrizes multicrité-

rio para análise dos seus investimentos nos diversos países.
No caso das empresas multinacionais, como é o caso da 

volkswagen, os CEos das várias unidades espalhadas pelo 
mundo, apresentam, no Board Central da Empresa as suas 
propostas de investimento, que são analisadas por todo o 
Board e confrontadas à luz dos diferentes critérios.

o CEo da AutoEuropa nunca mais conseguirá conven-
cer os seus pares a efetuarem um novo investimento em 
Portugal, face aos acontecimentos negativos destes últi-
mos anos.

Nesta análise multicritério, Portugal apresenta va-
lores positivos para os critérios menos pontuados – Cli-
ma, Custo e Qualidade de vida, Infraestruturas Físicas, 
Quadros que falam inglês a preços acessíveis, … e valo-
res claramente negativos para os critérios mais pontuados 
– Conflitualidade laboral, grau de Sindicalização, Baixa 
Produtividade, Burocracia, Sistema de Justiça ineficiente, 
Fiscalidade elevada para as Empresas e para os Quadros.

Por força desta análise multicritério, torna-se óbvio o 
elevado risco dum investimento, de bens transacionáveis, 
com uma elevada componente de capital fixo.

Assistimos, assim, a pequenos investimentos voláteis, 
predominantemente na área dos serviços – os “call centers 
vitaminados”, em que os investidores estrangeiros alugam 
instalações, contratam jovens universitários que falam in-
glês, a preços baixos, e estão permanentemente prepara-
dos para abandonarem o país ao menor sobressalto laboral, 
fiscal ou financeiro.

AutoEuropa is a large, technologically current and global 
structuring project, which deals with tradeable goods.

The reasons for this situation are easy to explain. 
International decision makers use multi-criteria ma-

trixes to analyse their investments in different countries. 
In the case of multinationals, such as volkswagen, the 

CEos of the different units around the world present their 
investment proposals to the company’s Central Board. 
These are analysed by the whole Board, in the light of dif-
ferent criteria. 

Based on the negative events of the past few years, the 
CEo of AutoEuropa will never be able to convince his 
peers to invest in Portugal again. With this multi-criteria 
analysis, Portugal has positive values for the least impor-
tant criteria – Climate, Cost and Quality of Life, Physi-
cal Infrastructure, English speaking workers at accessible 
cost… and clearly negative values for the most important 
criteria – Labour conflicts, proportion of unionised work-
ers, Low Productivity, Bureaucracy, Inefficient Justice 
System, High Taxes for Company and for Staff. 

This multi-criteria analysis makes the high risk of in-
vestment in tradeable goods with a high amount of fixed 
capital very clear. 

What we see, therefore, are small and volatile invest-
ments, especially in the services sector – “call centres on 
steroids”, in which foreign investors rent office space, hire 
English speaking university students at a low cost and 
stand ready to abandon the country at the least hint of la-
bour, financial or tax difficulties. 

The exceptions tend to be small investments by Ger-
man companies, which have had units in Portugal for sev-
eral years and update the technology of their production 
units. 

We desperately need to change this situation if we want 
to keep our finest youth – engineers, technicians, doctors, 
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As exceções são pequenos investimentos de empresas 
alemãs, com unidades em Portugal há longos anos, que 
promovem atualizações tecnológicas das suas unidades 
de produção.

É fundamental alterarmos esta situação, se queremos 
impedir que os nossos melhores jovens – engenheiros, tec-
nólogos, médicos, enfermeiros, gestores, farmacêuticos, 
… continuem a emigrar.

A minha convicção é que só será possível construir um 
novo modelo com um acordo de regime, que altere o posi-
cionamento negativo dos critérios atrás referidos. 

Foi feita uma tentativa com a redução progressiva do 
IrC.

Com os resultados que todos conhecemos. 
A atração de investimento estrangeiro produtivo, de 

unidades de bens transacionáveis, com dimensão, tecno-
logia e posicionamento global, continuará a ser uma mi-
ragem.

E é pena que assim seja.

nurses, managers, chemists – from continuing to go abroad. 
I believe that it will only be possible to build a new 

model with an agreement across the board which changes 
the negative positioning of the aforementioned criteria. 

An attempt was made through the progressive reduc-
tion of the corporate tax.

We all know how that went. 
The attraction of productive foreign investment, of 

large, global and technological tradeable goods units will 
continue to be a mirage. 

Which is a shame.  
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aeroporto francisco sá carneiro,  
porto   

“Na hora de tomar 
decisões é preciso 
gostar, acreditar.”

“When it comes to making decisions you need to enjoy,  
and to believe.”

Belmiro de Azevedo
(1938 – 2017)
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o investimento direto estrangeiro (IDE) é frequentemente 
apontado como um fator crítico para a competitividade e 
sustentabilidade das economias e Portugal não é exceção. 

A recuperação económica aliada a vantagens competitivas 
como a sua localização estratégica, a qualidade das 
infraestruturas, a disponibilidade de talento e a qualidade 
de vida têm contribuído, decisivamente, para alavancar 
Portugal como um destino cada vez mais atrativo e o país 
tem somado nos últimos anos inúmeros reconhecimentos 
nos mais importantes rankings e publicações, desde a 
estabilidade social, passando pelo talento até à facilidade 
em “fazer negócios”.

Em 2018, ocupou, pela primeira vez, um lugar no top 
25 dos países mais atrativos do mundo para o investimento 
direto estrangeiro, tendo ficado posicionado em 22.º lugar 
no índice de confiança da IDE (AT Kearney, 2018) e foi, 
igualmente, considerado o país mais atrativo da Europa 
para investir a curto prazo (Ernst&Young, 2018). Na linha 
da frente dos países que têm depositado a sua confiança 
em Portugal estão a Holanda, Luxemburgo e Espanha, 
respetivamente. Em termos de setores se, por um lado, os 
serviços são responsáveis por 75% do stock IDE em 2018 
(3.º trimestre), o setor da indústria responde por 41% dos 
7.657 empregos gerados por 95 projetos de investimento 
direto estrangeiro em 2017, mais 59% que em 2016 
(Ernst&Young, 2018). 

Esta conjuntura claramente positiva que posiciona 
Portugal na Champions League ou, se quisermos, na linha da 
frente de países atrativos para investir, é também motivada 
pelo crescimento explosivo do setor das tecnologias, 
motivado pela deslocalização da Websummit. o relatório 
“o estado da tecnologia europeia em 2018” conclui que 
Portugal está acima da média europeia na criação de postos 
de trabalho, ocupando o 3.º lugar não só na geração de 

Direct foreign investment (DFI) is often considered a crit-
ical indicator of the competitiveness and sustainability of 
economies, and Portugal is no exception. 

The recovery of the economy, along with competitive 
advantages such as its strategic location, the quality of in-
frastructure, availability of talent and quality of life, have 
contributed decisively to boosting Portugal’s status as an 
increasingly attractive destination, and the country has 
been recognized by important publications and rankings 
as standing out in issues such as social stability, talent and 
ease of doing business. 

In 2018, and for the first time, Portugal ranked among 
the top 25 most attractive countries in the world for di-
rect foreign investment, having placed 22nd in the DFI 
Confidence Index (AT Kearney, 2018). It was also consid-
ered the most attractive country in Europe for short term 
investment (Ernst&Young, 2018). Some of the countries 
which have shown most confidence in Portugal are the 
Netherlands, Luxembourg and Spain, in that order. When 
broken down by sectors, if on one hand the services sector 
accounted for 75% of DFI stock in 2018 (3rd trimester), 
the industry sector was responsible for 41% of the 7,657 
jobs created by 95 direct foreign investment projects in 
2017, an increase of 59% over 2016 (Ernst&Young, 2018).

This clearly positive atmosphere for Portugal – which 
now finds itself in the Champions League, that is, in the 
front line of countries to invest in – is also motivated by an 
explosion in the technology sector, fuelled by the reloca-
tion of the Websummit. The “State of European Technol-
ogy in 2018” report concludes that Portugal ranks above 
the European average in terms of job creation, taking 
third place in generation of employment. The city of Por-
to also ranked 3rd in the list of 10 fastest growing hubs in 
Europe. The same report places investment in technology 

Paula Silvestre

Portugal na Champions League  
do investimento direto estrangeiro
Portugal in the Champions League  

of direct foreign investment
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emprego, mas também no reconhecimento do Porto no 
ranking dos dez polos de crescimento anual mais rápido na 
Europa, também aqui na 3.ª posição. o mesmo relatório 
contabiliza um investimento, em 2018, de 352 milhões de 
euros em tecnologia made in Portugal, um valor acima dos 
15 milhões de dólares em 2017.

Esta tendência de aceleração do investimento de 
Portugal é evidenciada pela previsão, da Comissão 
Europeia, de crescimento do investimento de 4,7% e 5,1% 
para 2019 e 2020, respetivamente, claramente acima da 
média europeia, cuja previsão aponta para 2,9% e 2,8%.

No entanto, esta tendência e trajetória favorável não 
pode ser dissociada de um foco no crescimento sustentável 
do país e das suas regiões! 

Para que o crescimento das regiões e do país seja 
sustentável, há um caminho que urge percorrer, que 
também passa por aportar “inteligência”, qualificação às 
áreas empresariais, encaradas hoje, como instrumentos 
decisivos para a valorização dos territórios e da sua 
Competitividade/Atratividade, extravasando os racionais 
clássicos do ordenamento espacial e ambiental.

Com a plataforma www.n-investportugal.pt , a AEP 
e diferentes Stackholders, nomeadamente as CIM e os 
Municípios, querem contribuir para promover economias 
de aglomeração e de rede essenciais para a competitividade 
dos territórios, em especial, neste caso, da região Norte, 
disponibilizando o mapeamento das áreas Empresariais, 
informação de caráter socioeconómico ao nível 
municipal, tal como a disponibilidade de mão de obra, o 
padrão de especialização produtiva, os incentivos fiscais 
disponibilizados pela autarquia, entre outros elementos 
como um Guia ao Investidor. 

o investimento para uma melhor e mais eficaz 
(re)localização empresarial, potencia ecossistemas 
socioeconómicos locais caraterizados por dinâmicas 
geradoras de competitividade e sustentabilidade, 
designadamente ao nível da economia circular, aliando 
ganhos ambientais a oportunidades económicas.

made in Portugal at 352 million euros, a figure far above 
the 15 million of 2017.

This acceleration of investment in Portugal is show-
cased by the European Commission’s forecast that in-
vestment will grow by 4.7% and 5.1% in 2019 and 2020, 
respectively, clearly above the European average growth, 
which is forecast at 2.9% and 2.8%. However, this favour-
able trend and trajectory cannot be seen independently of 
a focus on the sustainable growth of the country and its 
regions!

There is a path we must urgently embark upon to make 
sure that regional and national growth are sustainable, 
which implies adding intelligence and qualification to the 
business areas which today are seen as decisive instruments 
in terms of increasing the value of territories and their com-
petitiveness and attractiveness, and which goes beyond the 
classical ideas of environmental and land planning.

Through the www.n-investportugal.pt platform, the 
AEP and other stakeholders, such as the town halls and 
the intermunicipal centres, hope to contribute to the 
promotion of agglomeration and networking economies, 
which are crucial to the competitiveness of territories, 
especially, in this case, in the North of the country. The 
site maps the Business areas and provides socio-economic 
data by city, such as availability of labour, productive spe-
cialisation patterns and local tax incentives, as well as an 
Investor’s Guide.

Investment in a better and more effective corporate 
location also boosts local socioeconomic ecosystems, 
making them more capable of generating competitiveness 
and sustainability, namely in terms of a circular economy, 
resulting in environmental benefits and economic oppor-
tunities. 

https://www.n-investportugal.pt/
https://www.n-investportugal.pt/
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vila Nova de Famalicão is a leading city in Portugal in terms 
of its ability to take centre stage economically, and in rela-
tion to competitiveness and the ability to attract investment. 

The most recent investment project is the largest 
freight train terminal in the Iberian Peninsula, which is 
being built by Medway, a leading freight company in Por-
tugal, in partnership with the Famalicão city hall and In-
fraestruturas de Portugal, at a cost of 35 million euros. 

This project, which is structural for the Portuguese 
economy, will meet the needs of the exporting industry 
and should be finished by early 2020, creating 100 direct 
or indirect jobs.

AN ExPorTING voCATIoN
The council of vila Nova de Famalicão has led the 

Northern region in terms of exports for a decade now, 
with two billion euros of sales abroad in 2017, according 
to the most recent figures released by the National Statis-
tics Institute. Nationwide it ranks third. The automobile 
sector is the main engine of exports and German company 
Continental Mabor, the fourth largest exporter in Portu-
gal, is the largest contributor. Nonetheless, the council 
has managed to increase exports every year, without hav-
ing to depend on the German manufacturer. 

The fact is that Famalicão has taken firm steps to diver-
sify economically. Textiles (industry) – Famalicão calls it-
self Portugal’s Textile City –, metalworking and food agri- 
culture are currently the most energetic of the council’s 
sectors, and contribute to national wealth, with a posi-
tive trade balance, imports representing a little under one 
billion. 

WorKING To ATTrACT INvESTMENT
The city had already defined as strategic priority the 

consolidation of Famalicão as a competitive council both 
nationally and internationally, through the creation of 
conditions which favour keeping companies present and 
attracting new business and economic activity, generating 
wealth and jobs. 

Não existem dúvidas na hora de classificar vila Nova de 
Famalicão quanto à sua capacidade de chamar a si prota-
gonismo económico a nível nacional, no pelotão da frente 
no que à competitividade e captação de investimento diz 
respeito.

o mais recente projeto de investimento é o maior ter-
minal ferroviário de mercadorias da Península Ibérica, a 
ser construído pela Medway, empresa líder no transporte 
de mercadorias em Portugal, em colaboração com a Câ-
mara de Famalicão e a Infraestruturas de Portugal, me-
diante um investimento de 35 milhões de euros. Esta obra 
estruturante para a economia nacional responderá às ne-
cessidades da indústria exportadora e estará concluída no 
início de 2020, estimando-se a criação de 100 postos de 
trabalho diretos e indiretos.

voCAÇÃo ExPorTADorA
o concelho de vila Nova de Famalicão lidera há uma 

década as exportações na região Norte, com dois mil mi-
lhões de euros de vendas ao exterior em 2017, de acordo 
com os mais recentes indicadores divulgados pelo INE, e 
ostenta o título de terceiro exportador nacional. o setor 
automóvel é o principal dínamo do motor exportador fa-
malicense e a alemã Continental Mabor, a quarta maior 
exportadora do país, é a empresa que mais contribui para 
essa liderança. Mas, na verdade, o concelho tem consegui-
do, ano após ano, aumentar as exportações e sem depen-
der do fabricante alemão. 

o certo é que Famalicão tem dado passos seguros para 
a diversidade das atividades económicas. o têxtil (matriz 
industrial) – Famalicão autodenomina-se Cidade Têxtil de 
Portugal –, a metalomecânica e o agroalimentar são hoje 
as áreas mais pujantes na economia deste concelho que 
contribui também para a riqueza do país, apresentando um 
saldo da balança comercial positivo, com as importações a 
pesarem pouco mais de mil milhões.

APoSTA NA ATrAÇÃo DE INvESTIMENTo
o Município, aliás, já havia definido como prioridade 

Augusto Lima
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estratégica a consolidação de Famalicão como um con-
celho competitivo no contexto nacional e internacional, 
através da criação de condições que favoreçam a manuten-
ção e projeção das empresas, a atração de atividades eco-
nómicas, a geração de riqueza e a criação de emprego.

As políticas municipais de atração de investimento as-
sentam num conjunto de incentivos e apoios definidos pelo 
regulamento de Projetos de Investimento de Interesse 
Municipal – Made 2IN. Trata-se de um instrumento de 
estímulo ao crescimento económico do concelho, desti-
nado às iniciativas empresariais levadas a cabo por pessoas 
singulares e/ou coletivas e classificadas como de interes-
se público municipal. As empresas podem beneficiar de 
incentivos fiscais municipais (isenção total ou parcial do 
IMI e IMT e redução até 50% do valor das taxas de li-
cenciamento de operações urbanísticas) e de um gestor de 
processo para acompanhamento dos procedimentos admi-
nistrativos e da operação de licenciamento e para apoio 
permanente no levantamento de espaços disponíveis para 
implementação do projeto empresarial.

 
APoIo PErMANENTE àS EMPrESAS
A par de uma política fiscal previsível e “amiga” de to-

das as empresas, a autarquia famalicense vê também na 
cumplicidade institucional o caminho para o crescimen-
to económico. recentemente, assinou um protocolo de 
cooperação com a AEP, que facilita o acesso às iniciativas 
de apoio à internacionalização desenvolvidas pela Associa-
ção Empresarial de Portugal. É disso um bom exemplo a 
FIHAv – Feira Internacional de Havana cuja última edição 
registou uma participação de sete empresas famalicenses. 

o vigor de investimento e a produtividade que se sente 
e se mede em Famalicão, onde operam cerca de 13 mil em-
presas, é assim fácil de constatar, resultado de um pacto 
informal mas comprometido para o crescimento econó-
mico entre a Câmara Municipal e os agentes do território, 
onde se destacam empresas que são exemplos notáveis de 
exportação, inovação e criatividade. 

The cities policies for attracting investment are based 
on a set of incentives and subsidies, set out in the reg-
ulation of Investment Projects of Municipal Interest – 
Made 2IN. This is an instrument for stimulating econom-
ic growth and aimed at corporate initiatives carried out 
by individuals or companies, that are classified as being 
of municipal public interest.  The companies can benefit 
from local tax incentives (total or partial exemption from 
property and real estate tax and a reduction of up to 50% 
on the values of urban development licencing fees) and 
a process manager to help them with the administrative 
procedures, the licencing and permanent support in find-
ing available space to implement their business projects. 

PErMANENT BUSINESS SUPPorT
Besides a tax policy which is predictable and “friendly” 

to all companies, the city hall also considers it important 
to promote economic growth through institutional soli-
darity. recently a cooperation protocol was signed with 
the Portuguese Business Association (AEP), which makes 
it easier to access the organisation’s internationalisation 
support initiatives. A good example of such initiatives was 
the participation of seven companies from Famalicão in 
the International Fair of Havana – FIHAv. 

The energy of the investment and productivity levels 
which can be felt in Famalicão, with its 13 thousand com-
panies, is easily felt and is the result of an informal, but 
solid pact in favour of economic growth, between the City 
Hall and the local agents, especially the companies, which 
are prime examples when it comes to exports, innovation 
and creativity. 

Famalicão aposta na diversidade das atividades económicas.
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“ Quando estamos em competição com outras 
fábricas do Grupo, ganhamos sempre pela 
rapidez e custo de implementação reduzido.

”
“When we compete with other group factories we always come out on top 
because of the speed at which we work and the lower implementation costs.”

Fo
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a continental mabor é uma das empresas 
que conseguiu trazer investimento para 
portugal, justamente a temática deste nú-
mero da revista Bow - “a atratividade de 
portugal para o investimento estrangei-
ro”. pode contar-nos em que consistiu esse 
investimento?

A Continental Mabor nasce em 1990, de uma 
intenção do Grupo Continental em investir em 
Portugal. Nessa altura era apenas uma questão 
geoestratégica de adquirir uma fábrica nova 
mas tecnologicamente simples; e desde então 
não deixou de crescer. Prova disso são os mais 
de 800 milhões de euros investidos desde essa 
altura. Deste valor, destacamos os mais de 306 
milhões de euros investidos nos últimos cinco 
anos, sendo que o último investimento para o 
nosso projeto de pneus agrícolas radiais foi na 
ordem dos 49 milhões de euros. Claro que tudo 
isto teve por base (e ainda tem) a capacidade dos 
portugueses de abraçar o desafio tecnológico 
colocado pelo grupo alemão; e excedendo em 
larga escala as expectativas iniciais, consegui-
ram provar que a aposta em Lousado era uma 
aposta ganha.
 
tendo em conta que 98% da produção da con-
tinental mabor tem como destino a exporta-
ção para 67 países, como é que esta realidade 
aFeta a estratégia de investimento?

Estarmos virados para o exterior implica que 
estejamos sempre em processo de evolução, 
adaptação, melhoria contínua e inovação e para 
isso apostamos em tecnologias inovadoras que 
permitem satisfazer as necessidades dos nossos  
clientes, por um lado, e fazer frente à concor-
rência, por outro. 
o facto de estarmos sujeitos a outras culturas 
e critérios desde muito cedo, obrigaram-nos a 
olhar para as questões com outros olhos, e cla-
ro está, muitas vezes a investir em áreas onde, 
em Portugal ou mesmo na Europa, os mesmos 
requisitos não eram ou não são ainda existentes 
ou até apresentam um grau menor de exigência.

continental mabor is a good example oF a 
company that has managed to attract in-
vestment to portugal, which is precisely 
the subject oF this issue oF Bow magazine 
– “portugal’s attractiveness to Foreign 
investment”. can you describe that invest-
ment?

Continental Mabor was founded in 1990, when 
the Continental Group decided to invest in Por-
tugal. The choice was based on a geostrategic 
option of buying a new, yet technologically sim-
ple plant, and since then it has been non-stop 
growth, as can be seen from the 800 million eu-
ros which have been invested. over 306 million 
euros of this sum were invested over the past 
five years, and the most recent investment, in 
our radial agricultural tires project, was of 49 
million euros. of course all of this rested (and 
still does) on the ability that the Portuguese have 
of embracing the technological challenges posed 
by the German mother company and proving 
that the investment in Lousado had paid off, sur-
passing, by far, the initial expectations. 

altogether 98% oF continental mabor’s 
production is aimed at exports to 67 coun-
tries. how does this aFFect the investment 
strategy?

The fact that we are oriented towards the for-
eign market means that we are constantly evolv-
ing and adapting, improving and innovating 
continuously, which is why we invest in inno-
vative technology which allows us to satisfy the 
needs of our clients, on one hand, and face up to 
the competition, on the other. 
Having been exposed to different cultures and 
criteria from early on made us look at these is-
sues from another perspective and, of course, 
invest in areas which were, or still are, less de-
manding than Portugal, or Europe. 
With a market as small as ours, if we had only 
looked inwards we would never have been 
bought. Besides, from the first million tires 
produced in 1990 to the 18 million produced in 

pEdRO cARREIRA
Presidente do Conselho  
de Administração da Continental Mabor
Chairman of the Board at Continental 
Mabor

Entrevista
 Interview
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Se falarmos no investimento inicial, esse teve por base diversos 
fatores como a cobertura da indústria automóvel existente à data 
em Portugal, e que viria a ser reforçada com a AutoEuropa, a 
proximidade a Espanha e também toda a costa do nosso país que 
permite a saída por mar para outros destinos, reduzindo assim os 
custos logísticos de operação.
Claro está que a par disto não podemos esquecer o facto da 
Continental AG ter comprado em 1987 uma empresa dos Estados 
Unidos, a General Tire, que detinha 7% do capital da Mabor, 
o que facilitou a nossa aquisição como empresa base para esse 
mesmo investimento. Todos os projetos subsequentes e respetivos 
investimentos foram surgindo devido à nossa capacidade de 
resposta aos desafios apresentados. Além disso, quando estamos 
em competição com outras fábricas do Grupo, ganhamos sempre 
pela rapidez e custo de implementação reduzido, devido ao layout 
compacto que temos vindo a apresentar.
Por outro lado, são diversos os fatores que justificam a atratividade 
da Continental Mabor, como a qualidade dos nossos produtos, a 
nossa eficiência, a mão de obra qualificada, apenas para indicar 
alguns. 
Além disso, em certa medida, os apoios do Estado Português e 
dos Fundos da União Europeia – como foi por exemplo o último 
caso: o programa Portugal 2020 que apoiou o projeto de pneus 
agrícolas – são mais um fator que nos torna ainda mais atrativos 
para o nosso acionista em detrimento das outras fábricas do Grupo 
já que em impostos não somos nada competitivos face aos outros 
colegas da UE.

A number of factors contributed to the first investment, namely 
the pre-existing automobile industry in Portugal, which was later 
strengthened by the arrival of AutoEuropa, the proximity to Spain 
and the large coastline, which makes it easier to export by sea, 
decreasing the logistical operation costs.  
Of course one must also mention the fact that Continental AG had 
purchased a company in the USA, General Tire, which owned 7% of 
Mabor’s capital, and that made it easier for the parent company to 
buy us, to use as a base for that initial investment. All the following 
projects and respective investments came about because of our 
ability to respond to the challenges which were presented. Besides 
that, when we compete with other group factories we always come 
out on top because of the speed at which we work and the lower 
implementation costs, which are a result of our compact layout.  
On the other hand, there are several factors which justify the 
attraction of Continental Mabor, such as the quality of our products, 
our efficiency and qualified labour, just to mention a few. 
Besides this, to a certain extent, the funding received from the 
Portuguese state and the European Union – the agricultural 
tires project, for example, was supported by the Portugal 2020 
programme – are another factor which makes us more attractive to 
our shareholder, when compared to other factories the group runs. 
This funding compensates for the tax regime, in which we find it 
very difficult to compete with our EU peers. 

Quais os argumentos de 
força para esse investimento 

ter vindo para portugal, 
concretamente para vila nova 

de famalicão, e não para um 
outro mercado onde outras 

empresas do grupo já operavam?

What Were the main arguments 
that convinced them to invest 

in vila nova de famalicão 
rather than in one of the 

countries Where its companies 
already operated?
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Com um mercado tão pequeno como o nosso, 
olhar para Portugal e estarmos apenas virados 
para nós, teria significado que esta empresa 
nunca teria sido adquirida. Aliás, do primeiro 
milhão de pneus produzido em 1990 para os 18 
milhões em 2017 é bastante visível que essa es-
tratégia foi desde o início algo muito presente 
em todas as decisões tomadas.
Como disse anteriormente, os fatores já aponta-
dos jogam todos a nosso favor e a favor do inves-
timento em Portugal; a questão que aqui se pode 
colocar é relativamente a estes investimentos e 
aos nossos resultados, que no final do dia, têm 
uma carga fiscal muito elevada.
 
quais as principais diFiculdades identiFica-
das ao investir em portugal?

Temos desde sempre a questão das infraestrutu-
ras, que nos últimos anos têm sido cada vez mais 
um fator negativo para a nossa atratividade ao in-
vestimento. o facto de estarmos num canto da 
Europa faz com que a dependência das transpor-
tadoras terrestres seja muito elevada. Por muito 
que queiramos a alternativa do transporte fer-
roviário, temos conhecimento e consciência dos 
impeditivos das travessias por via férrea, além 
do tempo que leva a atravessar alguns países eu-
ropeus, o que tornam estes meios impraticáveis.
Assim, restam-nos os camiões e daí a impor-
tância dos acessos, tardiamente entendidos por 
todos como algo vital. Por fim, a via marítima é 
utilizada para fora da Europa através dos nossos 
portos, que não são os mais atrativos.
Além disso, temos a elevada carga fiscal, a com-
plexidade das normas e o crescimento das obri-
gações que implica que as empresas despendam  
mais recursos para o cumprimento da lei. Aliás, 
a burocratização e o peso da estrutura do Esta-
do no que respeita aos impostos que se pagam 
em Portugal fazem com que as empresas que 
se queiram radicar no nosso país pensem duas 
vezes antes de o fazer; e claramente que sem o 
quadro de incentivos existente é quase inviável 
investir cá.
  

2017, it is perfectly clear that this strategy has 
been present in all of our decisions. 
As I said before, the aforementioned factors all 
play in our favour and in favour of investing in 
Portugal. The question you can ask here is in re-
gards to these investments and our results which, 
at the end of the day, are very highly taxed. 

what are the main obstacles you have iden-
tiFied regarding investing in portugal?

Infrastructure has always been an issue, and over 
the past few years has been an increasingly neg-
ative factor in terms of attracting investment. 
The fact that we are in a corner of Europe makes 
us highly dependent on surface transports. As 
much as we would like to use trains, we are 
aware that this system has many obstacles which 
make it unpractical, such as the time it takes to 
cross some European countries.  This leaves us 
with trucking, which explains the importance 
of accessibility, an aspect that many only under-
stood as being crucial too late. Finally, the sea 
route is used to export outside of Europe from 
our ports, which are not the most attractive. 
Besides this, there are the high taxes, the com-
plexity of the red tape and the increase of obli-
gations, which make companies spend more to 
comply with the law. Besides, the increase in 
bureaucracy and the weight of the state in terms 
of the taxes paid in Portugal make companies 
think twice before deciding to invest. Clearly, 
without the existing incentives packages, any in-
vestment would be out of the question. 

what are the critical Factors For this in-
vestment?

Bearing in mind that the purpose of our invest-
ments is to increase and diversify our productive 
capacity, which means it is essential to endow 
the company with technically capable and flex-
ible human resources, it is also necessary to en-
sure that the company has the necessary exter-
nal infrastructures to accompany our growth. 
Basically, what was mentioned in the previous 
answer also applies here. 
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as an exporter, what is your opinion oF the 
port, surFace and airport inFrastructures? 

As far as shipping, trains and airport transpor-
tation, Continental Mabor has always managed 
to survive in these environments, with more or 
less difficulty. 
However, when it comes to road transport, es-
pecially the ones closer to our plant, it is quite 
a different story. This has been a 25 year long 
battle for our company. We have seen govern-
ments, one after another, building roads all over 
but, in our case, the access road to our plant, 
which was built in 1966, was left exactly the 
same until this year, when we decided that at 
the ripe old age of 60 it was time to give it some 
sidewalks and a new layer of asphalt. Just picture 
the fact that around 600 trucks travel over those 
roads, and others, every day. 
over the decades some of the bigger exporting 
companies were left completely off the political 
radar (i.e., outside of Lisbon). In our case, over 
these years we were paid visits by the full range 
of political authorities, all of which have told us 
that they are concerned with the issue of our ac-
cessibility, but the fact is that nothing was done 
about it until now. Current efforts include the 
duplication of part of the road EN14, although 
in fact this does not solve our problems or those 
of the people who need to get in and out of our 
plant. Locally, the issue of the entrance to our 
factory should be resolved, we hope, by 2020, 
the crossing of the Ave river which has been 
promised, keeps getting postponed or forgot-
ten, and all the blame laid on the APA. 

what is your opinion oF portuguese labour, 
when compared to that oF other countries, 
in terms oF productivity?

Quite often people get the concept of produc-
tivity confused, and say that Portuguese labour 
is less efficient. The truth is, productivity is an 
economic value term, which measures added 
value. In fact, our country has many old com-
panies with little added value, and which there-

e os Fatores críticos para esse investimento?

Tendo em conta que o objetivo dos nossos inves-
timentos é aumentar e diversificar a capacidade 
produtiva, e para isso é fundamental dotar a em-
presa de recursos humanos tecnicamente capa-
zes e flexíveis, é também necessário, por outro 
lado, garantir que a empresa tem as infraestru-
turas externas necessárias para acompanhar a 
nossa evolução.
No fundo, aquilo que acabei de referir na ques-
tão anterior replica-se aqui também.
 
qual a perceção que têm das inFraestrutu-
ras portuárias, rodoFerroviárias e aero-
portuárias como exportadores?

No caso das infraestruturas portuárias, ferroviá-
rias e aeroportuárias, a Continental Mabor foi 
sempre conseguindo sobreviver nestes univer-
sos, com maior ou menor dificuldade.
No entanto, no que toca às infraestruturas ro-
doviárias, principalmente as que circundam a 
nossa fábrica, aí a história já é bastante diferen-
te. Aliás, essa é uma batalha da nossa empresa 
com mais de 25 anos. vemos os sucessivos go-
vernos do nosso país a construir estradas por 
todo o lado, e no nosso caso, a estrada de acesso 
à fábrica, que foi contruída em 1966, continua 
igual até este ano, altura em que nós decidimos 
que com uma proveta idade de 60 anos estava na 
hora de criar passeios e asfaltá-la. Agora imagi-
nem que nessa estrada e demais acessos circulam 
diariamente cerca de 600 camiões.
Consideramos que ao longo de décadas algu-
mas das grandes empresas exportadoras ficaram 
completamente fora do radar do poder político 
(leia-se: fora de Lisboa). No nosso caso, ao lon-
go dos anos, fomos visitados por todas as forças 
do poder, todas preocupadas com a questão dos 
nossos acessos, mas o facto é que ações concre-
tas apenas agora começaram a ser feitas; é o caso 
da duplicação de uma parte da Estrada Nacional 
14, mas que na verdade não resolve o nosso pro-
blema e o problema de quem trabalha connosco 
e que necessita de entrar e sair das nossas insta-
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fore have to pay what are considered to be low 
salaries, but that cannot misinterpreted as ineffi-
ciency of the workforce. So I would say that our 
workers are currently among the most expen-
sive, within our standards, but that if the invest-
ment in Portugal is to continue then this is due 
to the quality of the labour which we have, and 
clearly due to the efficiency of the same. 
So, if in terms of engineering we have the finest 
engineers, the same goes for our operators. over 
the years we have been a training hub for other 
units in the group. Yes, technology develops at 
an incredible speed. Something can be new at the 
beginning of a course and be obsolete five years 
later. However, it is also true that, nonetheless, 
our schools and universities are among the best 
in Europe and the students who reach us are ca-
pable of applying their knowledge to the reality 
of the labour market and come to us with updates 
and suggestions. 
over the years we have done what we consider 
necessary: invest in training. This is something 
which comes naturally to us. 
And it is not just by mere chance that companies 
are starting to discover Portugal, of course the 
training of our workers is central to this attrac-
tion. However, we need plenty more technical 
schools to keep that attraction alive and compa-
nies have to dedicate a substantial part of their 
budget to training. This is where more funding 
and incentives could come be useful, to help 
companies do what comes naturally to them. 

lações. Se a nível local a entrada da fábrica será 
resolvida (esperamos nós, até 2020) já a prome-
tida travessia do rio Ave tarda em aparecer e pa-
rece cair no esquecimento com culpas remetidas 
à APA.
 
o que pensa da mão de obra portuguesa, 
comparada com a de outros países, em ter-
mos de produtividade?

Muitas vezes vemos confundirem o conceito de 
produtividade, na medida em que é usado para 
classificar a mão de obra portuguesa como me-
nos eficiente. Na verdade, a produtividade é uma 
medida de valor económico que mede o valor 
acrescentado. De facto, o nosso país tem muitas 
empresas antigas com pouco valor acrescenta-
do e que por isso são obrigadas a pagar salários 
considerados mais baixos, mas isso não pode ser 
confundido com ineficiência dos trabalhadores.
Assim, direi que os nossos trabalhadores já são 
dos mais caros dentro dos nossos padrões, mas 
se a aposta em Portugal continua a existir, então 
essa deve-se à qualidade da mão de obra que te-
mos e claramente à eficiência da mesma.
Assim, se ao nível da engenharia temos dos me-
lhores engenheiros, a nível de operadores temos 
o mesmo sentimento. Ao longo dos anos temos 
sido uma hub de formação para outras unidades 
do Grupo. É verdade que a velocidade com que 
as tecnologias se desenvolvem é imensa; o que 
no início de um curso ainda é novidade, passados 
cinco anos, já é obsoleto. No entanto, é também 
verdade que ainda assim, as nossas universidades 

“Estarmos virados para o exterior implica que estejamos sempre em processo de evolução, 
adaptação, melhoria contínua e inovação e para isso apostamos em tecnologias 

inovadoras que permitem satisfazer as necessidades dos nossos os clientes, por um lado, e 
fazer frente à concorrência, por outro.”

“The fact that we are oriented towards the foreign market means that we are constantly 
evolving and adapting, improving and innovating continuously, which is why we invest in 

innovative technology which allows us to satisfy the needs of our clients, on one hand, and 
face up to the competition, on the other."
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will the new bypass in troFa, which the re-
gion’s companies have been calling For, 
bring relevant logistical gains? why?

Faster accessibility, less congestion on the high-
ways, better life conditions for the people who 
live in Trofa and vila Nova de Famalicão and, 
above all, for those who live between these two 
cities or work in them. 

continental mabor evolved and grew 
thanks to investments by the shareholder 
continental ag, but also because oF the sup-
port oF the portuguese state and eu Fund-
ing, such as the portugal 2020 programme 
and, beFore that, the qren. how, exactly, did 
this work?

As we have already mentioned, one of the fac-
tors which makes us attractive to investment 
by our shareholder is the support we manage 
to obtain for investment projects in our Lousa-
do plant. These investment projects are in line 
with the strategic goals which have been set by 
the company and by the group, in as much as 
they boost the offer of UUHP segment tires 
(Ultra-Ultra High Performance), in the case of 
the QrEN programme, which are increasingly 
complex and have more added value, as well as 
diversifying the product portfolio, through the 
larger scale production of agricultural radial 
tires (Portugal 2020). 

e escolas superiores são das melhores na Europa 
e os alunos quando nos chegam são capazes de 
aplicar os seus conhecimentos à realidade labo-
ral e fazer assim updates e sugestões.
Ao longo dos anos temos feito o que conside-
ramos necessário: investir em formação. Aliás, 
para nós é algo natural. E não é por mera sorte 
que as empresas começam a descobrir Portugal 
e claro está que a formação dos nossos trabalha-
dores é um ponto central dessa atração. No en-
tanto, faltam ainda muitas escolas técnicas para 
manter essa atratividade viva e as empresas têm 
que dotar uma parte substancial do seu budget 
anual para formação, e aqui talvez faltem os in-
centivos e os apoios para que as empresas pos-
sam fazer aquilo que para nós é natural.
 
a variante rodoviária da troFa, inFraestru-
tura tão desejada pelo tecido empresarial 
da região, permitirá obter ganhos relevan-
tes em termos logísticos? porquê?

Acessos mais rápidos e menos congestionados às 
autoestradas, melhores condições de vida para as 
populações que vivem na Trofa e em vila Nova 
de Famalicão e acima de tudo para quem vive 
entre estas cidades ou ainda quem nelas traba-
lha.
 
a continental mabor evoluiu e cresceu devi-
do aos investimentos Feitos pelo acionista, 
a continental ag, mas também com o apoio 
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To be more specific, without these funds and 
these subsidies we would not be able to over-
come the logistical costs of being in a corner of 
Europe, nor would we manage to attract invest-
ment, since the high taxes we pay would make 
the return so low that it would be pointless to 
invest in Portugal. 
However, I would like to make it clear that for 
every million euros of investment we give back 
two to five times that in taxes, besides creating 
jobs. Nonetheless, when it comes to this aspect 
we have no qualms with the Portuguese State. 
on the contrary, over these years it has been a 
big supporter, through these investments in the 
form of subsidies. 

can you put a number to the investments 
made over the past two years, and identiFy 
the areas in which they took place?

our accounts for 2018 are not closed yet, so I 
will speak of the investments from 2016 and 
2017, which added up to around 149.1 million 
euros. Generally speaking, these investments 
were directed to the field of light tires (PLT) 
and agricultural tires (CST), building construc-
tion and purchase of equipment. 

regarding the Future, what needs to 
change in terms oF incentives, taxes, the la-
bour market and others in portugal in or-
der For investments to continue? 

Taxes should be lower for companies like ours 
which invest. If we compare our tax load to that 

do estado português e dos Fundos da união 
europeia, caso do programa portugal 
2020 e do anterior qren. pode explicar-nos 
como?

Como já referimos, um dos fatores que nos tor-
na atrativos ao investimento por parte do nosso 
acionista são também os apoios que vamos con-
seguindo obter com os projetos de investimento 
que trazemos para a fábrica de Lousado.
os projetos de investimento realizados estão em 
linha com os objetivos estratégicos estipulados 
pela empresa e pelo Grupo, no sentido de po-
tenciar a oferta de pneus do segmento UUHP 
(Ultra-Ultra Hight Performance) no caso do 
QrEN, cada vez mais complexos e com elevado 
valor acrescentado, bem como a diversificação 
do seu portfólio de produtos, através da pro-
dução de pneus agrícolas radiais em maior es-
cala (Portugal 2020). Especificando um pouco 
mais, sem estes fundos e sem estes apoios não 
conseguiríamos ultrapassar os custos logísticos 
de estarmos num canto da Europa, nem atrair 
investimento pois com os impostos que pagamos 
não faria sentido investir em Portugal pelo facto 
do retorno ser muito baixo.Gostaria, contudo, 
que ficasse claro que por cada milhão de inves-
timento retornamos ao Estado Português duas 
a cinco vezes o apoio dado na forma de impos-
tos, além da criação de emprego. Não obstante, 
sobre este aspeto nada temos a dizer do Estado 
Português, aliás ao longo destes anos todos tem 
sido o apoio destes grandes investimentos, na 
forma de incentivos.
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of other large countries, that is what we will 
find. 
In our case, it’s a simple formula, when you 
compare the average values of the past three 
years to 2014, for every million euros in tax cuts 
for investments that we received, the company 
returned 3.5 million euros in taxes to the state. 

what is the goal you are aiming For in the 
agro tires production project? 

The year of 2019 will be a turning point in this 
new field of business, with the consolidation of 
the sales strategy and the accompanying growth 
in production. 

can you give us an idea oF the results For 
2018?

The year of 2018 is not officially closed.

pode quantiFicar os investimentos Fei-
tos nos últimos dois anos e identiFicar as 
áreas?

o ano de 2018 ainda não está fechado pelo que 
falarei dos investimentos dos anos de 2016 e 
2017 e que rondaram os 149,1 milhões de eu-
ros. De um modo geral, estes investimentos fo-
ram direcionados para as áreas de pneus ligeiros 
(PLT) e pneus agrícolas (CST) na construção de 
edifícios e compra de equipamentos.

relativamente ao Futuro, para que o inves-
timento continue a ser Feito, o que era pre-
ciso manter ou mudar nos incentivos, no 
regime Fiscal, laboral, entre outros aspe-
tos em portugal?

A carga fiscal não ser tão pesada para quem in-
veste como nós. Se nos compararmos a outros 
países de grande dimensão, vemos isso mesmo.
No nosso caso, num raciocínio simples, com-
parando a média dos valores dos últimos 3 anos 
face ao ano de 2014, por cada milhão de euros 
de benefícios fiscais ao investimento recebido, a 
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and how about your goals For 2019?

Generally speaking, the company’s goal is to 
continue to grow in a sustainable manner. More 
specifically, we aim to hit more than 19 million 
tires in just one year, through new investments 
which are aimed not only at increasing produc-
tion, but also at improving labour and environ-
ment conditions. 
In terms of more recent projects, we obviously 
want to increase the agricultural tires business, 
a field in which we are taking our first steps, 
as well as branching out to other types of tires. 
We hope that one day this will become a grow-
ing sector for Continental, as happened with the 
light tires. 
Besides all this, we want to continue to attract 
new fields of business which make sense for us, 
allowing us to grow in a sustainable manner, 
with an increase in our product portfolio, there-
by increasing the Portuguese footprint in the 
Continental Universe. I am not referring only to 
tires, but also to other, slightly different fields, 
more directly linked to IT and the development 
of software and highly advanced technological 
solutions. 
Finally, besides all this growth, we hope to 
adapt the plant to new challenges which present 
themselves, and continue to advance towards 
the construction of the Continental industrial 
park in Lousado, which we consider indispensa-
ble for taking on future expansion projects.  

empresa devolveu ao Estado Português cerca de 
3,5 milhões de euros.
 
qual a meta a alcançar na produção de 
pneus no projecto agro tires?

o ano de 2019 será o ano de viragem desta nova 
área de negócio com a consolidação da estratégia 
de vendas e consequente crescimento da produção.
 
já pode antecipar alguns resultados de 
2018?

o ano de 2018 ainda não está oficialmente fe-
chado.
  
e revelar os objetivos para 2019?

De um modo geral, o objetivo da empresa é con-
tinuar a crescer de forma sustentada. Especifi-
camente na área de pneus ligeiros, a Continental 
Mabor continuará a trabalhar para ultrapassar a 
fasquia dos 19 milhões de pneus produzidos num 
só ano, como resultado dos novos investimentos 
que estão orientados não só para o aumento da 
produção, mas também para a melhoria das con-
dições de trabalho e ambiente.
No que se refere aos projetos mais recentes, pre-
tendemos obviamente incrementar o negócio 
dos pneus agrícolas que é a área onde estamos 
ainda a dar os primeiros passos e a par disso es-
tender ainda a gama a outro tipo de pneus. Espe-
ramos um dia que esta venha a ser mais uma área 
de negócio onde a Continental cresça, como 
acontece no negócio dos pneus ligeiros.
Além disso, pretendemos continuar a atrair no-
vas áreas de negócio que façam sentido para nós, 
permitindo-nos realizar este crescimento de 
forma sustentada, com um aumento do porte-
fólio de produtos que produzimos, aumentando 
assim a pegada de Portugal no Universo Conti-
nental. Aqui não falo apenas de pneus, mas sim 
áreas um pouco diferentes, mais viradas para as 
tecnologias de informação, para o desenvolvi-
mento de softwares e soluções tecnológicas alta-
mente avançadas.
Por último, a par de todo este crescimento, pre-
tendemos adequar a unidade fabril aos novos de-
safios que se colocam, consolidando a criação do 
parque industrial da Continental em Lousado, 
imprescindível para abraçar futuros projetos de 
expansão.
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Mercado–Alvo
Target Market

França e Itália
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Países próximos e fiéis. Assim se podem definir Itália e 
França quando analisadas as exportações nacionais para es-
tes dois mercados. Espanha consolidou a liderança, no ano 
passado, como maior parceiro comercial, ao subir 5,9% 
e passar a barreira dos 14 mil milhões de euros. França e 
Alemanha subiram 6,6% e 6,3%, respetivamente (França, 
o 2.º maior mercado, vale menos de metade de Espanha). 
Juntos, estes três países representam 50% das compras a 
Portugal. Uma novidade, segundo dados do INE, é a pas-
sagem de Itália para a 6.ª posição, ultrapassando a Holanda 
com uma subida de 27%, para 2,5 mil milhões de euros.

As exportações de bens para França são constituídas, 
sobretudo, por veículos e outro material de transporte, 
máquinas e aparelhos, metais comuns, plásticos e borra-
cha, vestuário, entre outros.

Numa análise concreta a cada país, destaca-se o PIB 
(Produto Interno Bruto) deste país que cresceu 2,3% em 
2017, muito graças à procura interna e pelo comércio ex-
terno. Contudo, as previsões apontam para um crescimen-
to mais moderado em 2019, de 1,62% e 1,58, em 2020, 
devido a fatores externos e internos como (fraco aumento 
do consumo e investimento das famílias e um crescimento 
mais moderado do investimento das empresas).  

Com 67 milhões de consumidores residente, mais 87 
milhões de turistas em média (número do último ano), o 
mercado francês possui uma dimensão muito atrativa, ape-
sar de ser muito competitivo, exigente e concorrencial. 

França é a 7.ª maior economia a nível mundial e a 3.ª no 
âmbito da União Europeia. Posicionou-se como 8.º expor-
tador de bens e o 4.º de serviços a nível mundial, em 2017, 
ocupou a 11.ª posição como recetor e a 9.ª como emissor 
mundial de investimento estrangeiro, em termos de stock 
total em 2017.

Quanto à facilidade em concretizar negócios, França 
ocupa o 31.º lugar (190 países) neste ranking (“Doing Busi-
ness report 2018”) e o 22.º lugar (137 países) relativamen-
te à competitividade da sua economia (“Global Competiti-
veness Index 2017-2018“).

Itália ocupava, em 2017, o 8.º lugar no ranking do co-
mércio português de bens e serviços, tendo representado 

Close and steady countries. That is one way you could 
define Italy and France in terms of Portuguese exports. 
Spain cemented its leadership position last year as main 
trade partner, growing by 5.9% and climbing over the 
14-billion-euro barrier. France and Germany grew by 
6.6% and 6.3% respectively (France, the second largest 
market, is worth less than half of Spain). Together, these 
three countries account for 50% of Portugal’s exports. 
one novelty, according to official statistics, is Italy’s climb 
to sixth place, overtaking Holland with a 27% increase to 
2.5 billion euros.

Goods exports to France are mostly composed of au-
tomobiles and other transport materials, machinery and 
equipment, base metals, plastic and rubber, clothing, 
among others.  

A closer analysis shows that France’s GDP grew around 
2.3% in 2017, largely due to domestic demand and foreign 
trade. However, 2019 and 2020 should see more moderate 
growth, with forecasts of 1.62% and 1.58% respectively, 
due to external and internal factors, such as slow increase 
in family consumption and investment and more moderate 
growth in corporate investment. 

With 67 million resident consumers, plus an average of 
87 million tourists (figures for last year), sheer size is one 
of the main attractions of the French market, although it 
can also be very competitive, competing and demanding. 

France is the seventh largest economy in the world, and 
the third within the European Union. In 2017 it ranked 
8th in terms of goods exports and 4th in terms of services, 
worldwide, and placed 11th as receiver and 9th as issuer of 
foreign investment, in terms of total stock.  

When it comes to ease of doing business, France takes 
31st place out of 190 countries in the Doing Business re-
port 2018 and 22nd in the Global Competitiveness Index 
2017-2018. 

Italy, on the other hand, was the 8th largest importer 
of Portuguese goods and services, accounting for a total 
of 3.1% of the total exports in 2017. Between 2013-2017 
Italy’s exports grew, on average, 5.8%, with imports in-
creasing by 6.7%.

Na direção certa. Mercados  
que se revelam aposta forte 
Heading in the right direction.  

The best markets to invest in
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3,1% das exportações totais em 2017. Ao longo do perío-
do 2013-2017, verificou-se um crescimento médio anual 
das exportações de 5,8%, enquanto as importações au-
mentaram 6,7%.

Quanto às exportações para Itália, a estrutura das ex-
portações de bens é constituída, fundamentalmente, por 
produtos agrícolas, veículos e outro material de transpor-
te, máquinas e aparelhos, vestuário, pastas celulósicas e 
papel.

o PIB deste país cresceu 1,5% em 2017 e, apesar das 
perspetivas positivas para a Zona Euro, a economia deverá 
abrandar em 2018 e 2019, prevendo-se crescimentos de 
1,17% e 1,03%, respetivamente. Trata-se de um mercado 
muito competitivo e concorrencial. No entanto, apresenta 
oportunidades de negócio em sectores como o vestuário, 
calçado de couro, tecidos, têxteis, agroalimentar, cortiça, 
metalomecânica, componentes para automóvel, aeroespa-
cial e militar, TIC, biotecnologia e farmacêutica, energias 
renováveis e ambiente. 

A Itália é a 9.ª maior economia a nível mundial e a 4.ª 
no âmbito da UE. Posicionou-se como 9.º exportador de 
bens e o 14.º de serviços a nível mundial em 2017, tendo 
ocupado a 16.ª posição como recetor e a 19.ª como emissor 
mundial de investimento estrangeiro, em termos de stock 
total nesse ano.

Itália ocupa a 31.º posição (entre 140 países) na compe-
titividade da sua economia (“Global Competitiveness In-
dex 4.0 2018“) e o 51.º posto (entre 190 países) no ranking 
de facilidade de realização de negócios (“Doing Business 
report 2019”).

Portuguese goods exports to Italy are largely composed 
of agricultural products, vehicles and other transport 
material, machinery and equipment, clothing, cellulose 
pastes and paper. 

Italy’s GDP grew by 1.5% in 2017 and, despite a pos-
itive outlook for the Euro Zone, its economy is expected 
to slow down in 2018 and 2019, with forecasts of 1.17% 
and 1.03% growth, respectively. This is a very compet-
itive and competing market. However, it does present 
important business opportunities in sectors such as cloth-
ing, leather footwear, fabrics, textiles, food agriculture, 
cork, metalworks, automobile components, aerospace and 
military, Information and Communication Technology, 
biotechnology, pharmaceuticals, renewable energies and 
environment sectors. 

Italy is the ninth largest World economy and ranks 
fourth in the European Union. In 2017 it placed ninth in 
the world in terms of goods exports and 14th in terms of 
services. It was also 16th largest receiver of foreign invest-
ment and 19th largest issuer, in terms of total stock for 
2017. 

Italy came 31st out of 140 countries in the Global Com-
petitiveness Index 4.0 2018 and 51st, out of 190, in ease 
of doing business, according to the Doing Business report 
2019.
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Enquadramento e previsões macroeconómicas até 2021:  
Portugal vs. França 
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Relações bilaterais entre França e Portugal entre 2015 e 2017
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

França (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
na França (%)

Quota da França nas  
exportações de Portugal (%)

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres

717 795 762 757 945 229 1,47% 1,42% 1,63% 13,29% 14,55% 15,48%

Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes

345 694 413 939 462 014 4,00% 4,51% 4,74% 20,27% 22,65% 23,94%

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes

394 018 410 308 396 655 0,66% 0,66% 0,54% 12,07% 12,76% 11,41%

Sapatos, polainas e artigos relacionados; seus 
componentes;

387 922 388 718 390 919 6,02% 5,82% 5,55% 20,33% 19,84% 19,44%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas 
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação…

252 379 284 603 366 475 0,55% 0,61% 0,75% 6,29% 6,32% 7,38%

Plásticos e suas obras 298 575 291 419 310 493 1,52% 1,47% 1,45% 11,68% 10,92% 10,55%

Vestuário e seus acessórios, de malha 281 919 283 087 294 643 3,04% 3,05% 3,08% 14,98% 13,48% 13,66%

Papel e cartão; artigos de pasta de papel, de 
papel ou de cartolina 186 723 200 127 214 826 2,66% 2,84% 2,99% 10,58% 11,27% 11,63%

Artefactos de ferro ou aço 138 221 173 411 200 770 1,50% 1,97% 2,08% 9,89% 12,54% 13,18%

Cortiça e Artigos de cortiça 151 004 161 908 169 992 66,77% 66,00% 64,57% 16,76% 17,32% 17,25%

Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 156 642 140 801 133 866 1,56% 1,39% 1,29% 15,83% 14,26% 13,37%

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação

334 858 218 359 133 380 0,62% 0,51% 0,25% 8,82% 6,98% 3,31%

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 123 799 125 312 123 858 3,74% 3,58% 3,28% 11,70% 12,46% 11,48%

Produtos de cerâmica 133 920 124 491 123 213 7,93% 7,08% 6,60% 20,33% 17,73% 17,27%

Alumínio e suas obras 98 859 114 799 118 611 1,70% 2,03% 1,96% 18,23% 20,81% 17,80%

Outros artigos têxteis confeccionados; conjuntos; 
Vestuário usado e artigos têxteis gastos

97 388 91 167 103 012 4,60% 4,29% 4,65% 15,59% 14,49% 16,31%

Borracha e suas obras
97 408 100 488 102 322 1,63% 1,74% 1,63% 8,74% 8,82% 8,26%

Vidro 83 787 90 113 96 018 2,91% 3,07% 3,08% 15,73% 15,98% 17,03%

Tabaco e artigos manufaturados do tabaco 135 036 142 103 94 233 7,42% 7,61% 5,41% 18,91% 21,66% 17,04%

Total 5 433 312 5 589 652 5 977 741 1,07% 1,10% 1,10% 10,91% 11,17% 10,86%

Fonte: Tabela – ITC e cálculos Deloitte.
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Enquadramento e previsões macroeconómicas até 2021:  
Portugal vs. Itália 
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Relações bilaterais entre Itália e Portugal entre 2015 e 2017
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Itália (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
na Itália (%)

Quota da Itália nas  
exportações de Portugal (%)

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres

145 511 152 019 151 122 0,44% 0,39% 0,35% 2,69% 2,90% 2,48%

Papel e cartão; artigos de pasta de papel, de 
papel ou de cartolina

111 436 116 820 117 525 2,42% 2,55% 2,37% 6,32% 6,58% 6,36%

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes 

102 878 100 981 109 803 0,29% 0,27% 0,28% 3,15% 3,14% 3,16%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas 
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação…

95 158 92 462 101 732 0,34% 0,33% 0,33% 2,37% 2,05% 2,05%

Vestuário e seus acessórios, de malha 70 236 82 701 100 223 1,05% 1,21% 1,42% 3,73% 3,94% 4,65%

Cortiça e suas obras 89 743 93 582 98 090 59,75% 58,66% 57,76% 9,96% 10,01% 9,96%

Plástico e suas obras 73 769 78 446 93 923 0,45% 0,47% 0,52% 2,89% 2,94% 3,19%

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos 
da sua dissociação; gorduras comestíveis 
preparadas; animal

68 948 72 700 87 604 1,76% 1,93% 2,16% 11,65% 12,14% 11,66%

Tabaco e artigos manufaturados do tabaco 43 752 52 544 84 991 2,31% 2,50% 4,07% 6,13% 8,01% 15,37%

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação

21 483 19 575 72 631 0,05% 0,05% 0,15% 0,57% 0,63% 1,81%

Peixes e crustáceos, moluscos e outros 
invertebrados aquáticos

50 477 63 183 67 896 1,31% 1,44% 1,49% 6,28% 8,51% 8,26%

Preparações de carne, de peixes ou crustáceos, 
moluscos e outros invertebrados aquáticos

30 574 38 067 44 172 2,18% 2,69% 2,95% 9,66% 12,48% 13,86%

Calçado, polainas e semelhantes; e respetivas 
partes 

41 978 45 134 43 412 0,78% 0,82% 0,78% 2,20% 2,30% 2,16%

Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 33 170 35 683 37 065 0,51% 0,56% 0,59% 3,35% 3,62% 3,70%

Frutas comestíveis e nozes; casca de frutas 
cítricas ou melões

25 556 39 491 33 690 0,81% 1,29% 1,08% 5,15% 8,01% 5,27%

Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas 
ou semipreciosas, metais preciosos, metais 
folheados

59 689 44 778 32 258 0,69% 0,52% 0,36% 22,99% 14,91% 11,67%

Produtos de cerâmica
25 736 29 665 30 153 3,79% 3,89% 3,60% 3,91% 4,22% 4,23%

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes 

30 035 31 058 29 801 0,63% 0,64% 0,54% 8,12% 9,05% 8,65%

Borracha e suas obras 27 144 26 379 29 700 0,66% 0,66% 0,67% 2,43% 2,31% 2,40%

Fonte: Tabela – ITC e cálculos Deloitte.
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Defendem as boas práticas que uma empresa inicie o pro-
cesso de internacionalização pelos mercados-destino mais 
próximos, pois são os que apresentam menores riscos e 
menores custos, apesar de uma possível maior concorrên-
cia. Assim, Itália e França surgem naturalmente às empre-
sas portuguesas como destino interessante, sendo neces-
sário definir uma estratégia para como lá entrar. Ditam 
também as boas maneiras que uma forma de conhecer o 
mercado ideal passa por participar em feiras de produtos e 
por missões empresariais, ambas atividades realizadas pela 
AEP desde sempre e em relação às quais toda a equipa da 
área de internacional da AEP tem o orgulho em promover. 

Destacamos, em maio do ano passado, a participação de 
quatro gabinetes de arquitetura nacionais no Salão Imobi-
liário e Turismo Português em Paris, França, que decor-
reu no Parque de Exposições da Porte de versailles. 

Esta participação da AEP, em colaboração com a Câ-
mara de Comércio e Indústria Franco-Portuguesa, de-
senvolveu-se no âmbito da parceria com Serralves, como 
objetivo de promover a arquitetura portuguesa nos merca-
dos internacionais. De destacar que este evento, com uma 
periodicidade anual, recebeu, em 2017, cerca de 16 mil 
visitantes, sendo reconhecido como um dos espaços mais 
importantes para a internacionalização do imobiliário por-
tuguês junto da população francesa. Na edição de 2018 es-
tiveram presentes mais de 200 expositores. Ainda no mes-
mo mercado, regressamos em novembro à Pollutec Lyon, 
realizada em parceria com a Smart Waste Portugal. Este 
evento, líder mundial das feiras nas áreas do ambiente e da 
energia, afirma-se como o ponto de encontro incontor-
nável das empresas que procuram expor o seu know-how, 
equipamentos, tecnologias e serviços. 

Em setembro, fomos a Itália à HoMI Milão, uma fei-
ra dedicada à fileira Casa. Foi a primeira vez que a AEP 

Best practice dictates that a company begin its interna-
tionalisation process with the closest target-markets 
since, despite the possibility of higher competition, these 
present the least risk and cost. Therefore, it is only natural 
that Italy and France should be interesting destinations for 
Portuguese companies, which calls for the development 
of a penetration strategy. Good manners also indicate that 
one of the best ways of getting to know the ideal market 
is to participate in product fairs and trade missions. These 
are two activities which the AEP has always carried out, 
and which the whole of the international desk at the AEP 
is proud to promote. 

From last year we would highlight the participation of 
four architecture studios in the Portuguese real Estate 
and Tourism Fair in Paris, France, which was held at the 
Porte de versailles Exhibition Park. 

This event, which was the fruit of a collaboration 
with the French-Portuguese Chamber of Commerce and 
Industry, was carried out within the scope of a partner-
ship with Serralves, aimed at promoting Portuguese ar-
chitecture in the international markets. The annual fair 
received around 16 thousand visitors in 2017 and is recog- 
nised as one of the most important forms of promoting 
the internationalisation of Portuguese real-estate among 
the French population. The 2018 edition had over 200 ex-
hibitors. We returned to this same market in November, 
for the Pollutec Lyon, which was held in partnership with 
Smart Waste Portugal. The Pollutec, which is one of the 
main world events in the field of energy and environment, 
has become a must for companies looking to export their 
know-how, equipment, technology and services. 

In September we travelled to Italy, to the HoMI Milan, 
dedicated to the Home sector. This was the first time the 
AEP organised a mission of Portuguese companies to this 

Testemunho/Gestor de Mercado
Experiencies/Market Manager

Sandra Silva
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organizou a participação de empresas portuguesas a esta 
feira num mercado importante, que em 2017, entre janei-
ro e maio, viu as vendas de bens e serviços para o mercado 
italiano crescerem 12,4% face ao período homólogo do 
ano anterior, enquanto as compras ao mercado evoluíram 
10,4%. 

A HoMI Milão reúne expositores de vários setores de 
atividade e recebe a visita das maiores cadeias de lojas e 
retalhistas.

Próximo destes dois mercados está a Alemanha, país 
que, por via das suas feiras e eventos, recebe também mui-
tos compradores internacionais, sendo um mercado muito 
interessante para as empresas nacionais. É o caso da feira 
Global Automotive Components and Suppliers, que de-
correu em junho do ano passado, na Messe de Estugarda. 
Aí foram apresentados os mais recentes produtos e tecno-
logias para o setor automóvel, contando com a presença 
de construtores, produtores de equipamento e de toda a 
cadeia de fornecimento. Meses depois, concretamente em 
meados de outubro, foi a vez da feira IZB - 10th Internatio-
nal Suppliers Fair, que se realizou em Wolfsburg, cidade 
conhecida por albergar a sede da volkswagen. A IZB tem 
uma periodicidade bienal e na última edição contou com a 
presença de 32 países, 800 expositores e cerca de 50 mil 
visitantes.

Estas feiras dedicadas aos componentes para o setor au-
tomóvel são organizadas pela AEP em parceria com a AFIA 
– Associação de Fabricantes da Indústria Automóvel.

Este ano, já estivemos na BAU Munique, feira bienal, 
líder mundial para os setores de arquitetura, materiais e 
sistemas de construção, que contou com cerca de 2.200 
expositores em 200.000 m2 de exposição e com mais de 
250.000 visitantes profissionais oriundos de 45 países. 

Em junho, será a vez de Itália, Lombardia, através da 
Missão Empresarial multifileiras “Learning Factories”. 
Em novembro rumamos de novo a Paris, França, para par-
ticipar na Feira Batimat, destinada às empresas que ope-
rem na área de construção e materiais de construção. Pelo 
meio, voltamos a Estugarda e a Frankfurt. Fique atento às 
diversas chamadas que fazemos para missões em mercados 
que podem interessar à sua empresa. Porque é essa a nossa 
missão!

fair, in an important market. Between January and May 
of 2017 sales of goods and services to Italy grew 12.4% in 
this sector, when compared to the same period of the year 
before, whereas purchases grew by 10.4%.

HoMI Milan gathers exhibitors from several sectors 
and is visited by some of the biggest chains and retailers. 

Just next door from both these markets is Germany, a 
country which also sees visits by many international buy-
ers at its fairs and events and which is of great interest to 
Portuguese companies. one such example is the Global 
Automotive Components and Suppliers fair, which was 
held in June last year at the Stuttgart Messe. This is where 
the most recent products and technologies from the auto-
mobile sector are showcased, in the presence of manufac-
turers, equipment producers and the whole supply chain. 
Just a few months later, more specifically in october, the 
IZB – 10th International Suppliers Fair was held in Wolfs-
burg, a city famous for holding the head office of volkswa-
gen. The IZB is held every two years and the latest edition 
had 32 countries represented, 800 exhibitors and around 
50 thousand visitors. 

The AEP takes part in these automobile component 
fairs in partnership with the AFIA (Association of Auto-
mobile Industry Manufacturers). 

This year we have already been present at BAU Mu-
nich, a two-yearly fair and world leader in the field of ar-
chitecture, construction materials and systems, which had 
around 2.200 exhibitors over an exhibition space of 200 
thousand m2, with over 250 thousand professional visitors 
hailing from 45 countries. 

Come June it will be Italy’s turn, with a multi-sector 
“Learning Factories” trade mission to Lombardy. Then, 
in November, we can be found in Paris, France, again, 
to take part in the Batimat Fair, aimed at companies in 
the construction and construction materials sector. Mean-
while, it will be back to Stuttgart and Frankfurt. Keep 
your eye open for the calls to these missions in markets 
which might be of interest to your company. Because that 
is our mission!
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on the same day I write these lines Pedro Siza vieira, 
Minister in the Cabinet of the Prime Minister and of 
Economy, (who you can also read in this issue of BOW), 
has announced that in 2018 exports accounted for around 
44% of Portugal’s GDP, compared to 28% in 2008. The 
Bank of Portugal estimates that by 2021 this number will 
have risen to 50%. The minister puts these figures down 
to the fact that the opening of the Portuguese economy 
rests on the dynamism of the automobile, food agriculture 
and tourism sectors, among others. These are examples 
of sectors which “emerged successfully from the crisis 
and have subsequently invested both in small and medi-
um sized companies and increased foreign investment”, 
he says. All the more so since we have witnessed “greater 
integration into international value chains, an increase in 
national added value in exports”, especially in the food ag-
riculture sector, where companies are managing to grow 
faster than foreign demand, thereby carving out a larger 
share of the market. 

This couldn’t make me happier, since it proves that the 
work we have been doing at the Portuguese Business As-
sociation (AEP), namely at the international desk, which I 
am honoured to lead, has been bearing fruit. 

And what work is this exactly? over the past year, the 
international team helped take over 250 Portuguese com-
panies to around 40 international fairs in over 30 different 
markets. on the other hand, we also brought over seven 
missions of purchasers and opinion makers and organised 

No dia em que escrevo estas linhas o senhor ministro Ad-
junto e da Economia, Pedro Siza vieira (que escreve neste 
número da revista BOW ), anunciou que o valor das expor-
tações portuguesas em 2018 atingiu cerca de 44% do PIB 
(Produto Interno Bruto), valor que compara com 28% em 
2008, enquanto o Banco de Portugal prevê que, em 2021, 
estas atinjam os 50%. o senhor ministro justifica estes re-
sultados com o facto de a abertura da economia portugue-
sa estar também assente no dinamismo de setores como 
o automóvel, o metalomecânico, o agroalimentar e o tu-
rismo. Estes são exemplos dos sectores que “saíram bem 
da crise e se revelaram quer com a aposta em pequenas e 
médias empresas, quer com o reforço de investimento es-
trangeiro”, reforça o ministro. Tanto mais que se verificou 
uma “maior integração nas cadeias de valor internacional, 
um aumento do valor acrescentado nacional nas exporta-
ções”, com destaque para o setor agroalimentar, onde as 
empresas estão a conseguir crescer acima da procura ex-
terna, conquistando assim uma maior quota de mercado.

Não podia ficar mais feliz, pois esta é uma das provas 
de que o trabalho que a AEP – Associação Empresarial de 
Portugal, em concreto a equipa da área internacional, que 
orgulhosamente lidero, está a dar frutos. 

Mas que trabalho foi este? Durante o ano que passou a 
equipa da área internacional organizou a participação de 
mais de 250 empresas portuguesas em perto de 40 certa-
mes internacionais, em mais de 30 mercados distintos. Por 
outro lado, trouxemos a Portugal sete missões de compra-

Mónica Machado Moreira

Muitas realizações em prol 
da internacionalização das 
empresas portuguesas
Multiple achievements contribute 
to internationalisation  
of Portuguese companies

Diretora da Área internacional da AEP
Head of the International Department at AEPFo
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around 40 internationalisation events. Put this way it 
seems simple, but a look over the past quarter shows that 
we just didn’t stop. So, let the journey begin!

Between october and December alone, the AEP or-
ganised around 20 trade missions outside of Portugal, and 
around the same number within Portugal. At the begin-
ning of october there was a multi-sector corporate trade 
mission to Namibia, a country renowned for its stability, 
good infrastructure and new business opportunities in a 
variety of sectors, including Tourism, Food Agriculture 
and Mining, and which has been growing at a constant rate 
of about 5% a year, since 2010.  

This was followed by a trade mission to India, more 
specifically Mumbai and New Delhi. India is one of the 
top 10 world economies in terms of nominal GDP in 2016 
(7th place) and registered a real GDP growth of around 
7.5%. our goal was to make contacts with local entities 
and market agents who could help Portuguese companies 
gain access to information about the market and organ-
ise meetings with importers/purchasers, according to 
the profile of each participant. This is an ideal market for 
Portuguese sectors such as Auto Parts and Components; 
Machinery, Mechanical and Electrical Equipment; Food 
Agriculture; Medical-Hospital; Pharmaceutical; Energy; 
Minerals and ores; Transport Equipment and Footwear. 

regarding the auto-parts sector, the AEP took part 
in the IZB – International Suppliers Fair, which was held 
in Wolfsburg, Germany, and the Construction and Con-
struction Materials; Energy and renewables and rocks 
and Stones sectors were represented at the Saudi Build & 
Stone Tech 2018 fair in riyadh, Saudi Arabia, near the end 
of october, a month which also saw a trade mission to 
Bulgaria. 

With over seven million inhabitants, Bulgaria occupies 
the 52nd place in the ranking of targets for Portuguese 
exports, and saw that volume rise by 10% in 2017, when 
compared to the previous year. The GDP is expected to 
grow over the coming years, bolstered by private con-
sumption and exports, with an annual growth rate esti-
mated at 3.2% between 2018 and 2019. 

Portugal enjoys a favourable image among Bulgarian 
consumers, which makes it easier to open trade channels 
to the country. The sectors which are in the best posi-
tion are Mineral Fertilizers; Wood and Cork; Chemicals; 
Plastics; Footwear; Clothing; Mechanical Machines and 
Equipment; Electrical Machines and Equipment; Auto-

dores e opinion makers e organizámos cerca de 40 eventos de 
internacionalização. Dito assim, parece simples, mas se re-
visitarmos a nossa atividade durante o último trimestre con-
firmamos que nunca parámos. ora, que a viagem comece!

Só entre outubro e dezembro, a AEP promoveu quase 
duas dezenas de missões a destinos fora de Portugal, e ou-
tros tantos em Portugal. Destaque, no início de outubro, 
para a missão empresarial multifileiras à Namíbia, um país 
com um crescimento sustentado, em média, de 5% ao ano, 
desde 2010, conferindo-lhe uma estabilidade reconhecida, 
boas infraestruturas e novas oportunidades de negócio nas 
mais diversas áreas, destacando o Turismo, a área Agroali-
mentar e o setor Mineiro. 

Seguiu-se uma missão empresarial à Índia, nomeada-
mente a Mumbai e Nova Deli. Este país faz parte do Top 
10 das economias mundiais, em termos de PIB nominal em 
2016 (7.º lugar), apresentando um crescimento real do PIB 
a rondar os 7,5%. o nosso objetivo foi estabelecer contac-
tos com entidades locais e agentes do mercado que facili-
tassem o acesso a informação sobre o mercado às empresas 
nacionais e agendar reuniões entre estas e importadores/
compradores de acordo com o perfil de cada participante. 
Este é um mercado ideal para os sectores portugueses de 
Peças e Componentes Automóveis; Maquinaria, Ferramen-
tas e Equipamentos Mecânicos e Elétricos; Agroalimentar; 
Médico-hospitalar; Farmacêutico; Energia; Minerais e mi-
nérios; Equipamentos de Transporte e Calçado.

Para o segmento dos componentes automóveis, tivemos 
a participação na Feira IZB - International Suppliers Fair, 
que decorreu em Wolfsburg, Alemanha, e para o sector da 
Construção e Materiais de Construção; Energia e reno-
váveis, e rochas e Pedras houve a Feira SAUDI BUILD & 
SToNE TECH 2018, em riade, na Arábia Saudita, quase 
a fechar outubro, mês que contou também com a missão 
empresarial à Bulgária.

Com mais de 7 milhões de habitantes, a Bulgária ocupa 
a 52.ª posição no ranking de destino das exportações por-
tuguesas, tendo o seu volume aumentado 10%, em 2017, 
relativamente ao ano anterior. Estima-se um crescimento 
do seu PIB nos próximos anos, impulsionado pelo consumo 
privado e pelas exportações, sendo a taxa média de cresci-
mento anual prevista de 3,2%, entre 2018–2019.

Portugal beneficia de uma imagem favorável junto do 
consumidor búlgaro, o que permite maior facilidade na 
abertura de canais comerciais com este país. E os sectores 
que podem posicionar-se favoravelmente são os Adubos Mi-

Mónica Machado Moreira
Diretora da Área internacional da AEP
Head of the International Department at AEP
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mobiles and other land vehicles, parts and components; 
Food products; Minerals and Cellulose Pastes and Paper. 

November began with a trip to the 36th edition of 
FIHAv – International Fair of Havana, in Cuba, which 
was the result of a partnership with the Portugal – Cuba 
Chamber of Commerce. As we know, this country has 
begun a programme of structural reform, which includes 
concrete measures aimed at liberalising the economy and 
opening it up to private enterprise, within the scope of 
Law 118, which covers foreign investment, the instru-
ment of choice in this new economic model which calls 
for greater investment, offering strong tax benefits and 
allowing for the creation of fully foreign, mixed capital or 
international association companies. 

At the same time another trade mission was taking place 
in romania, a country with a population of 19.7 million 
inhabitants and a GDP per capita of 8,200 euros, which is 
expected to grow by 3.6% over the next few years. The 
romanian economy has undergone vigorous growth over 
the past few years and is one of the European economies 
which grew most in 2016, a performance which rests on 
the increase in private consumption and investment. 

Portugal’s main candidates in this market are the Tex-
tiles and Fashion; Information and Communication Tech-
nologies; Food and Beverages; Aerospace Industry; Ener-
gy; Furniture and Décor and the Automobile Mould and 
Components industry sectors.

We returned to Dubai for the Gulfhost Fair, aimed at 
companies from the Hotel Equipment Industry, and to the 
Gulfood Manufacturing Fair, aimed at companies which 
work with the Food Processing and Packaging Equipment, 
Logistics and Technology sectors.

In between, we went to Ghana and to the Ivory Coast. 
This multisector mission was aimed at endowing Portu-
guese companies with the contacts for local companies 
and institutional agents, through previously arranged 
meetings. These are, after all, two of the African econo-
mies with the largest potential for growth. Both are mem-
ber states of CEDEAo, the regional economic integration 
organisation for West African countries, which comprises 
around 230 million consumers. 

Brazil, more specifically Curitiba and São Paulo, were 
chosen to host vinhos e Sabores de Portugal [Portugal Wines 
and Flavours]. organised jointly between the AEP and the 
opal group, this event is very important since, first of all, 
it takes place in a country with 205 million inhabitants, the 

nerais; Madeira e Cortiça; Químicos; Plásticos; Calçado; 
vestuário; Máquinas e Equipamentos Mecânicos; Máquinas 
e Equipamentos Elétricos; veículos automóveis e outros veí-
culos terrestres, suas partes e acessórios; Produtos alimen-
tares; Minérios e Pastas Celulósicas e Papel.

o arranque de novembro fez-se com a participação na 
36.ª FIHAv – Feira Internacional de Havana, em Cuba, re-
sultado de uma parceria com a Câmara de Comércio Por-
tugal-Cuba. recorde-se que este país iniciou um programa 
de reformas estruturais, que inclui medidas concretas no 
sentido da liberalização e abertura à iniciativa privada atra-
vés da Lei 118 do Investimento Estrangeiro, instrumento 
de referência do novo modelo económico que apela ao in-
vestimento, com fortes benefícios fiscais, possibilitando a 
criação de empresas de capital totalmente estrangeiro ou de 
capital misto ou associações económicas internacionais.

Em simultâneo, organizávamos a missão empresarial à 
roménia, um país com uma população de 19,7 milhões de 
habitantes e um PIB per capita de 8.200 euros, prevendo-se, 
para próximos anos, um crescimento de 3,6%. A economia 
romena tem registado um forte crescimento nos últimos 
anos, sendo uma das economias europeias que mais cresceu 
em 2016, um desempenho suportado pelo aumento do con-
sumo privado e pelo investimento realizado no país. 

Como potenciais candidatos portugueses a fazer negó-
cios com este mercado estão os sectores Têxteis e confe-
ções; TIC; Alimentação e Bebidas; Indústria Aeroespacial; 
Energia; Mobiliário e Decoração e Indústria de Moldes e 
Componentes Automóveis.

voltámos ao Dubai para a Feira Gulfhost, destinada às 
empresas da área do Equipamento Hoteleiro, e à Feira Gul-
food Manufacturating, dirigida às empresas com atividade 
nos Equipamentos para Processamento e Packaging Alimen-
tar, logística e Tecnologias.

Pelo meio, rumámos até ao Gana e Costa do Marfim. 
Esta missão, multissetorial teve o objetivo de facultar às em-
presas portuguesas o estabelecimento de contactos com em-
presas locais e entidades institucionais, através de reuniões 
previamente agendadas. Afinal, estamos a falar de duas das 
economias africanas com maior crescimento e potencial. 
Ambos os países integram a CEDEAo, organização regio-
nal de integração económica dos países da África ocidental, 
que compreende cerca de 230 milhões de consumidores.

Brasil, concretamente Curitiba e São Paulo, foi o desti-
no que recebeu os vinhos e Sabores de Portugal. realizado 
em parceria com o grupo opal, este evento é importante 
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porque, primeiro trata-se de um país com uma população 
de cerca de 205 milhões de habitantes, a maior dos países da 
região, é a 9.ª economia mundial e a 1.ª da América Latina 
– apesar da atual contração económica, a economia brasi-
leira apresenta indicadores com crescimentos significativos 
em relação ao período homólogo. A segunda razão, entre 
muitas outras, prende-se com o facto de o Brasil ser um país 
reconhecido como um dos maiores consumidores de pro-
dutos alimentares (Azeite, Enchidos, Conservas, Queijos) e 
vinhos portugueses do planeta – os vinhos com origem em 
Portugal encontram-se no 2.º lugar no ranking do consumo, 
à frente de muitos outros países com tradição vitivinícola.

Seguiu-se a missão empresarial, multifileiras, à Geórgia 
e Arménia, de acordo com a nossa aposta estratégica de di-
versificação dos mercados com potencial para internaciona-
lização das empresas nacionais. 

realizada em parceria com Câmara de Comércio e In-
dústria Portugal - Arménia, esta missão levou várias empre-
sas ao Cáucaso do Sul, uma “região de ponte” entre o oci-

biggest in its region, which is also the ninth largest econo-
my in the world, and the first in Latin America. Despite the 
current economic slump, the Brazilian economy has shown 
some significant growth when compared with the same pe-
riod of the previous year. The second reason, among many 
others, is that Brazil is recognised as being one of the largest 
consumers of Portuguese wine and food (olive oil, Sausages, 
Canned goods, Cheeses) on the planet. Portuguese wines are 
the second most popular among buyers, ahead of many other 
traditionally wine-producing countries. 

This was followed by a multisector trade mission to 
Georgia and Armenia, according to our strategic invest-
ment in the diversification of markets with high potential 
for the internationalisation of Portuguese companies. 

Jointly organised by the AEP and the Portugal – Ar-
menia Chamber of Commerce and Industry, this mission 
introduced several companies to the Southern Caucasus, 
a bridge between the west and the east. These are coun-
tries which import products such as mechanical and elec-

são paulo, brasil
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dente e o oriente. Estes são países que importam produtos 
como máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos; 
produtos farmacêuticos, vestuário e calçado; plásticos, pro-
dutos de alumínio, papel e cartão, fibras químicas, adubos, 
madeira, sabonetes e detergentes, ladrilhos cerâmicos, sal, 
têxteis-lar, artigos em pele, gorduras e óleos, carne, laticí-
nios, conservas. Além de que, com a entrada em vigor, em 
2015, da União Económica Euro-Asiática – UEEA (a maior 
associação económica integrada e o maior mercado do es-
paço pós-soviético), a Arménia assume-se, também, como 
uma importante plataforma para mercados como a rússia, 
Bielorrússia e o Cazaquistão, com mais de 190 milhões de 
habitantes.

África do Sul foi a paragem seguinte. Em parceria com a 
CCILSA - Câmara de Comércio e Indústria Luso Sul-Afri-
cana, viajámos numa missão empresarial a Joanesburgo, 
Pretória e à Cidade do Cabo. Trata-se da 2.ª maior econo-
mia de África e a mais diversificada – tem desde fevereiro 
de 2018, um novo Governo direcionado para a dinamização 
do comércio, indústria e atração de investimento externo. 
Associado a isto, é vista como uma porta de entrada para a 
África Austral e uma economia cada vez mais integrada com 
Angola e Moçambique. Além de ser um dos maiores centros 
económicos, financeiros, científicos, industriais, de trans-
portes, da África Austral, a África dos Sul tem uma impor-
tante comunidade portuguesa, criando condições favoráveis 
para a criação de parcerias e comércio de bens e serviços e é 
uma economia recetora de inovação existente em Portugal.

Já o mês de novembro se aproximava vertiginosamente 
do fim e mais um grupo de empresas portuguesas nas áreas 
da Construção, Materiais de Construção; Energia & re-
nováveis; rochas & Pedras, rumaram ao Dubai (Emirados 
Árabes Unidos), para participarem na Feira BIG 5 SHoW 
2018, o mais importante certame de toda a região do Mé-
dio oriente para o sector. Esta é uma importante montra 
numa região que tem lançado, nos últimos meses, grandes 
projetos no valor de muitos miliões de dólares, principal-
mente relacionados com projetos da Expo 2020, no Dubai, 
o Campeonato do Mundo de Futebol, no Qatar, em 2022, e 
a Saudi vision 2030, assim como a Área Financeira rei Ab-
dullah, de acordo com um recente levantamento realizado 
pela consultora Deloitte. Existem também projetos no va-
lor de mais de 100 mil milhões de dólares para a realização 
e expansão do aeroporto até 2020, um valor estimado de 
178,8 mil milhões de dólares para os setores da indústria 
da hotelaria e lazer na região e 4 mil milhões dólares para 
projetos de centros comerciais.

Praticamente nos mesmos dias, elementos da nossa equi-
pa foram a Paris, França, para participar na Pollutec Lyon. 

trical machines and equipment; pharmaceuticals, clothing 
and footwear; plastics, aluminium, paper and cardboard, 
chemical fibres, fertilizers, wood, soaps and detergents, 
ceramic tiles, salt, home textiles, leather articles, fats and 
oils, meat, dairy and canned goods. Besides this, with the 
coming into force of the Eurasian Economic Union – EEU 
(the largest integrated economic association and the largest 
market in the post-Soviet space), Armenia is also a very 
important platform for markets such as russia, Belarus 
and Kazakhstan, with over 190 million inhabitants. 

South Africa was the next stop. In a joint effort with 
the Luso-South African Chamber of Commerce and In-
dustry we took a trade mission to Johannesburg, Pretoria 
and Cape Town. This is the second largest, and the most 
diverse, economy in Africa and in 2018 a new government 
took office which is oriented towards boosting trade and 
industry and attracting foreign investment. It is also seen 
as a gateway to all of Southern Africa, with an economy 
that is increasingly integrated with that of Angola and 
Mozambique. Besides being one of the largest economic, 
financial, scientific, industrial and transport centres of 
Southern Africa, South Africa also has an important Por-
tuguese community, which lays the groundwork for part-
nerships in the realm of goods and services. It is also an 
economy which is receptive to the innovation which exists 
in Portugal.

November was already coming to an end when another 
group of Portuguese companies, from the Construction 
and Construction Materials; Energy & renewables and 
rocks & Stones sectors made their way to Dubai, in the 
United Arab Emirates, to take part in the BIG 5 SHoW 
2018, the most important fair for this sector in the whole 
of the Middle East. This is an important window onto a 
market which, over the past months, has launched projects 
worth many millions of dollars, according to Deloitte, in-
cluding the Expo 2020 in Dubai, the FIFA World Cup, 
in Qatar, 2022, and Saudi vision 2030, not to mention 
the King Abdullah Financial Area. There are also projects 
valued at over 100 billion dollars for the construction and 
expansion of the airport, until 2020, and 178.8 billion 
dollars for the hotel and leisure industries in the region, as 
well as 4 billion for shopping centres.  

At almost exactly the same time, members of our team 
travelled to Paris, France, to take part in Pollutec Lyon. 
This event, which is organised in partnership with Smart 
Waste Portugal, is aimed at Portuguese companies oper-
ating in the energy; water and water treatment; instru-
mentation/metrology/automation; recycling processes 
and soils sectors.
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realizado em parceria com a Smart Waste Portugal, este 
evento destinou-se às empresas portuguesas a operar nas 
áreas da energia; água/tratamento de águas; instrumenta-
ção/metrologia/automação; processo de reciclagem e solos.

Para encerrar novembro com chave de ouro, realizámos 
a 2.ª Conferência Internacional Business on the Way (ler 
texto mais à frente, nesta edição), para a qual trouxemos a 
Portugal vários opinion makers para conhecerem a realidade 
das PME portuguesas, nas mais diversas áreas.

Também no sentido de “cá para lá” firmámos uma par-
ceria com a cadeia de distribuição brasileira Pão de Açúcar, 
para oferecer cerca de 200 mil garrafas de vinho verde, 
provenientes de 13 produtores portugueses. A ação foi or-
ganizada pela AEP em parceria com a opal e a Comissão de 
viticultores da região dos vinhos verdes, sendo o resultado 
do esforço desenvolvido no âmbito do projeto de interna-
cionalização da AEP, Business on the Way. No âmbito desta 
ação, foi proporcionada a prova de vinhos verdes portugue-
ses a diversos especialistas do Pão de Açúcar, que durante 
dois dias comentaram, negociaram e encomendaram.

Dezembro iniciou-se com a missão empresarial, multi-
fileiras, ao Chile e Paraguai. Em relação ao primeiro país, 
as empresas portuguesas puderam contactar com um dos 
países que mais cresceu economicamente nos últimos anos 
e vem praticando uma política de redução de tarifas e elimi-
nação das barreiras comerciais. o facto de carecer de diver-
sificação de produtos, constitui uma grande oportunidade 
para as empresas portuguesas de vocação exportadora. 

And to finish off November on a triumphant note, we 
organised the 2nd International Business on the Way Con-
ference (see article in this same issue), bringing to Portugal 
several opinion makers and introducing them to the reali-
ty of Portuguese small and medium sized companies from 
different sectors. 

Looking back overseas, we closed a partnership with 
Brazilian distributers Pão de Açúcar, for an offer of around 
200 thousand bottles of vinho verde, from 13 different 
producers. This promotional event was organised by the 
AEP, along with opal and the vinho verde region Wine 
Commission, as part of the AEP’s Business on the Way 
internationalisation project, and it involved inviting several 
of Pão de Açucar’s specialists, who spent two days com-
menting, negotiating and placing their orders. 

December began with a multi-sector trade mission to 
Chile and Paraguay. In the former, the Portuguese compa-
nies were able to get to know one of the countries which 
has grown most, economically, over the past years and 
which has been adopting a political strategy of reducing 
tariffs and reducing trade barriers. The lack of product va-
riety in Chile also makes it a great opportunity for Portu-
guese companies with an exporting vocation. 

Paraguay, meanwhile, is a stable and growing economy, 
with a new government that has presented a plan to expand 
industry within seven years and is expecting to receive 
large multisector projects, including in infrastructure and 
engineering. 

havana, cuba



52portugal Business on the Way

Já o Paraguai trata-se de uma economia estável e em 
crescimento, com um novo executivo a apresentar um 
plano de expansão da indústria a sete anos, que prevê o 
acolhimento de grandes projetos multissetoriais, nomea-
damente nas infraestruturas e engenharia. 

E quando não estávamos no terreno, em missão, com 
as empresas portuguesas estávamos em “casa” a promo-
ver e organizar workshops, fóruns, sessões de networking ou 
seminários, entre muitos outros eventos. refiro-me, por 
exemplo ao workshop Internovamarket “Desafios, oportu-
nidades e ferramentas para a exportação agroalimentar”, 
que se realizou dia 18 de outubro, no Edifício de Serviços 
AEP. No mesmo mês, e no âmbito do referido projecto, 
levámos a cabo uma missão inversa do Canadá, com cará-
ter transfronteiriço. Através desta ação, conseguimos dar 
a conhecer a importantes compradores deste mercado o 
potencial dos produtos do setor agroalimentar. Em simul-
tâneo o INTErNovAMArKET FooD marcou presen-
ça na feira So Food So Good, com stande próprio. 

organizamos ainda o Iv Fórum de Negócios Portugal 
– Senegal, juntamente com a Iv Missão Inversa de com-
pradores do Senegal, também recebidos nas instalações da 
AEP.

Inseridas no projeto Global Contractors Channel, orga-
nizámos uma Missão Inversa do Canal retalho Alimentar 
(com wokshop + Sessões de networking) na EDIA, de Beja, 
29 a 31 de outubro. De 6 a 8 de novembro foi a vez de Avei-
ro receber uma Missão Inversa do Canal obras Públicas, 
também com wokshop + Sessões de networking.

Já no âmbito do Projeto ECICII, realizámos o workshop 
“Mercados com potencial de aquisição dos produtos e co-
nhecimentos da Eurorregião” – mercado México. Deste 
mercado vieram compradores a Portugal, já em finais de 
novembro. Um mês em que destinámos os dias 20 e 22, 
respetivamente, ao seminário Exportação e Importação 
Brasil Portugal e Seminário de Benchmarking – “Lessons 
Learned”, que assinalou o encerramento do projeto Global 
Contractors Channel. 

Mas mais projetos, programas e missões esperam por 
nós, pelo nosso empenho e dedicação no próximo trimes-
tre. É esta a nossa missão junto das empresas portuguesas 
que querem expandir-se e nós cá estamos para as apoiar. 
Durante esse processo, fique com a leitura de mais um nú-
mero da revista BOW. Bons negócios e boa leitura.

Even when we were not on the ground, taking Portu-
guese companies on trade missions, we were back “home” 
organising and promoting workshops, forums, network-
ing sessions or seminars, among many others. These in-
cluded, for example, the Internovamarket “Challenges, 
opportunities and tools for food agriculture exports” 
workshop, which was held on the 18th of october, at the 
Services Building of the AEP. That same month, within 
the framework of the aforementioned project, we organ-
ised a reverse and cross-border trade mission from Cana-
da, introducing the market and the potential of the food 
agriculture sector’s products to important buyers. At the 
same time, INTErNovAMArKET FooD took part in 
the So Food So Good fair, with its own stand. 

We also organised the Iv Portugal – Senegal Business 
Forum, together with the Iv reverse trade mission with 
Senegalese buyers, who were also received at the AEP 
head office. 

As part of the Global Contractors Channel, we organ-
ised a reverse mission for the Food retail Channel (with 
workshop + Networking Sessions) at EDIA, in Beja, from 
the 29th to the 31st of october. Between the 6th and the 
8th of November it was Aveiro’s turn to host a reverse mis-
sion from the Public Works Channel, which also included 
a Workshop + Networking sessions. 

Within the framework of the ECICII Project, we or-
ganised the “Markets with the potential to purchase Eu-
roregion knowhow and products” – market Mexico. Sev-
eral buyers from Mexico travelled to Portugal towards the 
end of November. This was a month in which we dedicat-
ed the 20th and the 22nd to seminars on Brazil Portugal 
Imports Exports and a Lessons Learned Benchmarking 
Seminar, with which closed the Global Contractors Chan-
nel project.

But there are more projects, programmes and missions 
awaiting our commitment and dedication over this next 
quarter. This is our mission towards Portuguese compa-
nies looking to expand, and we are here to support them. 
As we go about our business, we leave you with this new 
issue of BOW magazine, and wish you the greatest success 
with yours. Happy reading!

“Mas mais projetos, programas e missões esperam por nós, pelo nosso empenho e 
dedicação no próximo trimestre. É esta a nossa missão junto das empresas portuguesas 
que querem expandir-se e nós cá estamos para as apoiar.”

"But there are more projects, programmes and missions awaiting our commitment and 
dedication over this next quarter. This is our mission towards Portuguese companies 
looking to expand, and we are here to support them."
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Radar Internacionalização
Internationalisation Radar
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Siroco, Sociedade de robótica e Controlo, was founded 
30 years ago. At the time it was a young organisation, try-
ing to carve out a place for itself in the market. A lot has 
changed over the years, and in 2016 Kathy Fehst Barroso 
and José Luís Barroso took over management of the com-
pany, making it 100% family owned. 

The company has specialists in the fields of mechan-
ical engineering and robotics, not to mention industrial 
and precision metalworking. All of which makes Siroco a 
unique company, capable of developing and building spe-
cial machinery for a variety of industrial sectors.

Since 1988 the company has been committed to man-
ufacturing machines and integrating specific automation 
solutions for highly efficient assembly lines. The internal 
development department is tasked with coming up with 
a specific, unique and exclusive solution to satisfy the cli-
ent’s needs.

The company operates in a number of different sectors, 
from the automobile to the electric and electronics indus-
try, including customised solutions for the biomedical, 
pharmaceutical, food, packaging, household appliances 
and other consumer goods. 

With thirty years of experience in conceiving, design-
ing, developing and executing automation solutions be-
hind it, the team puts its full weight behind each project. 

The staff is familiar with assembly systems, measure-
ments, testing and selection devices, as well as handling 
systems and robotics, and is up to the task of contributing 
to finding the best solution, adjusted to the needs of its 
client. 

Customised solutions, anchored on highly creative in-
novation, bring added value and trigger the processes they 
are involved in to higher and more efficient performance 
levels. 

The solutions presented are also wide-ranging, indeed 
almost limitless, from individual working cells to complex 
and integrated multifunction assembly lines. 

Currently Siroco has a staff of 70 employees, of mixed 
of ages, cultural backgrounds and sexes, which provides 
a motivating, challenging and diverse work force. The 
teams at Siroco have all the essential conditions to stimu-
late creativity towards the development of unique, differ-
entiating and customised solutions. 

Work is constantly carried out in the field of interna-
tionalisation, and has been since the company began. 

Com a designação de Siroco, Sociedade de robótica e 
Controlo, foi assim que a empresa se constituiu há preci-
samente 30 anos. Uma jovem organização que entrava no 
mercado à conquista do seu lugar. Muito mudou ao longo 
destes anos. Mais concretamente em 2016 a gestão é assu-
mida por Kathy Fehst Barroso em conjunto com José Luís 
Barroso, tornando-se uma empresa 100% familiar.

Dotada de técnicos nas áreas de engenharia mecânica, 
automação, robótica, mas não descurando a componente 
metalomecânica industrial e de precisão, a Siroco é hoje 
uma empresa com características singulares que lhe con-
ferem a capacidade de desenvolver e construir máquinas 
especiais para as múltiplos segmentos da  indústria.

Desde 1988 a empresa dedica-se à construção de má-
quinas, integrando soluções de automação específicas para 
linhas de montagem com elevada eficiência e eficácia.

o departamento de desenvolvimento interno tem 
como missão desenvolver uma solução específica, única e 
exclusiva que se adequa às necessidades do cliente. 

A área de intervenção é ampla e diversa, desde a in-
dústria automóvel, elétrica e eletrónica, mas também 
proporcionando soluções feitas à medida para a indústria 
biomédica, farmacêutica, alimentar, embalagem, eletro-
domésticos e outros bens de consumo.

A equipa entrega o melhor de si com base na sua expe-
riência. Isto deve-se ao facto de já ter 30 anos de experiên-
cia no conceito, desenho, desenvolvimento e execução da 
solução de automação. 

Especialista nas áreas de sistemas de montagem, medi-
ção, testes e dispositivos de seleção, tal como em sistemas 
de manuseamento e de robótica, a empresa está à altura de 
oferecer ao seus clientes soluções adequadas e ajustadas às 
suas necessidades.

A empresa cria soluções à medida, alicerçadas em ino-
vação e criatividade, que possibilitam acrescentar valor e 
alavancar os processos para níveis de alta performance em 
termos de eficiência e eficácia.

As soluções fornecidas são vastas, abrangendo desde 
células de trabalho individuais até linhas multifuncionais 
integradas para montagens complexas.

Hoje, a Siroco é uma organização com 70 funcionários, 
que se carateriza uma diversidade (géneros, idades e cul-
turas) que gera um ambiente de trabalho motivador e de-
safiante. Deste modo, as equipas da Siroco reúnem as con-
dições essenciais ao estímulo da criatividade catalisadora  

sIROCO
30 anos de experiência no conceito, desenho, desenvolvimento  
e execução da solução automóvel

30 years of experience in the concept, design, development 
and execution of the automation solution
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sIROCO

Siroco regularly takes part in fairs, trade missions to 
new markets and targeted visits. 

The need to reflect changes and renovations to the out-
side as well led to a rebranding campaign, in which all ex-
ternal and internal communication was updated. This has 
had very practical and appealing results, both internally 
and externally. 

Siroco constantly strives to carve out new markets and 
attract new clients. Specialised fairs and directed missions 
are part of the internationalisation effort. 

The motto “where the world meets innovation” is truly 
part of the company’s DNA and, along with the creative 
ability of its teams, forms the differentiating factors which 
are at the heart of the success the company enjoys with the 
partners that come to it looking for unique, efficient and 
effective solutions. 

At Siroco we believe that the world should know that 
in our products it can find innovation and services in line 
with the most demanding and modern requirements of the 
industrial contexts they operate in. 

do desenvolvimento de soluções únicas, diferenciadoras e 
à medida dos clientes.o trabalho desenvolvido na área de 
internacionalização é uma constante e está na génese da 
empresa desde o seu começo. 

A presença em feiras, missões a mercados novos, visitas 
direcionadas ,são atividades regulares da organização.

A necessidade de mostrar também para o exterior o seu 
aspeto renovado trouxe como consequência uma ação de re-
branding, com a qual foi modernizada toda a comunicação 
interna e externa, com resultados praticos muito positivos. 

A atividade da Siroco, na conquista de novos mercados 
e de novos clientes tem sido uma constante. Feiras de es-
pecialidade, tal como missões direcionadas, fazem parte 
da missão de internacionalização. 

o lema “where the world meets innovation” está verdadei-
ramente enraizado no ADN da empresa, constituindo-se 
com equipas criativas, soluções únicas, eficazes e eficien-
tes resultando no sucesso junto dos parceiros  e clientes.

Na Siroco acredita-se que o mundo deve saber que en-
contra inovação nos nossos produtos e serviços, alinhados 
com os requisitos mais exigentes e vanguardistas dos con-
textos industriais a que se destinam.

www.siroco.com.pt

http://siroco.com.pt/
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Docworld was founded in 2008 by partners José Luís re-
belo and Pedro Amaral. Its activity is centred on the dis-
tribution of medical devices. 

The trust gained in the internal and foreign markets, 
and the close relationship established with public and pri-
vate entities in the health sector, have allowed Docworld 
to be recognised as a preferential partner and to grow con-
sistently over the past decade.

Soon, following the creation of an internationalisa-
tion department in 2016, the company began to leave its 
mark on world markets and has been a constant presence 
in international fairs, both as visitor or exhibitor, such as 
Arab Health, in Dubai; Medica, in Düsseldorf; ExpoHos-
pital, in Chile and FIHAv, in Cuba. It has also taken part 
in trade missions to several markets, especially in South 
America. To this end, mention must be made of the close 
cooperation with the AEP in promoting the different mis-
sions the company has taken part in.

Docworld’s main markets are, in this first phase, Latin 
and South America, where it has taken part in trade mis-
sions in Panama and Costa rica, in September 2018.

recently, Docworld also took part in the International 
Fair of Havana (FIHAv), thereby strengthening its posi-
tion in the Cuban market, to which it has been exporting 
since 2016.

This is the largest multisector fair in Latin America 
and the Caribbean, with around three thousand exhibi-
tors from 60 countries. Docworld was present in the Por-
tuguese pavilion with one stand, visited by the Secretary 
of State for the Defence of the Consumer, João Torres, 
who represented the Portuguese Government, as well as 

A Docworld iniciou a sua atividade em 2008, tendo sido 
fundada pelos sócios José Luis rebelo e Pedro Amaral, 
centrando o core da sua atividade na distribuição de dispo-
sitivos médicos.

A confiança imprimida no mercado interno e externo 
e a proximidade com que se estabeleceu junto das entida-
des públicas e privadas no setor da saúde, permitiu que a 
Docworld obtivesse reconhecimento como parceiro pre-
ferencial e obtivesse um crescimento sustentado ao longo 
desta década.

rapidamente o mercado internacional tornou-se um 
objetivo alcançado, alicerçado na criação de um depar-
tamento de internacionalização em 2016 e com presença 
assídua, como expositor e como visitante, em feiras in-
ternacionais (Arab Health – Dubai, Medica – Düsseldorf, 
ExpoHospital – Chile, FIHAv – Cuba) e integrando mis-
sões em vários mercados, com maior predominância na 
América do Sul. A este propósito evidencia-se a colabora-
ção efetiva da AEP na promoção das diversas missões em 
que tem participado.

os mercados preferenciais de atuação centraram-se, 
numa primeira fase, na América Latina e América do Sul, 
onde a Docworld marcou presença em Missões no Panamá 
e na Costa rica em Setembro de 2018. 

recentemente, a Docworld participou, uma vez mais, 
na Feira Internacional de Havana (FIHAv) por forma a 
consolidar a sua posição no mercado Cubano, para onde 
exporta desde 2016. 

Esta é a maior feira multissetorial da América Latina 
e do Caribe, que juntou cerca de 3 mil expositores de 
60 países, tendo a Docworld  marcado presença com um 

A especialista em produtos dirigidos ao setor da saúde, na área  
dos dispositivos médicos não ativos descartáveis

The specialist in products directed to the health sector, in the area  
of non-disposable medical devices

DOCwORlD
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the deputy minister of Foreign Trade of Cuba, roberto 
Lopez.

More recently, Docworld made an attempt to draw 
closer to the African market, namely Angola, Namibia 
and Ghana, from a perspective of knowledge sharing and 
intercontinental corporate growth.

The portfolio being developed for the international 
market is based, above all, on products aimed at the sec-
tor, in the field of non-active, disposable medical devices.

These include, above all, material for the operating 
theatre, infusions and anaesthetics.

Docworld’s international expansion policy, along with 
its strong influence in the national market, allowed it to 
increase its business volume eight-fold, between 2011 and 
2017, having grown by nine million euros in the fiscal year 
of 2018.

The growing influence of this company in the national 
and international health markets naturally caught the eye 
of competing companies which act in the global market 
and which grasped its potential. This interest resulted in 
the purchase of the company by Batist Medical a.s., an 
outfit based in the Czech republic and which distributes 
medical devices. Batist Medical is a market leader in the 
Central European health sector and is present in over 20 
countries.

The acquisition and integration of Docworld by BA-
TIST Medical Group represents a strengthening of its 
internationalisation, since the group is present in inter-
national markets. The goal is to become a pan-European 
company, acting in proximity to its clients, in an environ-
ment of trust and innovation.

stande no Pavilhão de Portugal, que mereceu a  visita do 
Sr. Secretário de Estado da Defesa do Consumidor, João 
Torres, em representação do Governo Português e do Sr. 
vice-Ministro do Comércio Externo de Cuba, roberto 
Lopez. 

Mais recentemente a Docworld efetuou uma aproxima-
ção ao mercado africano nomeadamente junto de Angola, 
Namíbia e Gana, numa perspetiva de partilha de conheci-
mento e de crescimento comercial intercontinental.

o portfólio a desenvolver para o mercado internacio-
nal assenta, sobretudo, em produtos dirigidos ao setor da 
saúde, na área dos dispositivos médicos não ativos descar-
táveis. 

Destacam-se o material de bloco operatório, de infusão 
e de anestesia.

A política de expansão internacional da Docworld, alia-
da à forte influência no mercado nacional, permitiu que o 
seu volume de negócios entre 2011 e 2017 crescesse mais 
de 8 vezes tendo registado um crescimento, com referên-
cia ao ano fiscal de 2018 , fixado em  9 milhões de Euros.

A crescente influência desta empresa no mercado da 
saúde nacional e internacional teve como consequência na-
tural o reconhecimento e a atenção de entidades congéne-
res que atuam no mercado global e que, percebendo o seu 
potencial, originou um processo de negociação comercial, 
culminando, em Janeiro de 2019, com a aquisição do seu 
capital social pela sociedade, Batist Medical a.s., empresa 
com sede na república Checa, distribuidora de dispositi-
vos médicos, e líder na Europa Central na área da saúde e 
com presença em mais de 20 países.

Esta aquisição e integração da Docworld na BATIST 
Medical Group, representa o reforço da aposta na inter-
nacionalização, com a presença deste grupo nos mercados 
internacionais, na perspetiva de se tornar uma empresa 
pan-europeia, atuando junto dos seus clientes, num am-
biente de confiança e inovação.

DOCwORlD

www.docworld.pt

www.docworld.pt
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Founded in 1967, Balanças Marques has over half a cen-
tury of experience in manufacturing industrial and com-
mercial weighing equipment, and is by far the main player 
in the Portuguese market, as well as the largest national 
exporter in the sector. In 2018 it was elected the second 
best weighing company in the world, and listed among the 
Best 100 Companies to Work with in Portugal.

Balanças Marques’ ability to evolve and grow in a sus-
tained manner, in an increasingly competitive and glo-
balised scenario, is proof of the successful strategy which 
has been followed, as well as the recognition of the qual-
ity and name of the Marques products, which have been 
awarded several international prizes. In 2018 Balanças 
Marques was elected the second best company in the 
world in the weighing sector’s main international awards, 
the “Weighing review Awards”, after having placed third 
in 2014 and 2017. Since 2014, several of its products have 
been elected top in the world in the categories of best 
commercial scale (BM5 range) and best weighbridge for 
trucks (PCM M1500). 

Being chosen as second best company in the world, in 
competition with larger German, French and American 
companies, was only possible thanks to the production of 
high quality, very precise and technological equipment. 
Another reason for the success and growth of Balanças 
Marques, which are also essential for keeping the com-
pany competitive and innovative when compared to the 
competition, both at home and abroad, is the continuous 
investment in the autonomy of the production and distri-
bution systems, as well as technological innovation and 
the development of new products which keep up with the 
needs of an increasingly demanding and global market.

Based in Braga, but with offices in Lisbon, Balanças 
Marques also owns companies in Spain, France, Brazil 
and China and in 2017 its exports represented around two 
thirds of all Portuguese weighing equipment sales abroad 
(around 5.5 million euros, out of a total of 8.5 million), 
which shows how important the company is in the Portu-
guese weighing sector. 

More than 80% of the entire business volume of the 
Grupo José Pimenta Marques, is related to exports to 
countries all over the world, including some new South 
American markets.

The significant weight of the company in terms of Por-

Fundada em 1967, a Balanças Marques conta já com mais 
de meio século de experiência no fabrico de equipamentos 
de pesagem comercial e industrial, sendo destacadamente o 
principal player do mercado português e o maior fabricante 
e exportador nacional da área. Em 2018 foi eleita a segunda 
melhor empresa de pesagem do mundo e incluída na lista 
das 100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal. 

A capacidade da Balanças Marques conseguir evoluir e 
crescer de forma sustentada num cenário cada vez mais 
competitivo e globalizado, demonstra o sucesso da estra-
tégia comercial seguida, bem como o reconhecimento 
de qualidade do nome e produtos Marques, atestado ain-
da pelos prémios internacionais conquistados. Em 2018, 
a Balanças Marques foi eleita a segunda melhor empresa 
mundial de pesagem nos principais prémios internacionais 
do setor, os “Weighing review Awards”, depois de já em 
2014 e 2017 ter sido a terceira classificada. Desde 2014, 
vários dos seus produtos têm sido eleitos os melhores do 
mundo nas categorias de melhor balança comercial (gama 
BM5) e melhor báscula de pesar camiões (PCM M1500). 

A eleição como a segunda melhor empresa do mundo, 
competindo com empresas alemãs, francesas ou america-
nas, de maior dimensão, só foi possível graças à produ-
ção de equipamentos de alta qualidade, de muita precisão 
e com muita tecnologia. outras razões para o sucesso e 
crescimento da Balanças Marques, e essenciais para se 
manter competitiva e inovadora relativamente à concor-
rência, tanto no mercado interno como externo, são a 
aposta contínua na autonomia nos processos produtivo e 
distributivo, assim como na inovação tecnológica e no de-
senvolvimento de novos produtos que acompanhem as ne-
cessidades de um mercado global cada vez mais exigente. 

Com sede em Braga e instalações também em Lisboa, 
a Balanças Marques possui empresas em Espanha, França, 
Brasil e China, e as suas exportações representaram, em 
2017, cerca de dois terços do valor total das vendas por-
tuguesas de equipamentos de pesagem para outros países 
(cerca de 5,5 Milhões de Euros num total de 8,5 Milhões), 
o que demonstra o “peso” da empresa bracarense no setor 
da pesagem em Portugal. Do volume de negócios regis-
tados globalmente pela empresa do Grupo José Pimenta 
Marques, mais de 80% diz respeito a exportações para vá-
rios países um pouco por todo o mundo, incluindo alguns 
novos mercados no continente sul americano. 

BALANÇAS MARQUES 
Eleita a segunda melhor empresa de pesagem do mundo e incluída na lista 
das 100 Melhores Empresas para Trabalhar em Portugal

Elected the second best weighing company in the world and included in the list  
of 100 Best Companies to Work  in Portugal
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BALANÇAS MARQUES 

tuguese exports is a reflection of the weighing sector in 
Portugal, in which Balanças Marques stands out as the 
main player and largest equipment manufacturer.

With an increasing focus on the foreign market, Ba-
lanças Marques is a regular presence at international sec-
torial fairs, and takes part in internationalisation events 
along with the AEP. Every year it has managed to pen-
etrate new markets, such as was the case recently with 
some South American countries and it is currently invest-
ing heavily in setting up in more African countries as well. 

The company’s current strategy is based on consolidating 
its internationalisation strategy and diversifying markets, as 
well as investing in the customisation of its products. Bal-
anças Marques also aims to keep in the front line in terms of 
research and development of technologies which guarantee 
continued innovation in the weighing sector, and towards 
that end it has established a number of partnerships with 
important international companies, as well as having joined 
CECIP, the European weight equipment manufacturing as-
sociation, in representation of Portugal. 

In its efforts to increase production capacity and im-
prove labour conditions and quality of service, Balanças 
Marques has invested heavily in increasing its working 
spaces. Following the purchase, in 2016, of another man-
ufacturing unit in the Industrial Park of Celeirós, – Braga, 
the new offices began to operate in 2017, after an invest-
ment of four million euros over two years. This investment 
has allowed the company to benefit from a new working 
environment, equipped with the most modern equipment 
and technology. With this increase in infrastructure, Ba-
lanças Marques hopes to keep in the forefront and stand 
out as a reference in a sector as competitive as this. 

Balanças Marques is a family based company, already in 
its third generation, and is part of the Grupo José Pimenta 
Marques corporation, which includes a total of around one 
hundred and fifty workers. Currently it is also a reference 
in Portugal because of its benefits policy and its social re-
sponsibility portfolio.  

Este peso significativo da empresa nas exportações na-
cionais reflete o panorama do setor da pesagem em Portu-
gal, em que a Balanças Marques é destacadamente o prin-
cipal player do mercado português e o maior fabricante de 
equipamentos para a área. 

Cada vez mais focada no mercado externo, a Balanças 
Marques é presença assídua nas principais feiras interna-
cionais da sua área e participa regularmente em ações de 
internacionalização em conjunto com a AEP. Todos os anos 
tem conseguido entrar com os seus produtos em novos mer-
cados, como são exemplo recente alguns países da América 
do Sul, estando neste momento a apostar forte também na 
entrada em mais alguns países do continente africano. 

A estratégia atual da empresa passa, assim, pela conso-
lidação da sua internacionalização e pela diversificação de 
mercados, investindo também na customização dos pro-
dutos. A Balanças Marques procura, igualmente, manter-
se na linha da frente na investigação e desenvolvimento de 
tecnologias que garantam a contínua inovação na área da 
pesagem, tendo estabelecidas diversas parcerias com im-
portantes empresas internacionais e integrando a CECIP 
– Associação Europeia de Fabricantes de Equipamentos de 
Pesagem, em representação de Portugal. 

visando o aumento da capacidade de produção, a me-
lhoria das condições de trabalho e do serviço prestado aos 
clientes, a Balanças Marques tem investido fortemente na 
ampliação das suas instalações. Depois da aquisição em 
2016 de mais uma unidade fabril no Parque Industrial de 
Celeirós, – Braga, a entrada em funcionamento, em 2017, 
das novas instalações foi o culminar de um investimento 
de 4 Milhões de Euros no espaço de dois anos. Este inves-
timento permitiu dotar a empresa de espaços renovados 
equipados com os mais modernos equipamentos e tecno-
logias. Com a ampliação e melhoria das suas infraestrutu-
ras, a Balanças Marques pretende manter-se na vanguarda 
e destacar-se enquanto empresa de referência num setor 
tão competitivo como o da Pesagem. 

Assente num pilar familiar, e já com a terceira geração 
no negócio, a Balanças Marques faz parte do Grupo José 
Pimenta Marques, que integra cerca de uma centena de 
colaboradores e é já uma referência nacional também no 
que respeita à sua política de benefícios e às suas ações de 
responsabilidade social.

www.balancasmarques.com

www.balancasmarques.com
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Lançamentos e Atividades AEP
AEP Launchings and Activities
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o projecto Portugal Business on the Way  (BoW) vai ter 
novo fôlego no próximo ano e no seguinte junto das Pe-
quenas e Médias Empresas (PME), e com o empenho de 
sempre da Associação Empresarial de Portugal (AEP). o 
BoW assenta na tipologia de investimento de internacio-
nalização, visando reforçar a competitividade das empre-
sas, fortalecendo as suas capacidades internas no sentido 
da internacionalização.

A internacionalização empresarial continua a ser o 
principal caminho para as PME crescerem, diversificarem 
mercados e criarem novas oportunidades. o processo nem 
sempre é fácil, pode ser longo e muitas vezes desconhecido. 
Sobretudo, num mercado internacional cada vez mais 
aberto e global, com uma grande intensificação dos níveis de 
concorrência. São ainda grandes os constrangimentos e as 
dificuldades colocadas às empresas e ao tecido empresarial 
nacional, mas representam também oportunidades 
ilimitadas. Só que, a crescente diversidade económica e o 
ritmo cada vez mais acelerado das mudanças, obriga a que 
os empresários envolvidos nos negócios globais sejam cada 
vez mais adaptáveis e capazes de abordar vários mercados 
e culturas em simultâneo e que preparem modelos e 
estratégias que consigam responder às necessidades atuais 
e futuras.

Neste sentido, o Projecto Business on the Way (BoW) 
pretende responder a essas mesmas necessidades, tendo o 
objetivo de aumentar a base e capacidade exportadora e 
reconhecimento internacional das PME envolvidas e o reforçar 
da sua competitividade, bem como incentivar a respetiva 
inserção nas cadeias de valor internacionais. Para tal, o BoW 
integra ações de promoção internacional, quer de prospeção 
e presença em mercados externos, como de prospeção em 
território nacional, cujo objetivo é o conhecimento da oferta 
nacional para mercados internacionais. 

Fazem, assim, parte desta nova fase do Portugal 
Business on the Way (BoW)  70 ações de promoção 
externa realizadas no estrangeiro e também ações 
realizadas em território nacional com o propósito 
da valorização da oferta nacional em 51 mercados 
internacionais.

Este conjunto de ações de promoção internacional, 
em linha com os objetivos do Projeto, contribuirá para o 
aumento do peso do volume de negócios internacional no 
volume de negócios total das empresas participantes.

De um modo transversal prevê-se a realização de um 
conjunto de ações comuns que beneficiam a globalidade 

The Portugal Business on the Way (BoW) project’s work 
with small and medium sized companies is getting a new 
boost of energy over the next two years, always with the full 
support of The Portuguese Entrepreneurial Association/
Chamber of Commerce & Industry (AEP). BoW is based 
on the principle of investment and internationalisation and 
aimed at strengthening the competitiveness of companies 
and their internal capacity for internationalisation. 

Corporate internationalisation continues to be the 
main solution for small and medium sized companies to 
grow, diversify their markets and create new opportuni-
ties. The process is not always easy, it can be long and 
sometimes uncharted, especially in an increasingly open 
and global market, with more intense levels of competi-
tion. Companies and the national corporate fabric still 
face plenty of obstacles and difficulties, but there are also 
unlimited opportunities, and the growing economic di-
versity and fast pace of change mean that companies in-
volved in global business are increasingly adaptable and 
capable of approaching different markets and cultures at 
the same time, as well as preparing models and strategies 
capable of responding to current and future needs. 

The goal of the Business on the Way project is to meet 
those same needs, increasing the base, exporting capac-
ity and international recognition of the small and medi-
um sized companies involved, strengthening their com-
petitiveness, as well as encouraging their integration into 
international value chains. To achieve this aim, BoW in-
cludes international promotional events, both for prospec-
tion and presence in foreign markets and for prospection 
within our borders, to ascertain the national supply for 
foreign markets. 

This new phase of BoW includes 70 external promo-
tion events undertaken abroad and others at home, aimed 
at improving the value of Portuguese supply in 51 interna-
tional markets. 

These international promotional events, which are in 
line with the project’s objectives, will contribute to in-
creasing the weight of international business in the total 
business volume of participating companies.

We expect to undertake a series of common events 
which benefit the companies involved in the project glob-
ally, increasing their ability to function in international 
markets, by making available Industry 4.0 tools, providing 
business intelligence and boosting the sharing of experi-
ences and best practices, both among participants and the 

Portugal Business on The way  
em força até 2020
Portugal Business on The Way,  
full steam ahead until 2020
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das empresas abrangidas pelo Projeto, reforçando a sua 
capacitação para os mercados internacionais, seja através 
da disponibilização de ferramentas da Indústria 4.0, seja 
através de business intelligence, e que potenciam a partilha 
de experiências e difusão das boas práticas, quer entre os 
participantes, quer entre a comunidade empresarial como 
um todo.

Paralelamente, a intervenção do Projeto será 
enriquecida com a participação de entidades externas 
que prestarão o seu contributo na sua boa execução, 
tais como, outras associações empresariais, Câmaras de 
comércio bilaterais entre outras entidades, que atuem 
junto do tecido empresarial português na promoção da sua 
internacionalização.

Neste âmbito, o conjunto de ações que a AEP se 
propõe implementar e que já estão em curso, assenta na 
necessidade premente de promoção da oferta nacional 
nos mercados externos, como forma de contribuir para 
a diversificação dos mercados de atuação das empresas, 
nomeadamente para mercados não tradicionais. 

Na sequência desta definição, o projecto irá desenvolver-
-se em torno de cinco eixos principais, em linha com os 
objetivos mencionados, e no âmbito dos quais a AEP se 
propõe realizar as atividades complementares. São esses 
eixos o Plano de Comunicação e Marketing Integrada; 
Business Intelligence; Knowledge Transfer; Business Adviser; 
Benchmarking & Disseminação de resultados e, por fim, 
a Avaliação.

A título de exemplo, serão desenvolvidas uma ou mais 
iniciativas no domínio do benchmarking (extrapolação 
de boas práticas intra e intersectorial). Através do seu 
modelo baseado no networking e eventos realizam-se os 
"Fórum de Benchmarking, roadshow, Mentoring e 
Executive Internacional Day", que irão proporcionar a 
troca de experiências entre todas as empresas aderentes, 
mas incluindo também outras empresas não aderentes 
ao projeto, as associações Sectoriais, Clusters e Pólos de 
Competitividade, inclusive os dos sectores não abrangidos 

corporate community as a whole.
At the same time, the project’s intervention will be 

enriched by the participation of external entities and oth-
er business associations, bilateral chambers of commerce, 
among others, which promote the internationalisation of the 
Portuguese business fabric. 

In light of this, the set of events which the AEP expects to 
implement, and are already ongoing, is based on the pressing 
need to promote Portuguese supply in foreign markets, as 
a way of contributing to the diversification of the markets 
in which the companies take part, especially non-traditional 
markets. 

Following this definition, the project will develop along 
five main axes, according to the aforementioned goals, and 
in light of which the AEP expects to undertake complemen-
tary activities. These axes are the Communication and In-
tegrated Marketing Plan; Business Intelligence; Knowledge 
Transfer; Business Adviser; Benchmarking & Dissemination 
of results and, finally, Evaluation. 

There will, for example, be one or more benchmarking 
activities (extrapolation of intra and inter-sector best prac-
tices). The Benchmarking, Forum, roadshow, Mentoring 
and Executive International Day take place according to a 
model based on networking and events. These will provide 
for an exchange of experiences among all the companies 
which take part, but also including other non-member com-
panies, associations, Clusters and Competitiveness Clusters, 
including from sectors which are not directly covered by the 
project, which contributes to the extrapolation of best intra 
and inter-sector practices. 

Besides these, there are other mechanisms for getting the 
project’s message across, such as E-News; a regular oCS in-
formation flow; Social media and YouTube; virtual press-
room; AEP website; BOW magazine and the success cases 
presented therein; the BoW Platform, namely through its 
market place and dissemination of results. 

The protocols and partnerships established between the 
AEP and various reference bodies will also contribute to 



66portugal Business on the Way

diretamente pelo projeto, potenciando a extrapolação de 
boas práticas intra e intersectorial.

Além destes, salienta-se os seguintes mecanismos de 
difusão do Projeto: E-News; Fluxo regular de informação, 
através de oCS; redes sociais e YouTube; Sala virtual de 
Imprensa; Portal AEP; Publicação da revista BOW e de casos 
de sucesso na mesma; Plataforma BoW, nomeadamente 
como o seu market place e como disseminação de resultados.

os Protocolos e parcerias estabelecidos entre a AEP 
e várias entidades de referência proporcionarão um fator 
difusor de informação que abrangerão mais players no 
mercado português, como também nos mercados destino.

Já relativamente às ações previstas neste projeto, 
destaca-se a realização de várias missões à Europa, América 
do Norte, América do Sul, Médio oriente, África e Ásia. 
(Para ter informação mais detalhada queira, por favor, 
consultar o calendário nas páginas 84-85 desta edição).

o BoW visa também estimular as relações bilaterais 
para mercados nichos adicionais, tais como Austrália, 
Bielorrússia, Costa rica, Croácia, Egito, Filipinas, Índia, 
Indonésia, Israel, Letónia, Lituânia, Malásia, Nicarágua, 
Nova Zelândia, Paraguai, Quénia, Sérvia, Tanzânia, 
Uganda, Uzbequistão e vietname.

Paralelamente a este plano de ações, a AEP irá reforçar 
a sua intervenção através dos restantes projetos que está a 
desenvolver, nomeadamente através das candidaturas SIAC 
Internacionalização, bem como alavancar as atividades 
dos projetos transfronteiriços, com vastos efeitos 
disseminadores e multiplicadores, por forma a potenciar 
o aumento da competitividade das empresas participantes 
no presente projeto conjunto.

A ligação entre projetos tem, sem dúvida, um 
fator de natureza incremental no desenvolvimento, 
aperfeiçoamento e endogeneização de práticas e saberes 
no âmbito da internacionalização promovidos pela AEP e, 
como tal, influencia a estruturação interna das empresas 
portuguesas e a sua adequação funcional aos desafios 
da globalização e às exigências da competitividade nos 
mercados externos. os projetos são convergentes e detêm 
sinergias complementares indiscutíveis.

Neste sentido, o Projeto BoW 2018/2020 disponibiliza 
novas ferramentas, que decorrem de uma evolução das já 
descritas no Projeto BoW 2017/2018, nomeadamente no 
âmbito da Indústria 4.0, tanto nas ações inovadoras como 
as missões Learning Factories, como nas missões inversas 
de players das multilaterais, ou através das ações.

Para implementação e boa execução deste projeto, 
a AEP conta com uma equipa interna multidisciplinar 
com vasta experiência acumulada no apoio às PME e com 
excelente conhecimento ao nível dos mercados-alvo. 

spreading information to more players in the Portuguese 
market, as well as in the target markets. 

As for the events already expected in this project, spe-
cial attention is merited by the several missions to Europe, 
North America, South America, Middle East, Africa and 
Asia. (For more detailed information, please see the calen-
dar on pages 84-85 of this issue).

BoW also aims to stimulate bilateral relations with ad-
ditional niche markets such as Australia, Belarus, Costa 
rica, Croatia, Egypt, Philippines, India, Indonesia, Israel 
Latvia, Lithuania, Malaysia, Nicaragua, New Zealand, Par-
aguay, Kenya, Serbia, Tanzania, Uganda, Uzbekistan and 
vietnam.

Simultaneously, the AEP will strengthen its interven-
tion through the other projects which it is developing, 
namely the SIAC Internationalisation applications, as well 
as leveraging the activities of cross-border projects with 
vastly disseminating and multiplying effects, so as to pro-
mote an increase in competitiveness of the companies par-
ticipating in this joint-project. 

The connection between these projects is, without a 
doubt, an incremental factor in the development, perfec-
tion and endogenisation of internationalisation practices 
and know-how promoted by the AEP and, as such, influ-
ence the internal structure of Portuguese companies and 
the functional adjustment to the challenges of globalisa-
tion, as well as the competitiveness demands of external 
markets. The projects are convergent and have indisputably 
complimentary synergies. 

In this sense, the BoW 2018/2020 project provides 
new tools which evolved out of those already described in 
the BoW 2017/2018 project, especially in terms of Indus-
try 4.0, both in the field of innovation, such as the Learn-
ing Factories and reverse missions for multilateral players, 
as well as through events. 

In order for the project to be properly implemented 
and executed, the AEP has an internal and multidiscipline 
team, with a vast experience of supporting small and medi-
um sized companies and excellent knowledge of the target 
markets. 
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2019

SETEMBRO

OUTUBRO

NOVEMBRO

DEZEMBRO 

CALENDÁRIO DE FEIRAS E EVENTOS

Fevereiro
INTERDECORAÇÃO 2019
13 a 17 de Fevereiro 

EXPORT HOME 2019
13 a 17 de Fevereiro 

QUALIFICA 2019
28 de Fev. a 3 de Março
 
março
EROS PORTO 2019
7 a 10 de Março 

QSP SUMMIT 2019
21 a 22 de Março

HEALTH FOR BEAUTY 2019 
30 de Março a 1 de Abril 

EXPOCOSMÉTICA 2019
30 de Março a 1 de Abril 

abril
10ª EXPOSIÇÃO/VENDA INTERNACIONAL  
DE ORQUÍDEAS DO PORTO
5 a 7 de Abril 

FESTIVAL NORTE DANÇA 2019
11 a 14 de Abril 

FORNOVA MELHORES DO ANO DA NOVA ERA 2019
27 a 27 de Abril 

maio
EXPOMECÂNICA 2019
3 a 5 de Maio 

SER MAMÃ 2019
11 a 12 de Maio 

360 TECH INDUSTRY 2019
16 a 18 de Maio 

junho
SIP 2019 – Salão Imobiliário do Porto
11 a 14 de de Junho 

setembro
CERANOR 2019
12 a 15 de Setembro

EMPACK 2019
18 a 19 de Setembro  

TRANSPORT & LOGISTICS 2019
18 a 19 de Setembro 

PORTOJÓIA 2019
26 a 29 de Setembro 

AUTOCLÁSSICO PORTO 2019
4 a 6 de Outubro 

outubro
AUTOCLÁSSICO PORTO 2019
4 a 6 de Outubro de 2019

Iberanime 2019
12 a 13 de Outubro de 2019

BOOKITUR 2019
24 a 27 de Outubro de 2019

novembro
CONCRETA 2019
21 a 24 de Novembro de 2019

ELETRICA 2019
21 a 24 de Novembro de 2019

FERRÁLIA 2019
21 a 24 de Novembro de 2019

dezembro
RE:MAQ 2019
3 a 5 de Dezembro 2019



68portugal Business on the Way

Global Contractors Channel  
Apresentados os grandes resultados dos estudos
Great results of surveys revealed

Com a ambição de apoiar o processo de internacionaliza-
ção das PME portuguesas, a AEP – Associação Empresa-
rial de Portugal leva a cabo o Global Contractors Chan-
nel (GCC), um projeto que passa pela implementação de 
uma estratégia de colaboração multissectorial baseada na 
procura dos Grandes Compradores Internacionais em três 
canais estratégicos: retalho Alimentar; Canal Contract e 
Grandes obras. Neste contexto, foram realizados estudos 
para analisar e avaliar o potencial de fornecimento a estes 
três canais, estudos esses que permitiram também verifi-
car o potencial de internacionalização da oferta nacional, 
mapeamento das necessidades e graus de internacionaliza-
ção e ainda identificar clusters para cada canal. Posto isto, 
a AEP está em condições de partilhar algumas das conclu-
sões, nomeadamente do “Estudo do Potencial de Interna-
cionalização de Canais de Compra”. 

Assim, relativamente ao Canal retalho Alimentar, ve-
rificou-se que um conjunto de 10 sectores do ramo agroa-
limentar já partilham pontualmente os seus processos 
com uma abordagem arrojada aos mercados internacio-
nais. Contudo, ainda carecem de uma estratégia integrada 
que capitalize a qualidade dos produtos oferecidos. De um 
modo geral, cerca de 75% das PME iniciou a atividade in-
ternacional após o ano de 1986 (depois da adesão à União 
Europeia). Apesar de os sectores dos vinhos, da Agri-
cultura e da Conservação de Frutos e Legumes serem os 
que apresentam maior volume internacional de negócios, 
foram os sectores da Transformação de Cereais e Legu-
minosas e dos óleos e Gorduras Animais cujos índices de 
produtividade internacional sobressaíram, ou seja, onde 
com menos recursos produtivos se obteve maior volume 
de negócios internacionalmente. 

As principais motivações destas PME para a internacio-
nalização são as características dos produtos, sobretudo 
nos sectores do vinho e da Agricultura. Quanto aos obs-
táculos, as PME apontam a burocracia e os aspetos legais/
políticos e a concorrência do mercado de destino. Por ou-
tro lado, as barreiras linguísticas e culturais são as me-
nos preponderantes. verificou-se também que estas PME 
efetuam as suas escolhas baseadas sobretudo no potencial 
antecipado do produto, na dimensão e potencial do mer-
cado de destino e em contactos comerciais já existentes, 
enquanto a proximidade física, linguística e cultural foi o 
critério menos valorizado. Ao nível do mercado de des-
tino, o mercado espanhol é predominante, em tendência 
contraposta pelo sector dos vinhos, que olha para os EUA. 

The Global Contractors Channel (GCC) is part of an 
effort by The Portuguese Entrepreneurial Association/
Chamber of Commerce & Industry (AEP) to support the 
internationalisation process of Portuguese Small and Me-
dium Sized companies and includes implementing a strate-
gy for multisector cooperation, based on demand by Large 
International Buyers through three strategic channels: 
Food retail; Contract and Major Projects. In this con-
text surveys were carried out to analyse and evaluate the 
supply potential for all three channels. These studies also 
allow one to ascertain the internationalisation potential of 
national supply, map the needs and degrees of internation-
alisation and identify clusters for each channel. This being 
said, the AEP can now share some of the conclusions of 
these surveys, namely the “Internationalisation Potential 
of Purchasing Channels Survey”. 

regarding the Food retail Channel, it was found that 
the processes of 10 food agriculture sectors already in-
clude bold incursions into international markets. How-
ever, they still lack an integrated strategy which might 
capitalise on the quality of their produce. Generally, 75% 
of small and medium sized companies began their interna-
tionalisation processes after 1986 (following entry to the 
European Union). Despite the fact that the Wine, Agri-
culture and Fruit and vegetable Preserve sectors present 
the highest volume of international business, the Grain 
Mill and Starch and oils and Animal Fats sectors had the 
highest international productivity rates, which is to say, 
they obtained higher rates of international business vol-
ume for fewer production resources. 

The main motivation for these small and medium sized 
companies to internationalise is the characteristics of the 
product, especially in the Wine and Agriculture sectors. 
As for obstacles, the small and medium sized companies 
point to bureaucracy and legal/political aspects, as well as 
competition in the target markets. on the other hand, lin-
guistic and cultural obstacles are the least common. The 
small and medium sized companies were also found to 
make their choices based especially on the forecast poten-
tial of the product, size and potential of the target market 
and pre-existent business contacts, whereas physical, cul-
tural or linguistic proximity proved to be the least impor-
tant criteria. In terms of the target markets, Spain dom-
inates, although the Wine sector looks more towards the 
USA. In the retail Channel the majority of the small and 
medium sized companies can be classified as having a High 
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Degree of Internationalisation (3 or 4 on the scale used), 
with some level 2 representation as well. Most of the small 
and medium sized companies in this channel already see 
international activity on a daily basis, and are present in 
many markets, with an exporting level above 40%.

As for supply to Big International Buyers, it was found 
that 79% of the companies already have trade relations 
with this type of client, and 92% believe they are ready 
to do so. Besides this, 62% of the companies believe that 
a multisector strategy has a positive impact on activity. In 
other words, joining forces outside of the more obvious 
sectors is one of the biggest challenges in this channel. 
This complementarity already exists with the Wine and 
other Beverages and Production of oils and Fats and 
Manufacture of other Food Products, for example. And 
one of the challenges is to adapt the multisector supply 
to the needs of Big International Buyers, which implies 
a simultaneous combination of the internal consistency 
of the companies, the interconnection of their skills and 
the adapting of the supply to the constant evolution of the 
markets. 

To this must be added the fact that the retail Channel 
has to face the growth of online commerce, which leads 
to even more consumers buying food off web platforms, 
so that the producers now sell directly to the consumer, 
thereby limiting the influence of retailers in the strategic 
decisions of the business. Besides this, concerns with is-
sues of health, safety and quality take on great emotional 
importance and can have significant impact. This means 
that this segment is particularly sensitive to delivery logis-
tics, which make it difficult to persuade the consumer to 
buy perishable products online. 

As for the Major Projects Channel, which includes sev-
en sectors of the field of civil engineering, architecture 
and public works, which are very exposed to national 
economic cycles and which, following a recession cycle, 
linked to the 2008 crisis, are going through a period of 
serious expansion, with international exposure unlike any 
ever seen. 

Currently, over 70% of small and medium sized com-

No Canal retalho foi também observado que as PME per-
tencem maioritariamente a um Grau Avançado de Inter-
nacionalização (grau 3 de 4, na metodologia adotada), 
seguindo-se alguma representatividade no Grau 2. Para a 
maioria das PME do Canal, a atividade internacional já faz 
parte do quotidiano, pelo que estão presentes em vários 
mercados e apresentam uma intensidade exportadora su-
perior a 40%.

Quanto ao fornecimento dos Grandes Compradores 
Internacionais, observou-se que 79% das empresas já es-
tabelecem relações comerciais com este tipo de clientes, 
92% acredita estar preparada para o fazer. Além de que 
62% das empresas considera que uma estratégia multis-
sectorial tem um impacto positivo na sua atividade. ou 
seja, a congregação de esforços fora dos sectores óbvios 
e próximos é um dos grandes desafios deste canal. Esta 
complementaridade existe entre o sector do vinho e das 
outras Bebidas e Produção de Óleos e Gorduras e o da 
Fabricação de outros Produtos alimentares, por exemplo. 
E um dos desafios passa por adaptar a oferta multissec-
torial às necessidades dos Grandes Compradores Interna-
cionais, a qual implica que simultaneamente se combine a 
coerência interna das empresas, se interligue com as suas 
competências e se adapte a oferta à constante evolução dos 
mercados.

A isto tudo acresce o facto de o Canal retalho ter de 
enfrentar ainda o crescimento do comércio online, que leva 
a que cada vez mais consumidores comprem bens alimen-
tares através de plataformas web, fazendo com que os pro-
dutores vendam diretamente ao consumidor, limitando 
assim a influência dos retalhistas nas decisões estratégicas 
do negócio.  Além disso, as preocupações com os concei-
tos de saúde, segurança e qualidade assumem uma grande 
importância emocional e podem ter um impacto significa-
tivo. Tal significa que este é um segmento particularmente 
sensível à logística da entrega onde o consumidor é difícil 
de persuadir para a compra digital de produtos perecíveis.

Quanto ao Canal Grandes obras, que inclui sete secto-
res do ramo da engenharia civil, arquitetura e construção 
de obras públicas, marcadamente expostos aos ciclos eco-
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nómicos nacionais e que após o ciclo de recessão associa-
da à crise de 2008, vivem novamente uma clara expansão 
com abertura internacional nunca vista.

Atualmente, mais de 70% das PME já estabelece rela-
ções comerciais com grandes empresas no mercado nacio-
nal e internacional, apresentando uma boa performance. Em 
2016, os sectores da Instalação Elétrica, Canalização, Cli-
matização e outras Instalações e da Construção de redes 
foram os mais dinâmicos em termos de volume de negó-
cios internacionais, sendo que a Demolição e Preparação 
dos Locais de Construção obteve melhor produtividade.

As principais motivações para a internacionalização fo-
ram o mercado interno saturado, sobretudo os sectores da 
Construção de redes e da Demolição e Preparação de Lo-
cais de Construção. Quanto a obstáculos na internaciona-
lização, a concorrência e a burocracia e os aspetos legais/
políticos são os apontados.

o mercado de destino preferencial, de um modo geral, 
é o alemão, seguido do belga. Há empresas que valorizam 
a proximidade física, olhando para Espanha e França. 

Neste canal, as PME pertencem maioritariamente ao 
grau 2 e 3, ou seja, a atividade internacional já faz parte do 
seu planeamento, apresentando uma intensidade expor-
tadora superior a 40%. Atualmente, 21% das empresas 
deste canal não têm relações comerciais com os Grandes 
Compradores Internacionais, mas 83% acredita estar pre-
parada para o fazer, revelando interesse em estes compra-
dores. Além de que mais de 81% entende que uma estraté-
gia de colaboração seria uma vantagem competitiva, sendo 

panies already have business relations with large compa-
nies on the national and international market, and with 
a good track record. In 2016 the Electrical Installation, 
Plumbing, Air Conditioning and other Installations and 
Network Building were the most dynamic in terms of in-
ternational business volume, with Demolitions and Site 
Preparation registering higher productivity. 

The main reasons for internationalisation were satu-
ration of the internal market, especially in the Network 
Building and Demolition and Site Preparation sectors. 
As for obstacles to internationalisation, competition, bu-
reaucracy and legal/political aspects are highlighted as the 
main culprits. 

The preferred target market is, generally, Germany, 
followed by Belgium. There are some companies which 
value distance, and prefer to look to Spain and France. 

The small and medium sized companies in this channel 
belong mainly to the 2nd and 3rd degree groups, which 
means that international activity is already part of their 
planning, and they have an exporting intensity of more 
than 40%. Currently, 21% of the companies in this chan-
nel do not have trade relations with the Big International 
Buyers, but 83% believe they are ready to begin, and show 
an interest in these buyers. Besides this, over 81% believe 
that a collaborative strategy would be a competitive ad-
vantage, with this channel there is already plenty of com-
plementarity between the construction sector of other 
Works and Civil Engineering and Building Construction. 

In an issue related to public works, Public Procurement 

o projeto global 
contractors channel passa 
pela implementação de uma 
estratégia de colaboração 
multissectorial 
baseada na procura dos 
grandes compradores 
internacionais em três 
canais estratégicos: 
retalho alimentar; canal 
contract e grandes obras. 
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que neste canal já existe muita complementaridade entre 
os sectores da construção de outras obras de Engenharia 
Civil e o da Construção de Edifícios.

Tratando-se de obras públicas, o Public Procurement é 
fundamental para a viabilidade do investimento, com im-
pactos diretos, muitas vezes, na decisão de internacionali-
zação. Sendo a contratação pública complexa, as PME com 
o principal intuito de identificar projetos relacionados com 
as suas linhas estratégicas, quer ao nível dos seus produtos 
e serviços, quer ao nível das condições de financiamento, 
têm que estabelecer uma metodologia de análise que tenha 
em conta fatores como a delimitação sectorial, delimita-
ção geográfica e até possíveis questões relacionadas com o 
financiamento, no caso específico de Public Procurement em 
organismos Multilaterais de Desenvolvimento. 

Por último, o Canal Contract no “Estudo do Potencial 
de Internacionalização de Canais de Compra” focou-se nas 
empresas referentes aos sectores relacionados com casa e 
decoração, mobiliário e têxteis para o lar entre outros. 
verificou-se que um quarto destas empresas tem consti-
tuição antes de 1986, sendo que a maioria se internaciona-
lizou antes de 1997 ou, em média, 7 anos após o início de 
atividade. De um modo geral, as empresas participantes já 
apresentam apetência para o comércio internacional. 

As principais motivações das empresas do Canal Con-
tract para a internacionalização são as características do seu 
produto, em especial para os sectores de produtos cerâmi-
cos para a construção e das rochas ornamentais e outras pe-
dras. Com menos peso está a saturação do mercado interno. 

relativamente aos obstáculos, a burocracia e os aspe-
tos legais ou políticos são os apontados, sobretudo para as 
empresas da construção de edifícios. Já os mercados privi-
legiados são Espanha e França, mas também EUA (têxteis) 
e reino Unido (produtos cerâmicos). No Canal Contract 
todas as empresas observadas apresentam um grau de in-
ternacionalização intermédio (2 e 3), significando que têm 
uma presença em vários mercados e com uma intensidade 
exportadora superior a 40%.

Cerca de dois terços das empresas já realiza trocas co-
merciais com grandes clientes e 94% acredita estar prepa-
rada para o fazer, além de que 62% das PME acredita que 
uma estratégia multissectorial tem um impacto positivo na 
sua competitividade. 

Apesar disso, o desafio persiste em criar um cluster 
multissectorial e adaptar a sua oferta às necessidades dos 
Grandes Compradores Internacionais, sendo que tal im-

is crucial to the viability of investment, with direct im-
pacts often being behind the decision to internationalise. 
Given the complexity of public contracting, the small and 
medium sized businesses most interested in identifying 
projects related to their strategic guidelines, both in terms 
of products and services and in terms of credit conditions, 
have to establish an analysis methodology which takes into 
account factors such as sectorial limits, geographical lim-
its and even possible issues related to funding, specifically 
Public Procurement in Multilateral Development Agen-
cies. 

Finally, the Contract Channel covered in the “Interna-
tionalisation Potential of Purchasing Channels Survey” fo-
cused on companies from the sectors related to home and 
décor, furniture and home textiles, among others, finding 
that a quarter of them were founded before 1986, with 
most internationalising before 1997, that is, on average 
seven years after beginning their activity. Generally, the 
participating companies showed a leaning toward inter-
national trade. 

The main motivating factors for the internationalisation 
of the Contract Channel companies are the characteristics 
of their product, especially for the ceramic constructional 
goods, ornamental rocks and other stones sectors. Satura-
tion of the internal market proved to be less weighty. 

regarding the obstacles, bureaucracy and legal or 
political factors were pointed out, especially for build-
ing construction companies. The preferred markets are 
Spain and France, but also the USA (textiles) and the UK 
(ceramic products). All the companies looked at in the 
Contract Channel already showed intermediate levels of 
internationalisation (2 and 3), meaning that they are pre-
sent in varied markets with an exporting intensity of over 
40%. Around two thirds of the companies have already 
conducted trade with large clients and 94% believe they 
are in a position to do so, besides the fact that 62% of small 
and medium sized companies believe that a multisector 
approach has a positive impact on competition. 

Despite this, the challenge of creating a multisector clus-
ter and adapting supply to the needs of Big International 
Buyers persists, which implies the need to combine the in-
ternal characteristics of companies, interconnect their skills 
and adjust supply to versatility. This can be done through a 
matching system which would lead to the creation of busi-
ness groups, with a varied and multisector offer, uniform in 
size, economic and financial capacity and maturity. 
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plica a combinação de características internas das empre-
sas, interliguem as suas competências e ajustem a oferta à 
versatilidade. Isto através de um sistema de matching que 
conduziria à criação de grupos empresariais com uma 
oferta variada e multissectorial, homogéneos na dimen-
são, capacidade económica e financeira e maturidade.

Neste canal, se o avanço tecnológico tem tido um pa-
pel importante e até decisivo nas organizações, igualmen-
te importante, relacionado com a cadeia de abastecimento 
das PME, é a componente da logística que envolve uma 
grande quantidade de processos da empresa, sendo fun-
damental para o posicionamento competitivo no mercado 
interno e externo.

Isso mesmo afirma outro estudo “Sistemas Avançados 
de Cooperação Logística”, que defende que a logística 
pode ser um caminho para a diferenciação das empresas 
perante os seus clientes. ou seja, a implementação de Sis-
temas Avançados de Cooperação Logística encerra diver-
sas vantagens, nomeadamente, proporciona uma visão in-
tegrada de toda a cadeia logística; incrementa a qualidade 
dos produtos e serviços; favorece a redução de custos; po-
tencia a triple bottom line ao longo de toda a cadeia logística.

Sendo o Canal Contrator um canal com uma particula-
ridade face à grande maioria dos canais de compras, dado 
que as decisões não são tomadas por grandes centrais de 
compras, mas por técnicos especializados como arquitetos 
ou designers de interiores, é possível identificar alguns fa-
tores críticos da cadeia logística com impacto em algumas 
opções a tomar, particularmente no âmbito da adoção de 
sistemas avançados de cooperação logística.

As empresas devem procurar estabelecer parcerias que 
integrem agentes económicos e operadores logísticos do 
mercado de origem e do mercado de destino, sendo que 
as diferentes opções tomadas no âmbito destas parcerias 
terão impacto no planeamento logístico da empresa. Um 
dos possíveis impactos está relacionado com a seleção do 
operador logístico, em função da sua presença geográfica e 
capacidade para gerir produtos de várias tipologias. Dando 
o destaque à logística de transporte, Portugal possui uma 
posição geoestratégica privilegiada face aos fluxos logís-
ticos que pode estabelecer nas diversas rotas marítimas, 
uma vez que está virado para o Atlântico, funcionando 
como porta de saída e de entrada, por excelência das suas 
mais diversas mercadorias, funcionando como Plataforma 
Global.

If it is true to say that technological advances have been 
important, or even decisive in the organisations within 
this channel, it is also true, concerning the supply chain of 
small and medium sized companies, that logistics, which 
include a large amount of the company’s processes, are 
fundamental to the competitive positioning in the internal 
and external market. 

This is borne out by another study, called “Advanced 
Logistics Cooperation Systems”, which posits that logistics 
could be a path to differentiation of companies before their 
clients. In other words, the implementation of Advanced 
Logistics Cooperation Systems has many advantages, not 
least the fact that they bestow an integrated vision of the 
whole logistics chain; increase the quality of products and 
services; favour cost reduction and boost the triple bottom 
line along the entire logistics chain.

The Contractor Channel is a very particular channel, 
when compared to most others, given that decisions are 
not taken by large purchasing centres, but rather by spe-
cialised technicians such as architects or interior design-
ers. It is therefore possible to identify some critical factors 
in the logistics chain, which impact some of the options 
which need to be made, especially in terms of the adoption 
of advanced logistics cooperation systems. 

Companies should try to establish partnerships which 
include economic agents and logistics operators from the 
market of origin and the target market. The different 
choices made in the framework of these partnerships will 
have an impact on the logistics planning of the company. 
one possible impact has to do with choosing the logistics 
operator, based on its location and ability to manage dif-
ferent types of products. Due to investments in transports 
logistics, Portugal has a privileged geostrategic position, 
taking into account the logistics flows which it can estab-
lish along its sea routs, since it faces the Atlantic, acting as 
a port of entry and of exit and, due to the excellence of its 
different goods, acting as a Global Platform.
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A crescente tendência para uma sociedade inovadora, di-
gital, permitida pela excelência científica, investigação e 
desenvolvimento e sua promoção junto dos cidadãos e das 
empresas, revolucionando a forma como vivemos, traba-
lhamos e nos relacionamos, é uma preocupação da AEP.

Em termos setoriais, reconhecidamente a era digital não 
está apenas associada à indústria – a chamada Indústria 4.0 
– mas, também,  se estende a diversos setores de atividade 
económica, desde o comércio a múltiplos serviços.

Face a esta nova realidade, a AEP decidiu levar a cabo a 
2.º Conferência Internacional BoW, que reuniu, em finais 
de novembro, no auditório da AEP, em Leça da Palmeira, 
convidando para o efeito ilustres oradores. 

oriundos de vários quadrantes, os convidados 
partilharam os seus conhecimentos sobre o comércio 
eletrónico, a utilização das redes digitais e como é 
possível apoiar as empresas nas formas mais tradicionais 
de comércio, naquilo que é hoje um canal incontornável.

Intitulada “A revolução nas vendas e Marketing: o 
Nobel e os Novos Canais de Exportação”, a conferência 
abriu com o professor catedrático Jorge vasconcellos e Sá, 
seguidor da teoria da Economia Comportamental, área de 
estudo de richard Thaler (Nobel da Economia em 2017). 
Assim, através da sua apresentação “o Nobel da Economia 
revolucionando o marketing do comércio digital”, o 
professor tornou ainda mais evidente a teoria que consiste 
em acreditar que o homem perfeito e racional não 
existe, quer na liderança das empresas, quer nos próprios 
consumidores, mas sim um homem por vezes irracional 
e imprevisível. ou seja, também no comércio digital é 
preciso compreender as necessidades que os clientes têm 
de se sentirem especiais dentro das várias escolhas que se 
lhes apresentam e dar-lhes respostas rápidas. Ainda assim, 
porque as incertezas continuam a ser muitas “o melhor é 
não prevermos o futuro”, remata o professor.

“Tem sido um privilégio partilhar a sapiência do 
Professor Jorge vasconcellos e Sá. A forma brilhante como 
transmite as suas reflexões, o seu percurso académico e 
profissional, são um exemplo a seguir por todos aqueles 
que pretendem alcançar patamares de conhecimento mais 
elevados”, elogia Paulo Nunes de Almeida, presidente da 
AEP.

Mas para traçar o cenário de Portugal, numa perspetiva 
de fora, esteve Alexander Goransson, lead analist no 

The AEP is greatly concerned with the growing trend to-
wards an innovative and digital society, which has been 
made possible by scientific excellence, research and de-
velopment, as well as its promotion among citizens and 
companies which has revolutionised the way we live, work 
and relate to each other. 

As far as the sectors are concerned, the digital era is 
clearly not only an industrial issue – the so-called Industry 
4.0 – but reaches out into several other economic sectors, 
from trade to a variety of services.

With this new reality in mind, the AEP decided to 
organise the 2nd International BoW Conference, gathering 
several distinguished speakers at the AEP auditorium in 
Leça da Palmeira, at the end of November.

Hailing from several sectors, guests shared their 
knowledge about e-commerce, use of digital networks and 
how companies involved in more traditional forms of trade 
can be aided in what is currently an unavoidable channel. 

Under the title “The revolution in Sales and Marketing: 
Nobel and the New Exporting Channels”, the conference 
was opened by professor Jorge vasconcellos e Sá, a specialist 
in Behavioural Economics, which has been studied by 
richard Thaler (Nobel Prize winner for Economics in 
2017). With his presentation on “How the Economics Nobel 
Prize Winner revolutionised the digital trade market”, the 
professor shed light on the theory that there is no such thing 
as the perfect and rational man, either among consumers 
or in the boardroom. Instead, man is irrational and 
unpredictable. Which is to say that even in digital trade you 
need to understand that your client needs to feel special, 
within the framework of the many choices he is presented 
with, and to which he must respond quickly. Nonetheless, 
since there is still so much uncertainty that, he concludes, 
“the best is not to try and predict the future”. 

“It has been a privilege to share the wisdom of professor 
Jorge vasconcellos e Sá. The brilliant way he puts forward 
his reflections and his academic and professional careers are 
examples to be followed generally by people who hope to 
climb to the highest levels of knowledge”, says Paulo Nunes 
de Almeida, president of AEP. 

For a different view, from outside in, the AEP invited 
Alexander Goransson, lead analyst at Euromonitor 
International, to speak. He stressed the fact that the 
country still has a long way to go, since it is only expected 

As virtudes da revolução digital  
na internacionalização das PME
The advantages of the digital revolution  

for internationalisation of SMEs
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Euromonitor International, que destacou o facto de o 
nosso país ter ainda um longo caminho a percorrer, uma 
vez que só em 2023 deverá deter uma quota de 43% nas 
vendas online no retalho. Segundo este especialista, as 
vendas online em Portugal deverão crescer cerca de 702 
milhões de euros entre 2018 e 2023, sendo a roupa, 
Calçado e outros produtos, seguidos de muito perto 
pela Alimentação & Bebidas, os segmentos que mais irão 
contribuir para este valor. 

“Esta é uma nova realidade”, diz Alexander Goransson, 
enquanto aponta para a IBM que era considerada a empresa 
americana mais valiosa em 1967, seguida da AT&T ou 
Eastman Kodak, e 50 anos depois, a liderar esta tabela 
está a Apple, Alphabert, Microsoft, Amazon ou Facebook, 
empresas com uma forte vertente digital, onde as vendas 
são uma realidade quotidiana. Sobretudo da parte de 
consumidores tipificados como Millennials, gerações Z 
e x. os chamados Baby Boomers são os que menos usam 
serviços por subscrição-net. Contudo, as empresas sabem 
que aqui está uma importante fatia da sua faturação, sendo 
que para a alcançar há que tirar partido das oportunidades 
que o comércio digital traz. 

Assim, retalhistas e comerciantes passam a entrar 
em contacto direto com os consumidores/clientes, 
construindo relações fortes. Estes consumidores/clientes 
passam a ter acesso a serviços personalizados e de maior 
conveniência. 

Quem também provou que estamos perante uma 
verdadeira revolução tecnológica foi Guillermo Taboada, 
Diretor Executivo da Mobile Week Coruña, ao defender 
que a gestão digital deve ser integrada, incorporando o 
diagnóstico, formação, estratégia, talento, digitalização, 
comunicação e controlo. Tudo isto, sem perder de vista 
o cliente a quem se deve entregar uma proposta de valor. 
Mas como há ainda muitas empresas que não são capazes 
de dar este passo, há ferramentas que podem ajudar, diz 
Guillermo Taboada, apontando para a Interim Management. 
Esta é uma ferramenta através da qual gestores de topo, 
com larga experiência, assumem, por um período de 
tempo (entre 15 dias e 18 meses), o controlo executivo 
de um ou de vários departamentos de uma organização, 
implementando metodologias e processos, pelos quais se 
responsabilizam. A sua integração é imediata e incisiva, de 
forma a trazer o retorno no tempo combinado, respeitando 

to reach 43% in online retail sales by 2023. According to 
this specialist, online sales in Portugal are expected to grow 
around 702 million euros between 2018 and 2023, with 
Clothing, Footwear and other products leading the charge, 
followed closely by Food & Beverages. 

“This is a new reality”, says Alexander Goransson, 
who points to IBM, which was ranked as America’s most 
valuable company in 1967, followed by AT&T or Eastman 
Kodak. Fifty years later, he adds, this chart is headed by 
Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon and Facebook, 
companies with a strong digital character, in which sales are 
part of everyday life. This is especially true for consumers 
labelled as Millennials, and generation Z and x. So-called 
Baby Boomers are the ones who least use net-based services. 
However, companies know that this is where a large deal of 
their revenue comes from and that therefore they must take 
advantage of the opportunities presented by digital trade.

retailers and businessmen are now in direct contact 
with consumers and clients, building strong relationships. 
These consumers/clients are granted access to customised 
and more convenient services.

Guilherme Taboada, executive-director of Mobile 
Week Coruña also spoke, providing more evidence that 
we are going through a proper technological revolution. 
Taboada defends the integration of digital management 
and the incorporation of diagnostics, training, strategy, 
talent, digitisation, communication and control. All this 
without losing sight of the client, who must be given good 
value offers. But since many companies are unable to take 
this step, there are tools that can help, he says, giving the 
example of Interim Management, a tool with which top 
level management with experience take executive control 
for a limited period (between 15 days and 18 months) of one 
or several departments in an organisation, implementing 
methods and processes for which they take responsibility. 
Their integration is immediate and incisive, to guarantee a 
return in the agreed span of time and keeping to the defined 
budget. As soon as the goals are met, and stability and 
continuity assured, the Interim Manager withdraws from 
the company. 

one of the success cases presented by this specialist was 
precisely the Mobile Week Coruña, an initiative inspired 
by the Mobile World Capital Barcelona and developed by 
the Club Financiero Atlántico, which promotes reflection 

O melhor é não prevermos o futuro
The best is not to try and predict the future.

jorge vasconcellos e sá, 
 proFessor catedrático
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o orçamento definido. Assim que os objetivos estão 
cumpridos e a estabilidade e continuidade das operações 
estão asseguradas o Interim Manager retira-se da empresa.

Um dos casos de sucesso apresentados por este 
especialista foi justamente a Mobile Week Coruña, 
iniciativa impulsionada pelo Mobile World Capital 
Barcelona e desenvolvida pelo Club Financiero 
Atlántico, um espaço aberto à reflexão sobre o impacto 
da transformação digital na vida das pessoas, através da 
arte, ciência e tecnologia e que reúne artistas, cientistas, 
filósofos, engenheiros, profissionais da indústria, entre 
outros e com resultados excelentes. 

Quem também teve uma palavra a dizer sobre esta 
revolução foi Nuno Pimenta, Industry Head Travel, Retail 
& Start Ups da Google. Com cerca de mil milhões de 
utilizadores, este motor de busca chegou a esta meta 
porque cedo percebeu as regras do jogo. Show up (mostrar-
se), Wise up (ser sábio) e Speed up (acelerar) compõem a 
regra para qualquer produto, marca ou entidade conseguir 
vender-se. Fala quem sabe, obedece quem quer, mas 
uma verdade é certa quem não está na Internet tem mais 
dificuldade em dizer que existe. “Be there when users 
search for you” (Esteja lá quando os utilizadores procurem 
por si) é a máxima do responsável da Google, que é mesmo 
que dizer é obrigatório os produtos, marcas ou entidades 
estarem na Internet se quiserem vender, mas “acima de 
tudo preparadas”, reforça

Nuno Pimenta, acrescenta que esta presença tem de 
ser “inteligente”. E aqui a Google disponibiliza uma série 
de ferramentas, a maioria gratuitas, para ajudar a alcançar 
mercados e consumidores. É o caso do Google Analitisc e do 
Market Finder.

Por fim, estes produtos, marcas ou entidades precisam 
de ser rápidas, uma tarefa que cabe muitas vezes a empresas 
de logística, como é o caso da rangel, cujo CEo falou 
mais à frente nesta conferência sobre a sua experiência.

Entretanto Nuno Pimenta deixa uma dica: 53% das 
visitas a um site a partir de um smartphone desistem ao fim 

on the digital transformation of people’s lives, through 
art, science and technology, gathering artists, scientists, 
philosophers, engineers, industrial professionals and others, 
with excellent results. 

Another interesting talk on this revolution was given by 
Nuno Pimenta, Industry Head for Travel, retail & Start Ups 
at Google. With around one billion users, this search engine 
reached its goals because it was quick to grasp the rules of 
the game. Show up, Wise up and Speed up are the order of 
the day for any product, brand or organisation which wants 
to sell itself. The experts lay it out and those who have ears 
should listen, but one thing is for sure: if you’re not on the 
internet it’s more difficult to show you exist. “Be there 
when users search for you” is this Google executive’s motto, 
which is to say that products, brands or organisations have 
to be online if they want to sell but, above all, they must be 
prepared, he stresses, adding that their presence on the net 
has to be “intelligent”. Google provides a number of tools, 
most of them free, to help reach markets and consumers. 
An example is Google Analytics and Market Finder.

Finally, these products, brands or organisations need 
to be fast, something which often applies to logistics 
companies, such as rangel, whose CEo spoke later in this 
same conference about his own experience. 

Meanwhile, Nuno Pimenta leaves a tip: 53% of visitors 
will give up if their smartphone doesn’t load a website 
after three seconds. This is despite the fact that an average 
website takes 15 seconds to load on a smartphone. What 
to do then? Keep on investing in technology and speed and 
you’ll not only avoid losing clients, you’ll gain more. 

And that, of course, is what Portuguese companies have 
been after for a long time, especially the ones which have 
their sights set on foreign markets. Alexandre Nilo Fonseca, 
president of the Digital Economy Association, was up next 
to say that according to a study, the number of international 
clients has been increasing for Portuguese companies and 
about 18% of sales already take place online. 

paulo nunes de almeida, presidente da aep
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de 3 segundos se esse site não carregar, isto quando 15 
segundos é o tempo médio que uma página leva a carregar 
num smartphone. Então o que fazer? Continuar a apostar na 
tecnologia, na velocidade para não perder clientes, antes 
pelo contrário, ganhar cada vez mais. 

Isso é o que desejam as empresas portuguesas há muito 
tempo, sobretudo as que olham para o mercado externo. 
Alexandre Nilo Fonseca, presidente da ACEPI – Associação 
da Economia Digital veio a seguir para dizer que, segundo 
um estudo efetuado, os clientes internacionais crescem 
nas vendas online das empresas portuguesas e cerca de 18% 
das vendas já são realizadas no exterior.

Feitas as contas, o comércio eletrónico B2C em 
Portugal ultrapassou os 4,6 mil milhões de euros em 2017, 
um crescimento de 11,3% face a 2016. Já os valores do 
comércio eletrónico B2B em Portugal ultrapassaram os 70 
mil milhões de euros em 2017, um crescimento de 11,1% 
face a 2016. 

Alemanha, Austrália, Bélgica, Brasil, Canadá, China, 
Espanha, Estados Unidos, França, Holanda, Índia, Itália, 
Japão, Marrocos, Polónia, reino Unido, Suécia, Suíça, 
Turquia e rússia, os quais representam cerca de 80% do 
PIB e 55% da população mundiais, são as 20 economias 
com maior potencial de adesão a produtos nacionais 
através do Digital. 

Já Gabriel Coimbra, vice-presidente e Country Manager 
da IDC, International Data Corporation aponta as 
categorias de produtos mais vendidos online, pelos 20 países 
considerados: Produtos elétricos e eletrónicos (23,5%); 
Produtos alimentares e bebidas (21,4%); vestuário (18%); 
Mobiliário e decoração (16%); Calçado e acessórios (12%) 
e Produtos têxteis (9,1%). As receitas destas categorias 
representam mais de 15,9 mil milhões de euros: 32% do 
total de exportações de bens.

Mas para que tudo isto seja possível, a logística tem 
de funcionar. E bem. Neste sentido, Nuno rangel, CEo 
da rangel Logistics trouxe um número para a discussão: 

When you do the math, B2C online trade in Portugal 
already represented over 4.6 billion euros in 2017, an 
increase of 11.3% when compared to 2016. Meanwhile the 
B2B online trade in Portugal was over 70 billion euros in 
2017, up 11.1% when compared to 2016.

Germany, Australia, Belgium, Brazil, Canada, China, 
Spain, USA, France, Holland, India, Italy, Japan, Morocco, 
Poland, UK, Sweden, Switzerland, Turkey and russia, 
which together are worth around 80% of GDP and 55% of 
the world’s population, are the 20 economies which show 
most potential for purchasing Portuguese products online.

When Gabriel Coimbra, vice-president and Country 
Manager at IDC, International Data Corporation, took to 
the stage he listed the products which do best in the 20 
aforementioned countries: Electrical goods and electronics 
(23.5%); Food and Beverages (21.4%); Clothing (18%); 
Furniture and décor (16%); Footwear and accessories 
(12%) and Textiles (9.1%). revenue from these categories 
represents over 15.9 billion euros: 32% of all goods exports. 

But none of this is possible if the logistics don’t work. 
And work well. Nuno rangel, CEo of rangel Logistics, 
put a number up for discussion: 65% of online European 
retailers say that it is not easy to sell abroad for logistical 
and/or distribution reasons. Especially when these are 
not cost effective. Flexibility regarding alternatives for 
delivery of a purchased good, changes in dates and returns 
are important factors for people who purchase online, as 
are speed, transparency, attention and response capacity 
at peak times such as Christmas or sales. Nuno rangel 
says that his company can handle these challenges, since 
it offers complete and integrated logistics services for 
e-commerce, besides the possibility of setting up an online 
shop, a complete package for digital marketing and full-
time customer service.

For all of this to make sense, brands need to be 
attractive and to meet the expectations of their clients. 
How? Through the experience which many brands develop 

nuno pimenta,  
google portugal

abílio martins,  
tap

lídia sá,  
crédito agrícola
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65% dos retalhistas online europeus considera não ser 
fácil vender internacionalmente por motivos logísticos 
e/ou de distribuição. Sobretudo, se não obedecerem a 
requisitos importantes como o custo. A flexibilidade no 
que se refere a alternativas de entrega do artigo comprado, 
alteração de dados e devoluções são outros fatores muito 
valorizados para quem compra online, tal como a rapidez, 
transparência e atenção e capacidade de resposta no pico 
de vendas como, por exemplo, em épocas de Natal ou 
saldos. Sobre estes desafios, Nuno rangel assegura que 
a sua empresa tem capacidade de resposta, pois oferece 
serviços de logística completa e integrada para e-commerce, 
além da possibilidade de implementação de loja online, 
solução completa em marketing digital e apoio ao cliente 
com atendimento permanente. 

Para que tudo faça sentido é preciso que as marcas 
sejam desejadas, indo ao encontro das expectativas dos 
clientes. Como? Através da experiência que muitas 
marcas desenvolvem na sua ação diária, seja através da 
comunicação, seja através do contacto direto que tem 
com os seus clientes. Aliás, “80% das marcas acredita que 
entrega uma experiência”, diz José A. Gonçalves, Managing 
Director da Accenture Digital Interactive, alertando que 
“apenas 8% dos clientes valoriza isso”. 

Por isso, há que insistir para vencer. Esta é máxima 
para as PME que queiram internacionalizar-se. olhando 
para a tecnologia como principal enabler, segundo defende 
Abel Aguiar, diretor executivo para parceiros e PME da 
Microsoft Portugal. 

“o primeiro grande movimento de internacionalização 
foram os Descobrimentos, já com tecnologia”, atira o 
responsável da Microsoft, acrescentando que, atualmente, 
há quatro pilares importantes para que uma PME entre 
na era da digitalização: os dados; a intelligence; os motores 
preditivos e o recrutamento.

Do lado dos pagamentos, Paulo raposo, director-geral 
da Mastercard Portugal trouxe ao debate os desafios no 
ecommerce na Europa: elevados níveis de abandono da 

alexandre nilo Fonseca,  
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over their daily routine, either through communication 
or the direct contact they have with their clients. Besides, 
“80% of brands believe they are providing an experience”, 
says José A. Gonçalves, Managing Director of Accenture 
Digital Interactive, whereas “only 8% of clients find that 
important”, he adds. 

So you need to persist in order to succeed. This has to be 
the motto for small and medium sized companies which are 
looking to go international. Looking towards technology as 
their main “enabler”, according to Abel Aguiar, executive 
director for partners and small and medium sized companies 
at Microsoft Portugal. 

“The first great internationalisation movement was the 
Discoveries, and these already employed technology”, says 
the Microsoft executive, adding that, currently, there are 
four important pillars for a small or medium sized company 
in the digital age: data; intelligence; predictive search 
engines and recruiting. 

Paulo raposo, director-general of Mastercard Portugal 
spoke on behalf of the financial sector and brought up 
the challenges of ecommerce in Europe, where people 
increasingly give up trying to shop online, especially if the 
apps take longer than three seconds to load. Besides this, 
bearing in mind that 60% of transactions are still card-
based, authentication is a critical factor. As is safety, an 
issue in regard to which the Mastercard executive speaks of 
tokenization, a process in which sensitive data, such as bank 
account or credit card numbers, are replaced with symbols, 
providing a further obstacle for hackers. 

After these different perspectives on the digital era, 
some success stories were shared. 

Crédito Agrícola, Konica Minolta Portugal and TAP 
were the success stories presented at this conference. 

Lídia Sá, director of digital channels for Crédito 
Agrícola, believes that the answers to the digital challenges 
depend on her institutions maintaining continuous 
communication along the different channels and that the 
context of that communication must be integrated and 
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compra online, sobretudo se as aplicações móveis (app) 
levarem mais de três segundos a abrir. Além disso, tendo 
em conta que 60% das transações ainda são feitas com 
cartões, a autenticação surge como um fator crítico. Tal 
como a segurança, em relação à qual o responsável da 
Mastercard fala na "tokenização", um processo através 
do qual um dado sigiloso, como é o número de uma 
conta bancária ou de um cartão de crédito, é substituído 
por símbolos, constituindo-se assim um obstáculo para 
ataques de hackers.  

Depois de abordadas várias perspetivas sobre esta era 
digital, partilharam-se os casos de sucesso. 

Crédito Agrícola, Konica Minolta Portugal e TAP 
foram os casos de sucesso apresentados nesta conferência.

Lídia Sá, diretora de Canais digitais do Crédito Agrícola 
acredita que as respostas ao desafio do digital passam pela 
sua instituição ter uma comunicação continuada nos vários 
canais e o contexto dessa comunicação ter de ser integrada 
e eficiente – omnicanal – para que o cliente possa manter 
o contacto sem ter de se repetir a mensagem inicial. Na 
prática e a título de exemplo, o CA Mobile particulares viu 
as adesões ativas crescerem 55%, enquanto as transações 
evoluíram 114% e os registos efetuados 55%. Já o CA 
Mobile Empresas registou um aumento de 58% nas adesões 
ativas, uma evolução de 62% nos registos efetuados e 82% 
nas transações.

Quem também tem motivos para celebrar é a TAP, 
que, ao fim de dois anos, num mercado em que a pressão 
sobre o preço, serviço e clientes mais digitais e exigentes 
conseguiu duplicar a quota de vendas. “Como? ouvindo e 
tratando o cliente como único quando ele precisa”, defende 
Abílio Martins, vice-presidente de Marketing, Comércio 
Digital e Comunicação da TAP. 

Tudo começou quando a TAP tinha pela frente os 
desafios de aumentar a notoriedade nos EUA, manter a 
relevância no Brasil e aumentar a competitividade na 
Europa. Para dar resposta a estes desafios, a empresa 
diversificou portefólio, investiu em digital servicing e 
evoluiu no ecossistema.

efficient – omni channel – so that the client can be kept in 
contact without the original message does not have to be 
repeated. In practical terms, and by way of example, CA 
Mobile Individuals saw the number of new clients grow by 
55% whereas transactions grew by 114% and registrations 
by 55%. CA Mobile Corporate, on the other hand, saw new 
clients increase by 58%, a 62% rise in registrations and 82% 
in transactions.

TAP is another company which has good cause to 
celebrate. After two years in a sector marked by high 
pressure on prices and services, and with the most digital 
and demanding clients, it managed to double its sales. 
“How? By listening, and treating clients as unique when they 
need it”, says Abílio Martins, vice-president for Marketing, 
Digital Commerce and Communication at TAP. 

It all started when TAP was faced with the challenge of 
increasing its notoriety in the USA, maintaining relevance in 
Brazil and increasing competitiveness in Europe. In order to 
face these challenges, the company diversified its portfolio, 
invested in digital servicing and evolved in its ecosystem. 

In that sense, TAP worked on three main digital channels: 
FlyTAP (its e-commerce brand), Social Networks and email 
marketing. The first channel focused on sales, inspiration, 
self-care and customisation, guaranteeing continuous 
evolution. Two years later, the head of marketing, digital 
commerce and communication for TAP presented the 
results: 5.5 million visits, 50% more sessions, 95% more 
reservations, one million app downloads and, at the end, 
a monthly revenue of 74 million euros. TAP is making 
sure to focus its pipeline projects in customisation and 
automation, selfcare digitalisation, disruption management 
and continuous platform optimisation. 

And the future was precisely what the assistant to the 
Secretary of State for Internationalisation, Pedro rodrigues, 
spoke about at the closing of the second international 
Business on the Way conference, laying out four important 
challenges for Portugal: increasing exports; increasing the 
number of exporting companies; diversifying markets and 
achieving greater added value. 
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Neste sentido, a TAP trabalhou em três principais 
canais digitais: FlyTAP (a sua marca e-commerce), redes 
sociais e Email marketing. No primeiro canal o foco foi 
dado às vendas, à inspiração, ao selfcare, à personalização, 
garantindo uma evolução contínua. Passados dois anos, o 
responsável de marketing, comércio digital e comunicação 
da TAP, anuncia resultados: 5,5 milhões de visitas, mais 
50% de sessões, mais 95% de reservas, 1 milhão de app 
downloads e, no final, uma receita mensal de 74 milhões de 
euros. No futuro, a TAP está a fazer assentar o foco dos 
seus projetos em pipeline na personalização & automação, 
digitalização de selfcare, disruption management e otimização 
contínua de plataformas.

Foi justamente sobre o futuro que o Adjunto do 
Secretário de Estado da Internacionalização, Pedro 
rodrigues, apontou, no encerramento da 2.ª conferência 
Internacional Business on the way, quatro desafios 
importantes para Portugal: aumentar as exportações; 
aumentar o número de exportadores; diversificar os 
mercados; e alcançar maior valor acrescentado.

Mas antes do futuro há o presente e nos dias de hoje, 
como dizia no início desta conferência Mónica Machado 
Moreira, Diretora da Área Internacional da AEP, 
“qualquer estratégia de internacionalização das PME, 
deve incluir uma componente de marketing digital, sob 
pena de não aproveitar as imensas oportunidades de 
crescimento no mercado global, com repercussões no seu 
posicionamento competitivo”, devendo, para o efeito, “ser 
utilizadas as técnicas mais avançadas, como complemento 
aos processos tradicionais de internacionalização.”

É precisamente com o objetivo de colmatar um certo 
desconhecimento desta nova abordagem, que a AEP está 
a implementar o projeto Portugal Digital Export, que foi 
concebido com uma componente muito significativa de 
capacitação do tecido empresarial, no qual ficam deste já 
todas as empresas a participar. Sejam, pois, bem-vindas.

But before the future comes, there is still the present. 
According to the head of the international desk of the 
AEP, Mónica Machado Moreira, “any internationalisation 
for small and medium sized companies has to include a 
digital marketing component if it hopes to take advantage 
of the many opportunities for growth in the global market, 
which will impact its competitive position”. To this end, 
“traditional internationalisation processes should be 
complemented by more advanced techniques”.

And it is precisely to counteract a degree of ignorance 
regarding this new approach, that the AEP is implementing 
project Portugal Digital Export, which includes a significant 
skill building component, aimed at the corporate fabric. 
All of these companies are now a part of this. Welcome on 
board!
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consultoria técnica e especializada
Consultoria de gestão (elaboração de plano de negócios e 
projetos de investimento; elaboração de plano e medidas 
de proteção de dados) | Licenciamento industrial | Ges-
tão da segurança ocupacional| Implementação e auditoria a 
Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente, HSST, Seguran-
ça Alimentar) | Auditoria e implementação de serviços de 
infraestrutura tecnológica | Informações e apoio jurídico * 
| Acolhimento empresarial | Locação de espaços para even-
tos | organização de eventos empresariais.

internacionalização
Gestão de Programas de Internacionalização, tais como 
BoW – Portugal Business on the Way, Siacs e projetos 
transfronteiriços, entre outros| Ligação direta e perma-
nente a mercados internacionais | organização de missões 
empresariais, missões inversas, roadshows e participações 
coletivas em feiras internacionais | realização de estudos 
setoriais e de mercado |Consultoria para a internacionali-
zação| Serviços de informação e divulgação | organização 
de seminários, conferências, sessões de mentoring sobre te-
máticas de internacionalização | Parcerias internacionais | 
outras iniciativas internacionais  |Emissão de Certificados 
de origem.

formação
Centro de formação contínua para quadros empresariais | 
Formação Financiada | Formação Executiva | Formação 
Empresa (in company)| Formação-Ação / Consultoria For-
mativa | Parcerias estratégicas comerciais | Programa de 
Desenvolvimento (Liderança, Desenvolvimento Profissio-
nal, rGPD, …) | Centro Qualifica (qualificação e certifi-
cação de adultos)

specialised and technical consultancy
Management consultancy (business plans and investment 
projects; planning and data protection measures) | Industri-
al licencing | Work safety management | Systems Manage-
ment implementation and auditing (Quality, Environment, 
Hygiene, Safety and Health in the Workplace, Food Safety) 
| implementation and auditing of Technological Infrastruc-
ture Services | Legal support and information * | rental of 
spaces for events | organisation of corporate events.

internationalisation
Internationalisation Programmes Management, such as 
BoW – Portugal Business on the Way, Siacs and cross-bor-
der projects, among others | Permanent and direct con-
nection to international markets | organisation of trade 
missions, inverted missions, roadshows and collective par-
ticipation in international fairs | Sectorial market studies 
| Internationalisation consultancy | Promotion and infor-
mation services | organisation of seminars, conferences, 
mentoring sessions on topics related to internationalisation 
| International partnerships | other international initia-
tives | Certification of origin.

training
Continued training centre for corporate staff | Financed 
Training | Executive Training | In company training | Ac-
tion training / Training consultancy | Strategic trade part-
nerships | Development Programme (Leadership, Profes-
sional Development, General Data Protection regulation) 
| Centro Qualifica (adult qualification and certification)

een - enterprise europe network
The AEP is part of the Enterprise Europe Network, an EU 
Commission initiative which has over 600 partners in over 

serviços prestados às Empresas*
Services provided to Businesses*
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een - entreprise europe network
A AEP integra a Enterprise Europe Network, uma iniciativa 
da Comissão Europeia que conta com mais de 600 entidades 
parceiras em mais de 65 países e alia o conhecimento de 
oportunidades de negócio internacionais com a prestação 
de serviços descentralizados e de proximidade, capazes de 
apoiar as PME na expansão dos seus negócios.

projetos de suporte à competitividade
Desenvolvimento de projetos inovadores sobre temas rele-
vantes para as empresas: Portugal Sou Eu | N-Invest | AEP 
Link | Finance for Growth | Formação PME (a AEP tem o 
estatuto de organismo Intermédio, através de assinatura do 
contrato de delegação de competências do compete 2020, 
no âmbito dos projetos conjuntos de Formação-Ação)

informação empresarial
Publicações económicas de periodicidade anual – “Dinâ-
micas Socioeconómicas” – e trimestral – "Envolvente Em-
presarial, Análise de Conjuntura" | Newsletter económica 
mensal "Envolvente Empresarial, Síntese de Conjuntura" | 
realização de Inquéritos | Elaboração de tomadas de posi-
ção | Ciclo de Conferências AEP | Difusão seletiva de in-
formação e serviço de pesquisa e tratamento de informação 
em diversas áreas temáticas, incluindo listagens de empresas 
com recurso a bases de dados | Acesso ao Centro de Docu-
mentação / Biblioteca AEP.

feiras e eventos
A Exponor – Feira Internacional do Porto divide a sua atua-
ção em 3 áreas: 1. organização de feiras próprias, num 
portfolio que abrange vários setores e se foca principalmen-
te em B2B, organizadas em qualquer local | 2. Aluguer de 
espaços para a realização de feiras, congressos e eventos, no 
seu recinto em Leça da Palmeira, Matosinhos | 3. organi-
zação de feiras e eventos para terceiros, num modelo chave 
na mão, em qualquer local do país.

*os Associados da AEP dispõem de serviços exclusivos e com con-
dições especiais. Contacte-nos pela Linha de Apoio ao Associado  
(22 998 1670 – socioaep@aeportugal.pt)
   
No âmbito da Internacionalização os contactos são:
Cristina Laranjeira – 22 998 1781 
internacional@aeportugal.com

65 countries, and matches know-how in international busi-
ness opportunities with a rendering of decentralised and lo-
cal services, capable of supporting small and medium sized 
businesses with their work.  

competitiveness support projects
Innovative development projects on subjects relevant to 
companies: Portugal Sou Eu | N-Invest | AEP Link | Fi-
nance for Growth | Small and Medium Sized Business 
training (the AEP is classed as an Intermediate organism by 
a delegation of powers contract of the Compete 2020 pro-
gramme, in the context of joint Training-Action projects)

corporate information
Yearly economic publications – “Dinâmicas Socioeconómi-
cas” – and quarterly – “Envolvente Empresarial, Análise de 
Conjuntura” | Monthly economic newsletter “Envolvente 
Empresarial, Síntese de Conjuntura” | Surveys | Stands on 
issues | AEP Conference cycle | Selective dissemination 
of information and research and processing of information 
under several subjects, including data bases of companies | 
Access to Documentation Centres / AEP Library.

fairs and events
Exponor – The Porto International Fair works in 3 differ-
ent fields: 1. organisation of fairs, with a portfolio which 
includes several sectors, focuses mainly on B2B and can be 
organised in any location | 2. rental of space for organising 
fairs, congresses and events at its centre in Leça da Palmei-
ra, Matosinhos | 3. organisation of third party events and 
fairs, according to a key in hand model, anywhere in the 
country. 

*AEP members have a range of exclusive services and special condi-
tions at their disposal. 
Contact us over our Member Support Line  
(22 998 1670 – socioaep@aeportugal.pt)   

With regards to Internationalisation, contacts are: 
Cristina Laranjeira – 22 998 1781  
internacional@aeportugal.com
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Calendário 2019 
Calendar 2019

EvENTos MErCAdo FIlEIrA

JAN. 14–19 Feira BAU Munique / Munique – Alemanha Construção / Mat. Construção

28–31 Feira ARAB HEALTH / Dubai – EAU Saúde, Equip. Médico e Hospitalar

FEV. 17–21 Feira GULFOOD / Dubai  –  EAU Alimentação/Bebidas/Equip.Hoteleiro

25 fev –  
1 mar

Missão Empresarial ao Peru e ao Equador / Lima e Quito – Peru e Equador Multifileiras

MAR. 24–28 Feira BATIMATEC / Argel – Argélia Construção / Mat. Construção

30–31 Portugal Premium TAP São Paulo / São Paulo – Brasil Alimentação & Bebidas 

ABRIL 2–5 Feira MOSBUILD / Moscovo – Rússia Construção / Mat. Construção

23-26 Feira SENCON / Dakar – Senegal Construção / Mat. Construção

29 abr –  
1 maio

Feira PROJECT QATAR & STONE TECH / Doha - Qatar   Construção, Materiais de Construção,     
 Tecnologias, Energia e Ambiente

Missão Empresarial à Tunísia e Marrocos / Tunes e Casablanca – Tunísia e 
Marrocos

Multifileiras

Missão Inversa de Opinion Makers / Portugal Multifileiras

Missão inversa de players das Multilaterais a 
Portugal

/ Portugal Multifileiras

MAIO 6-9 Feira APAS Brasil / São Paulo – Brasil Alimentação & Bebidas

7-10 Feira HOFEX / Hong Kong – China Alimentação/Bebidas/Equip. Hoteleiro

11 Feira de Vinhos e Sabores de Portugal / São Paulo – Brasil Alimentação & Bebidas 

21-23 Feira Global Automotive Components and 
Suppliers

/ Estugarda – Alemanha Componentes Automóvel

21-24 Feira SEOUL FOOD AND HOTEL / Seoul - Coreia do Sul Alimentação/Bebidas/Equip. Hoteleiro

27-31 Missão Empresarial ao Cazaquistão / Astana – Cazaquistão Multifileiras

Missão Empresarial a Israel / Telavive – Israel Multifileiras
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JUN. 3-7 Missão Empresarial ao Vietname (com extensão a 
Myanmar)

/ Hanói, Ho Chi Minh e Naypyidaw – 
Vietname - Myanmar

Multifileiras

3-7 Missão Empresarial ao Canadá / Toronto – Canadá Multifileiras

9-15 Missão empresarial a Moçambique / Maputo e Províncias – 
Moçambique 

Multifileiras

18-23 Feira FIA Argélia / Argel — Argélia Multifileiras

19-22 Feira FOOD TAIPEI / Taipei – Taiwan Alimentação & Bebidas

Missão Empresarial “Learning Factories” / Lombardia - Itália Multifileiras

Missão Inversa de Opinion Makers / Portugal Multifileiras

JUL. 8-12 Missão Empresarial à Tailândia e Malásia / Missão Empresarial à Tailândia e 
Malásia

Multifileiras

. 9-13 Feira FILDA Angola / Luanda – Angola Multifileiras

SET. 10-13 Feira IAA – Salão Internacional do Automóvel / Frankfurt – Alemanha Componentes Automóvel

17-19 Feira The Middle East Design & Hospitality Week 
(INDEX | HOTEL SHOW | WORKSPACE)

/ Dubai – EAU Casa e Decoração / Dec. Interiores & 
Exteriores / Cozinha

23-27 Missão Empresarial a Austrália e Nova Zelândia / Sydney, Melbourne e Auckland Multifileiras

23-27 Missão Empresarial ao México e Guatemala / México e Guatemala Multifileiras

Missão Empresarial de visita à Feira 
TechnoInnovation Singapura

/ Singapura Multifileiras

Missão Empresarial à Bielorrússia / Minsk – Bielorrússia Multifileiras

OCT. 5-11 Missão Empresarial ao Gana e Camarões / Acra e Doula – Gana e Camarões  Multifileiras

7-10 Feira SAUDI BUILD & STONE TECH / Riade – Arábia Saudita Construção / Mat. de Construção

29-31 Feira GULFOOD MANUFACTURING / Dubai – EAU Equipamentos para Processamento 
e Packaging Alimentar, Logística e 
Tecnologias afins

29-31 Missão Empresarial de visita ao IoT – Solutions 
World Congress

/ Barcelona – Espanha Multilaterais

Feira SAUDI BUILD & STONE TECH / Riade – Arábia Saudita Construção / Mat. de Construção

Missão Empresarial à Letónia e Lituânia / Letónia e Lituânia Multilaterais

Missão Empresarial aos EUA / Nova Iorque. EUA Multifileiras

NOV. 4-8 Feira FIHAV 2019 / Havana - Cuba Multifileiras

4-8 Feira BATIMAT Paris / Paris – França Construção / Mat. de Construção

10-14 Missão Empresarial ao Egito Cairo - Egito Multifileiras

18-22 Missão Empresarial à Indonésia / Jacarta – Indonésia Multifileiras

25-28 Feira BIG 5 SHOW 2019 / Dubai – EAU Construção / Mat. de Construção

Missão Empresarial ao Panamá e Costa Rica / Cidade do Panamá e San José – 
Panamá e Costa Rica  

Multifileiras

Missão Inversa de Opinion Makers / Portugal Multifileiras



“Conformity is the jailer 
of freedom and the 
enemy of growth.”

“O conformismo é o carcereiro da liberdade e o inimigo  
do crescimento.”  

John F. Kennedy 
(1917 – 1963)



Contactos: Sandra Sarabando: +351  22 998 17 82 | sandra.sarabando@aeportugal.pt
Morada: Avenida Dr. António Macedo, 196 | Edifício de Serviços | 4450-617 Leça da Palmeira | Portugal

www.wedobusinesshere.pt

Conheça as condições em www.wedobusinesshere.pt

CAMPANHA DE ADESÃO
Válida até 31 de Março de 2018

Disponibiliza serviços, espaço e tecnologia para apoiar as 
empresas no processo de internacionalização.

Gabinete de Apoio à Internacionalização

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO

• Ferramenta de autodiagnóstico: 
 As empresas podem fazer um 

autodiagnóstico da sua estratégia 
de internacionalização

• Apoio técnico especializado em 
processos de internacionalização

• Identificação de mercados 
externos prioritários

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO

• Informação empresarial 
especializada: As empresas 
podem aceder a bases de dados 
internacionais com informação 
comercial atualizada

• Plataforma eletrónica

• Organização de fóruns, 
workshops,seminários, webinars

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO

• Aconselhamento especializado - 
As empresas podem usufruir da 
rede contactos da AEP para 
iniciar os seus negócios

• Acesso à rede externa de 
consultores internacionais

• Mentoring

SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO

• Sala com videoconferência – As 
empresas podem utilizar a mais 
moderna infraestrutura para 
realizar reuniões de negócios por 
videoconferência

• Agendamento de encontros de 
negócios – Apoio à participação 
em missões e feiras 
internacionais

• Roadshow de importadores e 
opinion makers
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