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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. 
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IN INTERNATIONALISATION
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Presidir a uma instituição com a história da AEP - Asso-
ciação Empresarial de Portugal é um privilégio e também 
uma enorme responsabilidade. Privilégio porque hoje a 
AEP é a maior associação empresarial de Portugal, com 
o estatuto de Câmara de Comércio e Indústria, desenvol-
vendo um amplo trabalho de apoio às atividades económi-
cas portuguesas em diversas áreas e de defesa e promoção 
dos interesses da comunidade empresarial. Responsabili-
dade porque a AEP é reconhecida como um parceiro in-
contornável, por parte do poder político, na discussão dos 
assuntos relevantes para o desenvolvimento da economia 
portuguesa, para além de ter assento no Comité Económi-
co e Social Europeu. 

Foi esse o legado que homens como José Vitorino Da-

Presiding over an institution with the history of the Por-
tuguese The Portuguese Entrepreneurial Association/
Chamber of Commerce & Industry (AEP), is both a privi-
lege and an enormous responsibility. A privilege, because 
today the AEP is the largest business association in Por-
tugal, ranked as a Chamber of Commerce and Industry, 
which carries out wide ranging support for Portuguese 
economic activities and defends and promotes the inter-
ests of the business community. And a responsibility be-
cause the AEP is recognised as an indispensable partner by 
the political powers when it comes to discussing issues of 
relevance to the development of the Portuguese economy, 
besides having a seat on the European Economic and So-
cial Committee. 

Paulo Nunes de Almeida
Presidente da AEP 
AEP President.
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This is the legacy which businessmen such as José Vi-
torino Damásio, and others, created when they founded 
the Porto Industrial Association, on May the 3rd, 1849, 
which would later become the AEP. In those days already 
they aimed at “developing and perfecting industry, in-
structing and educating the working classes, introducing 
amongst us mutual assistance and improvement of condi-
tions for workers as well as all the legal advantages which 
the industry could obtain from such a gathering”, as can 
be read in the founding charter. These were the men who, 
through their vision of citizenship and entrepreneurial-
ism, launched the first publication aimed at spreading in-
dustrial and technological information, as well as the first 
professional Portuguese teaching institution, the “Porto 
Industrial School”, which was a pioneer in technical teach-
ing. How interesting it is to see that in those days people 
were guided by the same concerns which motivate us to 
support companies and train their staff. But this associa-
tion was marked by other issues as well, such as the crucial 
role it played in the development of the mutual ideal, the 
establishment of certain banks and the launching of fairs 
and industrial exhibitions. This was followed by the crea-
tion of the Caixa de Socorros Mútuos, which would later 
be known as the Caixa de Crédito Portuense, support for 
the creation of the Banco Aliança and a mortgage bank.  

In this first phase of its history, the AEP pioneered the 
launching of industrial fairs. The first permanent exhibi-
tion was launched as early as 1856. These first events were 
excellent trials for the big exhibition of 1861, inaugurated 
in the Bolsa Palace. 

Over these 170 years the Association’s activity has been 
guided by the principles set out in its first charter: defend-
ing the interests of the Portuguese industry, spreading 
economic and technological information, professional 
training and the promotion of Portuguese products and 
services. It has been this way, year after year, which is 
why, as I said at the beginning of this editorial, we bear 
such a responsibility before Portuguese companies, but it 
is also such a privilege and source of pride. 

Considering the size of our internal market, the Por-
tuguese economy can only hope to grow through exports. 
For this to happen, companies need to start fulfilling their 
exporting vocation. In many cases they have been doing so 

másio e outros empresários nos transmitiram ao fundar a 
3 de maio de 1849, a Associação Industrial Portuense que 
mais tarde se viria a denominar AEP - Associação Empre-
sarial de Portugal. Já nessa época o objetivo era "desenvol-
ver e aperfeiçoar a indústria – instruir e educar as classes 
laboriosas – introduzir entre nós auxílio mútuo e o melho-
ramento da condição dos operários – e todas as vantagens 
legais que a indústria possa obter d'uma tal reunião", assim 
ditam os estatutos iniciais. Foram esses homens que, com 
esta visão de cidadania e empreendedorismo, lançaram 
um jornal destinado à difusão de informação industrial 
e tecnológica e também a primeira instituição de ensino 
profissional portuguesa, a "Escola Industrial Portuense", 
pioneira do ensino técnico oficial. Que interessante ver 
como já nessa altura havia a mesma preocupação que hoje 
nos norteia, de apoiar as empresas e formar quadros. Mas, 
outros aspetos marcaram a vida desta associação, como o 
seu papel determinante no desenvolvimento do ideal mu-
tualista, no estabelecimento de algumas instituições ban-
cárias e no lançamento de feiras e exposições industriais. 
Seguidamente surge a criação da Caixa de Socorros Mú-
tuos que mais tarde se viria a designar Caixa de Crédito 
Portuense e o apoio à criação do Banco Aliança e de um 
banco hipotecário.

Também nesta primeira fase da sua história, a AEP foi 
pioneira na organização de feiras industriais. Já em 1856 é 
inaugurada a primeira exposição permanente. Estes pri-
meiros certames funcionariam como um excelente ensaio 
para a grande exposição de 1861, inaugurada no Palácio 
da Bolsa.

A atividade da Associação ao longo dos seus 170 anos 
de existência tem-se centrado sempre nos diversos vetores 
de atuação estabelecidos nos seus primeiros estatutos: a 
defesa dos interesses da indústria portuguesa, a divulga-
ção de informação económica e tecnológica, a formação 
profissional e a promoção dos produtos e serviços portu-
gueses. E assim, ano após ano da sua existência, a atuação 
da AEP tem-se centrado sempre nos diversos vetores de 
atuação estabelecidos. Ou seja, como disse no início deste 
editorial, uma responsabilidade muito grande perante as 
empresas portuguesas e de facto também um privilégio e 
motivo de grande orgulho.

A economia portuguesa, considerando a dimensão do 
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nosso mercado interno, só poderá crescer graças às expor-
tações. Nesse sentido, precisa das empresas para cumprir 
esse desígnio, sendo que muitas têm-no feito sozinhas, 
mas muitas mais têm procurado o apoio da AEP com re-
sultados que nos deixam muito satisfeitos todos os dias.

Apesar dos riscos e incertezas identificados por vários 
agentes oficiais, a verdade é que a internacionalização deve 
ser cumprida. Aliás, como defende o senhor presidente 
da CIP, António Saraiva, no seu artigo para este número: 
“(…) pelo contrário, tornam mais evidente a necessidade 
de um esforço conjunto das instituições públicas, das em-
presas e das suas estruturas associativas em torno de uma 
estratégia coerente, nas suas diversas vertentes: o aumento 
da capacidade de oferta, a diferenciação e valorização dos 
bens e serviços exportados, a capacitação de mais empre-
sas para a internacionalização, o alargamento das cadeias 
de valor e a diversificação dos mercados.” Eu não podia 
estar mais de acordo!

Neste desígnio exportador é de facto muito importan-
te juntar forças, porque juntos somos mais fortes e quem 
melhor que o Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, para 
sintetizar, no artigo que tivemos a honra que escrevesse 
para este número de comemoração dos 170 anos da AEP, 
a importância de convergir para cooperar, destacando o 
papel do associativismo na internacionalização e a neces-
sidade de se continuar a valorizar e cooperar com as As-
sociação Empresariais, como é o exemplo da AEP. É com 
grande orgulho que todos na AEP, recebem esse reconhe-
cimento. 

Venham mais 170 anos!

alone, but many others have been counting on the support 
of the AEP, which is a source of daily satisfaction to us. 

Despite the risks and uncertainties identified by several 
official agents, the truth is that we need to international-
ise. In fact, as António Saraiva, Chairman of CIP, points 
out in this issue: “(…) on the contrary, they highlight the 
need for a concerted effort on the part of public institu-
tions, companies and their associative structures, around 
the different aspects of a coherent strategy: the increase 
in supply capacity, differentiation and valuing of exported 
goods and services, the qualification of more companies 
for internationalisation, enlargement of value chains and 
market diversification.” I couldn’t agree more!

To fulfil this exporting vocation it is very important 
that we join forces, because we are stronger together, and 
who better than Prime Minister António Costa to sum 
up – in the article we have the honour of publishing in 
this issue in which we commemorate the 170 years of the 
AEP – the importance of convergence for cooperation, 
highlighting the role to be played by associations in inter-
nationalisation, and the need to continue to value and co-
operate with the Business Associations, such as the AEP. 
This is the sort of recognition of which all of us at the AEP 
are very proud of. 

Bring on the next 170 years!

“A atividade da Associação ao longo dos seus 170 anos de existência tem-se centrado sempre nos 
diversos vetores de atuação estabelecidos nos seus primeiros estatutos: a defesa dos interesses da 

indústria portuguesa, a divulgação de informação económica e tecnológica, a formação profissional 
e a promoção dos produtos e serviços portugueses.”

“Over these 170 years the Association’s activity has been guided by the principles set out in its first 
charter: defending the interests of the Portuguese industry, spreading economic and technological 

information, professional training and the promotion of Portuguese products and services.”
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For the first time since we joined the Euro, Portugal is 
converging with Europe. The National Statistics Institute 
(INE) recently confirmed that 2018 was the second con-
secutive year of convergence and according to different in-
ternational projections, 2019 should be the third. It is vital 
that we prolong this dynamic, so that these three years 
do not turn out to be an exception to the rule, but rather 
the beginning of a decade of sustained convergence with 
Europe. 

The vitality of our exports was essential for Portugal 
to draw closer to Europe. We managed to increase our 
exports from 27% of GDP in 2005 to 44% in 2018 and 
have now set our sights on reaching 50% by the middle of 
the coming decade. This is a path shared by an increasing 
number of companies which have grasped the opportunity 
of going beyond our 10 million strong market, to a Euro-
pean market of 500 million consumers, or a Portuguese 
speaking market of 230 million people. Currently 5 000 
more companies export their goods to 10 more markets 
than those to which we exported in 2010.

But there is more to internationalisation than just in-
creasing sales. Internationalisation helps the country pro-
duce and sell better. Here we come up against competitors 
who force us to improve, and also partners at both ends 
of the process from whom learn new technologies and 
who integrate us into more sophisticated and global value 
chains. Evidence from recent years points to the fact that 
the road to convergence is not price-competition, based on 
who can achieve the lowest prices, but value-based com-
petitiveness, which rests on adding value to the products. 

Over the past years Portugal has walked this path suc-
cessfully, gaining market share. The key to this success has 
been the work carried out with business associations, es-
pecially the Strategic Council for the Internationalisation 
of the Economy. Through this dialogue with the business 

Pela primeira vez desde que aderimos ao Euro, Portugal 
está a convergir com a Europa. O INE confirmou recen-
temente que 2018 foi o segundo ano consecutivo de con-
vergência e as várias projeções internacionais apontam 
para que 2019 seja o terceiro. É imperioso prolongar esta 
dinâmica para que estes três anos não sejam uma exceção 
à regra mas o início de uma década sustentada de conver-
gência com a Europa.

A dinâmica das exportações foi essencial para que 
Portugal convergisse com a Europa. Conseguimos fazer 
crescer as nossas exportações de 27% do PIB em 2005 
para 44% em 2018, assumindo agora o objetivo de atingir 
50% do PIB até meados da próxima década. Esse cami-
nho é partilhado por cada vez mais empresas que perce-
bem a oportunidade de explorar além do nosso mercado 
de 10 milhões de portugueses, o mercado europeu de 500 
milhões de consumidores ou o mercado lusófono de 230 
milhões de pessoas. Há hoje mais 5 000 empresas a ex-
portar bens para mais 10 mercados do que exportávamos 
em 2010.

A importância da internacionalização não é, todavia, 
limitada a vender mais. A internacionalização ajuda o 
país a produzir e vender melhor. Na internacionalização 
encontramos concorrentes que nos obrigam a melhorar, 
mas também parceiros a montante e a jusante, que nos 
mostram novas tecnologias e nos integram em cadeias de 
valor mais sofisticadas e globais. A evidência dos últimos 
anos é que o caminho para a convergência não é o de uma 
competitividade-preço, assente em quem consegue o pre-
ço mais baixo, mas o de uma competitividade assente no 
valor, assegurada pela capacidade de somar mais valor aos 
produtos. 

Nestes últimos anos, Portugal tem feito esse caminho 
com sucesso, conquistando quota de mercado. Chave para 
este sucesso tem sido o trabalho que temos feito com as 

António Costa
Primeiro-Ministro 
Prime MinisterFo
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associações empresariais, nomeadamente através do Con-
selho Estratégico para a Internacionalização da Economia. 
Em diálogo com o associativismo empresarial, o país tem 
adotado medidas que reduzem os custos de contexto, 
melhoram as condições de financiamento e promovem a 
coordenação de ações de promoção externa. 

Hoje encontramos empresas mais capitalizadas para 
enfrentar um processo de internacionalização. A essa 
conquista não foram indiferentes o Programa Capitalizar, 
que fazem de Portugal, segundo a Comissão Europeia, o 
segundo país com o regime fiscal mais favorável ao inves-
timento, ou o fim do IVA Alfandegário, que aliviou for-
temente a tesouraria da indústria transformadora. Apesar 
de hoje as empresas estarem menos dependentes de finan-
ciamento bancário, a estabilização do setor financeiro já 
permitiu que em 2018 aumentassem os novos emprésti-
mos às empresas.

A internacionalização tem sido acelerada por um am-
biente de negócios cada vez mais favorável, fruto de medi-
das do SIMPLEX+, como o Espaço Empresa, e da abertura 
de mercados, em que por exemplo a área agroalimentar 
pode hoje exportar mais 200 produtos para 52 novos mer-
cados. 

Tomámos estas medidas em diálogo com as associações 
empresariais, mas talvez o sucesso mais relevante do Pro-
grama Internacionalizar é a cooperação entre elas. Este é 
um passo óbvio para dar mais escala e impacto às ações 
de promoção externa que as associações empresariais tão 
bem desenvolvem. Hoje temos associações do mesmo se-
tor, como a ModaLisboa e a PortugalFashion, a trabalhar 
juntas, integrando um Programa Nacional de Ações de 
Promoção Externa com mais de 900 ações por 70 países 
e 19 setores, juntando iniciativas de 57 promotores e com 
mais de 15 mil participantes. Igual trabalho foi feito na Ca-
pacitação para a Internacionalização, onde se articularam 
139 ações de formação em mais de 40 cidades.

Para conseguirmos fazer destes 3 anos o início de uma 
década sustentada de convergência com a Europa temos 
que continuar a valorizar e cooperar com as Associações 
Empresariais, como a AEP. Juntos fazemos Portugal valer 
mais!

associations the country has adopted measures which re-
duce context costs, improve credit conditions and encour-
age coordinated foreign promotion initiatives. 

Today our companies are better capitalised to face an 
internationalisation process. This is an accomplishment 
which owes no small part to the Capitalise Programme 
– which according to the European Commission makes 
Portugal the second-best country for investment, from a 
tax perspective – and the end of Customs VAT, which se-
riously relieved the treasuries of the manufacturing indus-
try. And although companies are now far less dependent 
on bank credit, the stabilisation of the financial sector did 
open the gates to an increase in new loans to companies 
in 2018.

An increasingly favourable business atmosphere – due 
to SIMPLEX+ measures such as the Espaço Empresa 
[Company Space] and opening of new markets, so that the 
food agriculture sector currently exports over 200 prod-
ucts to 52 new markets – has increased the pace of inter-
nationalisation. 

We took these measures jointly with business associa-
tions, but perhaps the most important success story of the 
Internationalisation Programme has been their coopera-
tion amongst themselves. This is an obvious step to take 
to give greater scale and impact to the external promo-
tion initiatives that business associations are so good at 
organising. We currently see associations from the same 
sector, such as ModaLisboa and PortugalFashion, work-
ing together and taking part in a National Programme for 
External Promotion Initiatives with over 900 events in 
70 countries and 19 sectors, combining initiatives by 57 
promoters and over 15 thousand participants. An equally 
important effort has been carried out in the field of inter-
nationalisation training, with 139 coordinated events in 
over 40 cities. 

If we want to make these three years the beginning of 
a decade of sustained convergence with Europe, we need 
to keep cooperating with and valuing business associations 
like the AEP. Together we increase the value of Portugal!
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In an international context of high risks and uncertainties, 
internationalisation becomes increasingly important. 
Regardless of what the risks and uncertainties are, the size 
of the Portuguese market requires that companies that 
trade in goods and services grow in dimension and success 
so as to stand out more on the international markets. 

One can draw a similar conclusion at a macroeconom-
ic scale: sustainable growth must be based on the growth 
of exports in GDP, closer to the ratios of similarly sized 
European economies. Any attempt to focus the growth 
strategy on the encouragement of internal demand will 
inevitably lead to an increase in imports which, if not ac-
companied by a vigorous growth of exports, presents a 
serious risk of return to unsustainable imbalances. 

On the other hand, the size of our economy means that 
small increases in market share at a global scale can trans-
late into significant rise in the volume of exports of Por-
tuguese companies, thereby sustaining economic growth.

Greater risks and uncertainties should not, therefore, 
discourage internationalisation. On the contrary, they 
highlight the need for a concerted effort on the part of 
public institutions, companies and their associative struc-
tures, around the different aspects of a coherent strategy: 
the increase in supply capacity, differentiation and valuing 
of exported goods and services, the qualification of more 
companies for internationalisation, enlargement of value 
chains and market diversification. 

Besides an economic policy more generally favourable 
to investment and competitiveness there is a need to act 
in issues such as human resource training, provision of in-
formation on markets, external promotion and opportu-
nity prospection events and support and advice for foreign 
markets. 

It is also necessary to encourage Portuguese companies 
to participate in global value chains, as well as to cooper-
ate with other businesses, to create scale economies, com-

Numa conjuntura marcada por elevados riscos e incertezas 
no plano internacional, a internacionalização é um tema 
que ganha uma renovada relevância.

Quaisquer que sejam esses riscos e incertezas, a reduzi-
da dimensão do mercado nacional faz com que o caminho 
do crescimento e do sucesso das empresas produtoras de 
bens e serviços transacionáveis tenha de passar por uma 
maior e melhor afirmação nos mercados internacionais.

Conclusão semelhante poderá ser transposta para a 
escala macroeconómica: a sustentabilidade do cresci-
mento terá de basear-se numa crescente contribuição das 
exportações para o PIB, aproximando-se dos rácios que 
as economias europeias de dimensão equivalente à nossa 
apresentam. Qualquer tentativa de centrar a estratégia de 
crescimento no estímulo à procura interna terá como ine-
vitável consequência o aumento das importações, o que, 
se não for acompanhado pela manutenção de um robusto 
crescimento das exportações, constituirá um sério risco 
de retorno a desequilíbrios insustentáveis.

Por outro lado, a dimensão da nossa economia torna 
possível que pequenos aumentos de quota de mercado à 
escala mundial se traduzam por acréscimos significativos 
dos volumes exportados pelas empresas portuguesas e sus-
tentem o crescimento económico.

Assim, maiores riscos e incertezas não devem desen-
corajar a internacionalização. Pelo contrário, tornam 
mais evidente a necessidade de um esforço conjunto das 
instituições públicas, das empresas e das suas estruturas 
associativas em torno de uma estratégia coerente, nas suas 
diversas vertentes: o aumento da capacidade de oferta, a 
diferenciação e valorização dos bens e serviços exporta-
dos, a capacitação de mais empresas para a internacionali-
zação, o alargamento das cadeias de valor e a diversificação 
dos mercados.

Para além de uma política económica transversalmente 
mais favorável à competitividade e ao investimento, é ne-

António Saraiva
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O Papel do Associativismo  
na Internacionalização
The Role of Associations in Internationalisation
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plementarities and to take into account the importance of 
larger companies dragging smaller ones in their wake, in 
their processes of internationalisation. 

Business associations have an important role to play in 
all these fields, through the services they provide to their 
members. By uniting sectors, regions, markets, technolo-
gies they allow for the creation of scale and agglomeration 
economies in the execution of their internationalization 
projects. 

Indeed, associations:
• encourage a relationship of proximity and trust among 

the companies they represent, which provides them with 
deep knowledge of their weaknesses and needs, their 
strong points and skills;

• are a privileged vehicle for the confluence of competi-
tion and internationalisation stimulus policies; 

• ensure easier relations between state organisms which 
channel public funds; 

• have a wealth of acquired experience in specific inter-
nationalisation measures and events.

It is necessary, therefore, to cherish the role of busi-
ness associations and promote the separation of the roles 
of facilitation and coordination, which pertain to the State 
entities in close articulation with the Portuguese diplo-
matic network, from those which are the responsibility of 
the companies and the associations which represent them, 
and which develop the measures and events which pave the 
way for their internationalisation. 

In this field, as in others, the State – at both central and 
local levels – should promote the already vast set of skills 
developed by private initiative and corporate associations, 
thereby making use of the knowledge acquired over pre-
vious decades.  

cessário atuar em aspetos como a qualificação de recursos 
humanos, a disponibilização de informação sobre os mer-
cados, as ações de promoção externa e de prospeção de 
oportunidades e o apoio e aconselhamento nos mercados 
externos.

Importa também estimular a participação das empre-
sas portuguesas nas cadeias de valor globais, bem como 
a cooperação empresarial, tendo em vista economias de 
escala, complementaridades e a importância das grandes 
empresas arrastarem consigo as de menor dimensão nos 
seus projetos de internacionalização.

Em todos estes domínios, as associações empresariais 
têm um papel importante a desempenhar, através dos ser-
viços que prestam aos seus associados. Agrupando setores, 
regiões, mercados, tecnologias, proporcionam o aprovei-
tamento de economias de escala e de aglomeração na exe-
cução de projetos de internacionalização. 

Com efeito, as associações:
• mantêm uma relação de proximidade e confiança com 

as empresas que representam, o que lhes proporciona um 
profundo conhecimento das suas fragilidades e necessida-
des, dos seus pontos fortes e competências;

• constituem o veículo privilegiado de confluência das 
políticas de fomento da competitividade e de internacio-
nalização, 

• asseguram uma ligação facilitada com os organismos 
estatais que canalizam os apoios públicos; 

• possuem uma experiência acumulada em ações espe-
cíficas de internacionalização.

É necessário, por isso, valorizar o papel das associações 
empresariais e promover a separação do papel de facilita-
dor e de coordenação que compete às entidades públicas, 
em estreita articulação com a rede da diplomacia portu-
guesa, do que cabe às empresas e às associações que as re-
presentam e que desenvolvem as ações conducentes à sua 
internacionalização.

Neste, como noutros domínios, o Estado, tanto ao ní-
vel central como ao nível local, deve promover as já vastas 
competências desenvolvidas pela iniciativa privada e pelo 
associativismo empresarial, potenciando as competências 
adquiridas ao longo das últimas décadas.
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Human communities need ideals and a strategy 
to progress, otherwise they wither and miss out 
on the opportunities presented by the future and 
the present. In Matosinhos the path we have fol-
lowed is based on three pillars: Sea, Movement 
and Culture, which sum up the city’s potential. 

From an integrated and strategic perspective, 
the Sea, Movement and Culture triangle has al-
lowed Matosinhos to make a name for itself in 
the region, the country and even the world, 
opening the doors to a growing number of com-
panies which want to settle in the city. From 
German tech company Xing to Chinese Cofco, 
not to mention Ceiia, Farfetch, BNP Paribas, 
Vestas or Oracle, Matosinhos has been attract-
ing investment and creating hundreds of jobs. 
All thanks to the strategic investment when the 
country was going through a particularly diffi-
cult time. 

The sea lies at the heart of this strategy. 
The coastline of Matosinhos is more than just 
the setting for legends which have formed the 
identity of the population – such as the Lord 
of Matosinhos, followed by his lost arm, which 
were brought to our shores by the waves; and 
the Roman who miraculously charged his horse 
into the ocean, giving the city its name – it is 
also the engine of our development, and our 
biggest symbol. The sea brings in the fish which 
drove the industrial and urban development of 
Matosinhos through the XX Century, as well as 
the merchandise which has turned us into an im-
portant logistics platform. Our famous cuisine, 

Para avançar, as comunidades humanas neces-
sitam de um desígnio e de uma estratégia, sob 
pena de definharem ou de perderem as oportu-
nidades que o presente e o futuro oferecem. Em 
Matosinhos, o rumo que seguimos assenta em 
três pilares fundamentais, Mar, Movimento e 
Cultura, os quais sintetizam as principais poten-
cialidades do concelho.

Encarado de uma forma integrada e estraté-
gica, o trinómio Mar, Movimento e Cultura tem 
permitido a crescente afirmação de Matosinhos 
na região, no país e no mundo, abrindo as por-
tas para que cada vez mais empresas procurem o 
concelho para se instalar. Da tecnológica alemã 
Xing aos chineses da Cofco, passando pelo Ceiia 
ou pela Farfetch, sem esquecer o BNP Paribas, 
a Vestas ou a Oracle, Matosinhos tem vindo a 
atrair investimento e a criar centenas de postos 
de trabalho, graças precisamente ao rumo traça-
do e ao investimento estratégico realizado num 
momento em que o país atravessava um período 
particularmente adverso.

No fulcro desta estratégia está o mar. A orla 
costeira de Matosinhos é cenário não apenas das 
lendas que cimentam a identidade dos mato-
sinhenses – a figura do Senhor de Matosinhos 
e, depois, o seu braço perdido, foram lançados 
pelas ondas nas nossas praias; o nome da cida-
de nasce da milagrosa cavalgada de um romano 
pelo mar adentro –, mas também motivo do 
desenvolvimento da cidade e o nosso maior em-
blema. É do mar que chega diariamente o peixe 
que impulsionou o desenvolvimento industrial e 

Luísa Salgueiro

Mar, Movimento e Cultura
Sea, Movement and Culture

Presidente da Câmara Municipal de Matosinhos
President of Câmara Municipal de Matosinhos
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urbano de Matosinhos durante o século XX, mas também 
as mercadorias que nos transformaram numa importante 
plataforma logística. A afamada gastronomia de Matosi-
nhos, que produz o melhor peixe do mundo, o World’s 
Best Fish, está umbilicalmente ligada à atividade da pesca 
e tem na procura das nossas praias um incontornável com-
plemento turístico.

Graças ao mar, mas beneficiando também da aposta rea-
lizada na educação, Matosinhos dispõe hoje de condições 
privilegiadas para continuar a captar investimento, gerar 
emprego qualificado e afirmar-se cada vez mais como o 
grande coração económico do Norte do país. Este movi-
mento e esta dinâmica económica tiram bom proveito da 
localização geográfica do concelho, do dinamismo do Por-
to de Leixões e do Aeroporto Francisco Sá Carneiro e da 
Exponor, levando a que cada vez mais empresas procurem 
Matosinhos para se fixarem. Fazem-no pela imbatível lo-
calização e acessibilidade de que o concelho dispõe, mas 
também pela qualidade de vida que a cidade proporciona, 
alicerçada, desde logo, na excelência e enquadramento 
urbanístico das marginais, no bom urbanismo, na aprazi-
bilidade dos nossos espaços verdes e numa programação 
cultural capaz de dar resposta às necessidades de uma po-
pulação cada vez mais instruída.

A política cultural é, assim, um instrumento fun-
damental de captação dos turistas que diariamente che-
gam ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e ao Terminal 
de Cruzeiros de Leixões, assumindo-se, por isso, como 
um verdadeiro motor de desenvolvimento. Ao poder de 
atração que a gastronomia já exerce têm vindo a somar-
-se, com benefício mútuo, um conjunto de eventos e de 
equipamentos que transformam Matosinhos num destino 
incontornável. 

Contamos, para isso, com a genial arquitetura de Siza 
Vieira, Souto de Moura, Fernando Távora e Alcino Souti-
nho, mas também com a Orquestra de Jazz de Matosinhos, 
que é uma referência internacional, com um Quarteto de 

with the world’s best fish, is intimately tied to the fishing 
industry and is fully appreciated by the tourists who flock 
to our beaches.  

Thanks to the ocean, but also to investment in educa-
tion, Matosinhos in an excellent position to continue to 
capture investment, generate qualified jobs and cement its 
position as the economic heart of the North. This move-
ment and economic dynamic benefit from the city’s geo-
graphical location, from the activity of the Leixões Port, 
the Francisco Sá Carneiro Airport and Exponor, leading 
more and more companies to choose it as a centre for their 
operations. They do so moved by the unique positioning 
and accesses, but also because of the quality of life which 
the city provides, based on the beauty of the seaside roads, 
the excellence of the urban planning, the pleasant parks 
and a cultural programme capable of living up to the needs 
of an increasingly well educated population. 

The cultural policy is, therefore, a crucial instrument 
for bringing in tourists who come straight to the Fran-
cisco Sá Carneiro Airport and the Leixões Cruise Ship 
Terminal and can therefore be considered a true engine 
for development. The attraction already exerted by the 
cuisine and the events and infrastructures which already 
make Matosinhos a destination you can’t miss, benefit 
each other. These infrastructures include the architectur-
al genius of Siza Vieira, Souto de Moura, Fernando Távora 
and Alcino Soutinho, as well as the Quarteto de Cordas 
(String Quartet) which has earned itself the right to carry 
the name of this Portuguese city to the main concert halls 
of Europe, and literature events such as the Literatura em 
Viagem and the Festa da Poesia festivals. But we also have 
plenty of infrastructures related to research, production 
and exhibition of design and, foremost, the Casa da Arqui-
tectura-Centro Português de Arquitectura which, in just 
over a year, has already established itself as a national and 
international reference, giving Matosinhos a reputation 
for excellence, progress, openmindedness and energy.
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Cordas que conquistou o direito de levar o nome da cidade 
às principais salas de espetáculos da Europa, e com eventos 
como o Festival Literatura em Viagem e a Festa da Poesia. 
Mas contamos também com um conjunto de equipamen-
tos ligados à investigação, produção e exibição de design, e, 
sobretudo, com a Casa da Arquitectura-Centro Português 
de Arquitectura, que em pouco mais de um ano de ativida-
de foi já capaz de se transformar numa referência nacional 
e internacional, sinalizando Matosinhos como espaço de 
excelência e progresso, de vistas largas e de dinamismo.
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aeroporto francisco sá carneiro,  
porto   

“Um CEO não deve ficar 
de tal forma absorvido nas 
tarefas diárias e imediatas 
que não analise o rumo da 
organização e reflita sobre 
as prioridades estratégicas 
a tomar.”

“A CEO shouldn’t be so absorbed in day-to-day business that 
he doesn’t analyse the path of the organization and reflect on 
its strategic priorities.”

António Horta Osório
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Portugal encontra-se no primeiro lugar no ranking de 
países da União Europeia com comércio de mercadorias 
transportadas por via marítima com países terceiros. 

É incontestável que os portos nacionais constituem 
um pilar fundamental para o desenvolvimento económico 
de Portugal e para a alavancagem das exportações, e o 
caminho continua a ser este: ir além do desenvolvimento 
das infraestruturas portuárias, construindo valor 
acrescentado para os nossos operadores, como as 
plataformas logísticas ou a inovação e aposta no green 
shipping.

As vantagens nacionais são inegáveis: Portugal 
dispõe de uma localização estratégica privilegiada e está 
localizado na interseção das principais rotas mundiais. Há 
que aproveitar, por isso e da forma mais eficiente possível, 
as vantagens competitivas do nosso posicionamento 
estratégico. 

Nos anos 90, o crescimento das trocas e da distância 
entre os principais centros de produção e consumo foi 
determinante para o aumento do transporte marítimo. Mas 
não foi só o número de navios que cresceu; assistiu-se, também, 
à amplificação da sua capacidade e, consequentemente, ao 
aumento da sua dimensão. 

Este facto trouxe-nos um desafio ainda maior. 
Ou seja, tornou-se necessário criar condições para a 
receção de navios de maiores dimensões nos portos 
nacionais, salvaguardando as condições de segurança e 
navegabilidade, permitindo, igualmente, o incremento de 
outras atividades. E é isso que a Administração dos Portos 
do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) tem vindo 
a fazer.

O porto de Leixões é um porto da rede principal 
das Redes Transeuropeias de Transporte, incluído no 
Corredor Atlântico, que serve diretamente a sua área de 
influência (hinterland), constituindo-se um porto gateway 

Portugal ranks first among EU member states in terms of 
sea trade with non-EU countries.

The national ports are clearly a fundamental pillar for 
the economic development of Portugal and for boosting 
exports and in the future we need to go beyond mere in-
frastructural development, to bring added value to our 
operators, such as the logistical platforms or innovation 
and investment in green shipping.

The advantages for Portugal are undeniable. The coun-
try boasts a unique strategic location, in an intersection 
of world routes. We need to make the most of the com-
petitive advantages of our strategic position in the most 
efficient way possible.

In the 90’s the growth of trade and the distance be-
tween the main production and consumption centres were 
what determined the increase of maritime transport. It 
was not only the number of ships that increased, but also 
their capacity and, consequently, their size. 

This presented us with an even greater challenge, the 
need to create the conditions to receive larger sized ships 
in national ports, guaranteeing safety and navigability 
conditions and allowing for increases in other activities. 
This is what the Administration of the Douro, Leixões 
and Viana do Castelo Ports (APDL) has been doing. 

The Port of Leixões is part of the main network of 
Trans-European Transport Networks, included in the At-
lantic Corridor, which directly serves its area of influence 
(hinterland) and operates as a strategic gateway port for 
the Portuguese economy, due to the multimodal business 
transport solutions it offers.

With exports to nearly 184 countries, the Port of Leix-
ões is directly and indirectly connected to 7% of Portu-
guese employment, and 18% of employment in the North, 
representing 17% of the North’s GDP and 6% of the na-
tional GDP.

Chaves para a competitividade dos nossos portos 
The keys to the competitiveness of our ports 
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estratégico para a economia nacional, pelas soluções de 
transporte multimodais que oferece ao negócio.

Exportando para cerca de 184 países, o Porto de Leixões 
tem uma ligação direta e indireta com 7% do emprego 
português e 18% do emprego da região Norte e representa 
17% do PIB da região norte e 6% do PIB do país. 

Esta performance revela que o Porto de Leixões 
tem um papel determinante na competitividade e 
internacionalização das empresas portuguesas, com 
contributos diretos no desenvolvimento da comunidade 
local, designadamente na alavancagem de negócios de 
importação e de exportação de mercadorias.

Para se acolherem navios de cada vez maiores 
dimensões, está a concretizar-se um vasto plano de 
investimentos que visa melhorar as condições de receção 
dos novos e imponentes navios que cruzam as rotas 
entre os maiores portos internacionais, reforçando as 
condições de segurança da sua entrada na barra com o 
prolongamento do quebra-mar principal em mais 300 
metros de comprimento e o aprofundamento do canal de 
rotação.

A concretização da melhoria das acessibilidades ao 
Porto de Leixões vem viabilizar um outro projeto da APDL 
para este porto, que visa a criação do Novo Terminal no 
Molhe Sul, com um investimento privado de 70 milhões 
de euros.

Juntamente com o investimento na Reconversão 
do Terminal de Contentores Sul do Porto de Leixões, 
em execução pelo concessionário TCL – Terminal de 
Contentores de Leixões / Yilport Leixões, este Novo 
Terminal permitirá aumentar a capacidade de oferta 
do Porto de Leixões no segmento de tráfego da carga 
contentorizada para cerca de 1,2 milhões de TEUs por 
ano e responder à pressão da procura por navios de maior 
dimensão.

Mas também o Terminal de Cruzeiros de Leixões, 
quatro anos depois de ter sido inaugurado, se afirma como 
o grande dinamizador da atividade marítimo-turística, 
revelando ser, por outro lado, um ícone incontornável 
na paisagem arquitetónica da marginal marítima do 

This performance provides ample evidence that the 
Port of Leixões plays a major role in the competitiveness 
and internationalization of Portuguese companies, with 
direct contributions to the development of the local com-
munity, namely in the boosting of businesses related to the 
imports and exports of goods.

A vast investment plan is underway to improve condi-
tions to receive the new, increasingly larger and imposing 
ships which sail between the major international ports. 
Security conditions at the entrance to the harbour are be-
ing strengthened by extending the main sea wall by more 
than 300 meters and dredging the turning bay.

The improvement of accesses to the Port of Leixões 
also opens the path for another project that the APDL has 
in mind for this port, namely a New Terminal at the South 
Pier, with private investment of 70 million euros.

Along with the investment into the Redevelopment 
of the South Container Terminal of the Port of Leixões, 
which is being undertaken by the Leixões Container Ter-
minal / Yilport Leixões, this New Terminal will allow for 
an increase in the port’s capacity in container cargo traffic 
to around 1.2 million TEUs per year and meet the demand 
for larger ships.

The Leixões Cruise ship Terminal, which was opened 
only four years ago, has also established itself as a major 
promoter of sea-tourism activity and gained the status 
of architectural icon on the coastline between Porto and 
Matosinhos. The terminal has been beating records every 
year and maintains high expectations for the current year, 
with 110 calls from cruise ships already booked, guar-
anteeing around 125 thousand tourists for Porto and the 
North of Portugal. Most of these visitors are British, Ger-
mans and Americans.

Many of these tourists benefit from improvements to 
the Douro Waterway, which have allowed more than one 
million visitors to be transported to the most scenic spots 
every year, from Porto to Barca d’Alva, along over 200 
kilometers of what has been compared to the best river 
highway in Europe. 

The APDL’s development plan also includes improve-
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Porto e Matosinhos. Batendo recordes anuais sucessivos, 
o Terminal de Cruzeiros mantém as expectativas em 
alta para o ano em curso, com 110 escalas de navios de 
cruzeiros já agendadas que asseguram a vinda ao destino 
Porto e Norte de Portugal de cerca de 125 mil turistas. 
No top 3 das nacionalidades dos nossos visitantes estão os 
ingleses, os alemães e os americanos. 

E na Via Navegável do Douro, o desenvolvimento 
das condições de navegabilidade permite que mais de 
um milhão de turistas seja transportado anualmente 
em cruzeiros fluviais aos mais pitorescos recantos, 
desde o Porto a Barca d’Alva numa via com mais de 
200 quilómetros de extensão equiparada às melhores 
autoestradas fluviais da Europa.

No plano de desenvolvimento da APDL está, também, 
previsto proporcionar melhoramentos no Porto de Viana 
do Castelo, onde o canal de acesso à estrutura portuária 
sofre um aprofundamento substancial para receber 
navios de maior calado e contribui diretamente para a 
dinamização dos estaleiros navais da WestSea, que tem 
visto crescer as encomendas para a construção de navios 
em todo o mundo.

Sabemos que a concretização destes investimentos abre 
perspetivas para outros projetos, inevitáveis para assegurar 
e reforçar o posicionamento estratégico da estrutura 
portuária gerida pela APDL a nível local, nacional e 
internacional. 

Estes são alguns dos objetivos estratégicos delineados, 
para que Portugal possa contar com os portos do Douro, 
Leixões e Viana do Castelo para um desenvolvimento 
económico e ambientalmente sustentável nas próximas 
décadas. 

ments to the Viana do Castelo Port, where the access 
channel to the Port has been substantially dredged to be 
able to take in larger draught ships and contributes direct-
ly to the success of the WestSea shipyard, which has been 
receiving more and more orders from all over the world. 

We know that these investments open the way for new 
projects which are essential to strengthening the strategic 
position of the port structures managed by APDL at a lo-
cal, national and international level. 

These are just some of the strategic goals we have out-
lined, so that Portugal can count on the Douro, Leixões 
and Viana do Castelo ports to contribute to a sustainable 
economic and environmental development over the com-
ing decades. 
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“ O associativismo é a primeira  
e melhor forma de cooperação 
empresarial que existe.

”
“Associative activities are the first and foremost form  
of business cooperation which exists today.”
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DESDE QUE FOI FUNDADA A 3 DE MAIO DE 1849 
POR JOSÉ VITORINO DAMÁSIO, COMO ASSOCIA-
ÇÃO MULTISSECTORIAL DE ÂMBITO NACIONAL, 
SEDIADA NO PORTO, A AEP GANHOU UM PESO NA 
ECONOMIA PORTUGUESA E NA ATIVIDADE DAS 
EMPRESAS COMO POUCAS ASSOCIAÇÕES. A QUE 
SE DEVE ESTE FEITO?

A AEP foi a manifestação da vontade empreen-
dedora do Norte, encarnada nos industriais, em-
presários e homens de negócios que a fundaram 
em meados do século XIX, mas que tem conse-
guido perdurar ao longo do tempo, através de 
gerações que se sucedem com o mesmo espíri-
to e valores, embora adaptada aos tempos que 
vivemos. Esta capacidade única de promover a  
realização de riqueza e de contribuir para a me-
lhoria da competitividade do país, possibilitando 
uma melhor e mais justa distribuição de riqueza 
é algo que está inscrito no ADN do tecido em-
presarial que a AEP tão bem representa e que 
a define como parceiro social insubstituível na 
defesa da livre iniciativa, do bom funcionamento 
do mercado, da promoção económica e social do 
país e dos seus cidadãos.

A AEP FAZ ESTE ANO 170 ANOS. DA SUA EXPERIÊN-
CIA O QUE DESTACARIA DESTA ASSOCIAÇÃO CUJA 
SUA MISSÃO É, ENTRE OUTRAS AÇÕES, PROMOVER 
O APOIO À INTERNACIONALIZAÇÃO DAS PEQUE-
NAS E MÉDIAS EMPRESAS?

O tecido empresarial português é composto es-
magadoramente por pequenas e médias empre-
sas, e, mesmo as empresas de maior dimensão e 
até grupos económicos com escala que ultrapas-
sa o país, têm propriedade e gestão familiar, o 
que lhes confere uma abordagem na governance 
das suas organizações mais próxima da cultura 
que encontramos nas PME e que, neste particu-
lar aspecto, é muito positivo. Neste contexto, 
uma Associação como a AEP tem de fazer do 
serviço às pequenas e médias empresas, que são 
igualmente a maioria dos seus associados, a sua 
principal prioridade. 
O apoio à internacionalização das empresas des-

SINCE IT WAS FOUNDED BY JOSÉ VITORINO DAMÁ-
SIO, ON THE 3RD OF MAY, 1849, AS A NATIONWIDE 
MULTISECTOR ASSOCIATION HEADQUARTERED IN 
PORTO, THE AEP HAS GAINED MORE NOTORIETY IN 
THE PORTUGUESE ECONOMY AND AMONG COM-
PANIES THAN MOST ASSOCIATIONS. WHY?

The AEP embodied the entrepreneurial spirit 
of the North, through the business and indus-
try men who founded it in the mid-XIX Cen-
tury, but since then it has managed to remain 
relevant due to the generations of people who 
have succeeded in keeping up the spirit and the 
values, albeit adapted to the times we live in. 
This unique ability to promote the creation of 
wealth and contribute to improving the coun-
try’s competitiveness, opening up paths for a 
better and fairer distribution of wealth, is writ-
ten into the DNA of the business fabric which 
the AEP represents so well, and which defines it 
as an irreplaceable social partner in the defence 
of free initiative, a well ordered market and the 
economic and social promotion of the country 
and its citizens. 

THIS YEAR THE AEP TURNS 170. BASED ON YOUR 
EXPERIENCE, WHAT WOULD YOU HIGHLIGHT 
IN THIS ORGANISATION WITH ITS MISSION OF, 
AMONG OTHER THINGS, PROMOTING AND SUP-
PORTING THE INTERNATIONALISATION OF SMALL 
AND MEDIUM SIZED COMPANIES? 

The Portuguese business fabric is overwhelm-
ingly made up of small and medium sized com-
panies and even the larger companies or inter-
national level economic groups are often family 
owned and run, bringing them closer to the 
culture of small and medium sized companies 
in terms of “governance”, which in this case is a 
very positive aspect. In this context, an organi-
sation like the AEP has to look to the small and 
medium sized companies, which are also the 
majority of its members, as its main priority. 
Amongst the services which we must provide, 
then, the support for internationalization stands 
out, considering the exporting vocation of com-
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taca-se, no conjunto dos serviços que devem por isso ser 
prestados prioritariamente, atendendo à vocação expor-
tadora que as empresas dos sectores tradicionais da nossa 
economia, e que são por excelência as associadas da AEP 
e os principais destinatários das suas ações. Basta pensar 
que, hoje, temos mais de 43% do PIB realizado nas ex-
portações e que o esforço do país deverá ser fazer com que 
este possa ultrapassar os 50 ou 60%, tal como acontece 
na Holanda ou na Bélgica, que possuem a mesma dimen-
são de Portugal. Isto significa que temos de realizar um 
esforço adicional para aumentar a nossa presença no ex-
terior, incrementar a nossa quota de mercado na exporta-
ção e alargar a base exportadora, trazendo mais empresas 
para os mercados internacionais. É o que a AEP, tal como 
muitas outras Associações, entre as quais a ATP, têm feito 
através da organização da presença coletiva de empresas 
(sobretudo PME) em feiras internacionais e em missões 
comerciais. E, deve-se dizer, de forma notável.

COMO AVALIA O PAPEL ATUAL DO ASSOCIATIVISMO EM POR-
TUGAL, SOBRETUDO COMO PROMOTOR E DINAMIZADOR 
PARA A ECONOMIA PORTUGUESA?

O associativismo é a primeira e melhor forma de coopera-
ção empresarial que existe, muito embora, com a moder-
nidade, se procurem encontrar outros chavões e modelos 
para exprimir isso mesmo. Trabalhar de forma comum, si-
nérgica e focada para os objetivos gerais de um sector, uma 
região ou um país. Tal como em 1849, quando se criou a 
AEP, ele é indispensável para a defesa dos interesses da 
atividade empresarial e da dignificação do empresário e 
do seu trabalho, especialmente quando os contextos e as 
circunstâncias parecem conjugar-se sempre para dificultar 
esse trabalho, para minimizar o seu papel e até, muitas 
vezes, ameaçar a organização económica e social de um 
país, com derivas ideológicas e tentações coletivistas. Nos 
momentos difíceis do país, o associativismo empresarial 
ajudou a repor a razão e reorientou no bom caminho as po-
líticas públicas, ajudou as empresas a serem mais eficientes 
e mais assertivas nas suas estratégias, criando condições 
para a criação de riqueza de forma mais eficaz e mais justa. 
Hoje, como ontem, como amanhã, ele será fundamental 
ao desenvolvimento do país. Se ele for manietado ou re-
duzido, obviamente será o país, no seu todo, que irá em-
pobrecer.

panies from the traditional sectors of our economy, and 
which are mostly members of the AEP and the main tar-
gets of its events. One need only take into account that 
exports currently make up over 43% of GDP and that the 
country should be putting in an effort to bring this figure 
up and over 50 or even 60%, as is the case in Holland and 
in Belgium, which are roughly the same size as Portugal. 
This means that we need to make an additional effort to 
increase our presence abroad, boost our share in the ex-
ports market and enlarge the exports base, bringing more 
companies into the international markets. This is what the 
AEP, along with other associations such as the ATP, has 
been doing by organising the collective presence of com-
panies – especially small and medium sized companies – 
in international fairs and trade missions. And doing so, 
one might add, remarkably. 

HOW DO YOU EVALUATE THE ROLE PLAYED BY PORTUGUESE 
ASSOCIATIONS, ESPECIALLY REGARDING PROMOTING THE 
GROWTH OF THE PORTUGUESE ECONOMY?

Associative activities are the first and foremost form of 
business cooperation which exists today, although, in our 
age, other models and terms are being used to express the 
same thing. Working together, focused and geared towards 
achieving a sector’s, regional or national goals. Just like in 
1849, when the AEP was created, it remains crucial for 
the defence of the industries interests, and of the dignity 
of businessmen and their work, especially when contexts 
and circumstances seem to combine to make everything 
more difficult, to minimise their role and, as often as not, 
threaten the country’s economic and social organisation, 
through ideological drifts and temptations towards collec-
tivism. During the country’s most difficult phases, busi-
ness associations always helped to restore reason and guide 
public policy back on to the right path, helping businesses 
to be more efficient and assertive in their strategies, es-
tablishing the right conditions for a more effective and fair 
creation of wealth. As it has been and as it will be, the AEP 
remains fundamental to the development of the country. 
If it is somehow manacled or hindered, naturally it is the 
country as a whole which will lose out.   
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DA SUA EXPERIÊNCIA COMO PRESIDENTE DA ATP – ASSOCIA-
ÇÃO TÊXTIL E VESTUÁRIO DE PORTUGAL, QUAIS AS PRINCI-
PAIS FRAGILIDADES NO ASSOCIATIVISMO E COMO PODEM 
SER RESOLVIDAS?

O associativismo padece de uma enorme fragmentação, 
do topo até à base. Há demasiadas organizações repre-
sentativas. Se num determinado momento, até podemos 
entender que a sua multiplicação foi prova de vitalidade 
e dinamismo empresarial, hoje parece-nos evidente que a 
proliferação de estruturas representativas, que, na maioria 
das vezes se sobrepõem e conflituam, nada traz de positivo 
para exprimir a voz dos interesses e anseios do patronato, 
para lhe dar força, coerência e consequência. Esta situação 
obviamente interessa ao Poder, pois com um associativis-
mo pulverizado e até conflituante entre si, está muito mais 
à vontade para atuar, sem críticas consistentes e legítimas. 
“Dividir para reinar”, como diz o velho ditado português. 
Também em resultado desta situação, verificamos que as 
estruturas associativas possuem cada vez menos aderentes, 
pois o tecido empresarial se sente confuso e desmotiva-
do, sem se achar devidamente representado e defendido, 
não querendo contribuir financeiramente para essa mesma 
representação, evitando pagar quotas, sobretudo quando 
estas se multiplicam por diversas organizações, e, por isso, 
muitas associações vivem grandes dificuldades económicas 
e financeiras. Um ciclo vicioso que se adensa e ameaça tor-
nar perigoso.
Tendo em consideração que o associativismo é livre em 
Portugal, está fora de causa a obrigatoriedade da filiação 
para o exercício da atividade. Contudo, era fundamental 
que se aplicasse uma regulamentação mais exigente quanto 
à criação e funcionamento das estruturas associativas, de 
modo a que fossem legitimamente distinguidas as que fun-
cionam com base na excelência e que possuem históricos 
irrepreensíveis, para efeitos, entre outras coisas, de aces-
so aos fundos comunitários e públicos, discriminando-se 
assim positivamente pela qualidade. É necessária vontade 
política e coragem para assumir essa vontade, mas a classe 
política, na prática, tem ido na direção totalmente oposta.

E QUAIS AS SUAS VIRTUALIDADES?

As virtualidades do associativismo são evidente e já acima 
as elencámos. Sem associativismo a nossa economia seria 
claramente pior, a nossa sociedade estaria certamente mais 

BASED ON YOUR EXPERIENCE AS CHAIRMAN OF THE PORTU-
GUESE TEXTILE AND CLOTHING ASSOCIATION (ATP), WHAT 
ARE THE MAIN WEAKNESSES IN ASSOCIATIVISM AND HOW 
CAN THEY BE RESOLVED?

Associativism suffers from tremendous fragmentation, 
from top to bottom. There are simply too many representa- 
tive organisations. If, at a given time, we might be able to 
understand that this variety was proof of corporate vitality 
and dynamism, today it seems clear that the proliferation 
of representative structures which, in most cases, over-
lap and clash, does nothing to express the interests and 
concerns of employers, or to make them strong, coherent 
and consequential. This is obviously a situation which in-
terests the powers that be, since scattered and conflicting 
associations leave it much freer to act, without having to 
respond to consistent and legitimate criticism. “Divide 
and conquer”, as the old saying goes. Also, because of 
this situation, we can see that the associative structures 
have fewer and fewer members, since the business fabric 
finds itself confused and discouraged, not feeling properly 
represented or defended, and therefore unwilling to con-
tribute financially to the organisations, holding back fees, 
especially when these are owed to several different outfits. 
Therefore, many associations are going through difficult 
economic and financial times. It is a vicious circle which 
threatens to become more dangerous. 
Because we live in a country where free association pre-
vails, there is no question of making it obligatory to join 
an organisation so as to be able to operate in that sector. 
However, it would be important to apply more demand-
ing regulations to the creation and functioning of associ-
ative structures, so that it is easier to tell the difference 
between the ones which work well and have irreprehen-
sible track records in terms of using European and public 
funds, thereby allowing for a positive discrimination by 
quality. Such a commitment requires political will and 
courage, but in practical terms the political class has been 
moving in exactly the opposite direction. 

HOW ABOUT THEIR BENEFITS?

The benefits of associations are clear, and we have men-
tioned them above. Without them our economy would 
obviously be worse off, and our society would be closer 
to a collectivist model, where the state is all, and owns 



26Portugal Business on the Way

all, and where there is no space for individual or collective 
freedom; and not only in economic terms. Besides this, 
associativism, in the organisations where it developed 
best, geared towards the interests of its members, makes 
it easier to provide a variety of high value services, making 
up for market failures or for occasions when the market is 
unable to present quality supply, which is essential for the 
proper functioning and development of companies and the 
economy in general. 

THE ORGANISATION OF FAIRS AND EXHIBITIONS IS CERTAIN-
LY PART OF THE AEP’S VOCATION. AN EXAMPLE IS THE EX-
PONOR, WHICH HAS BEEN RUNNING FOR 30 YEARS. AS YOU 
KNOW, THE EXPONOR WAS CREATED THROUGH A PROTOCOL 
BETWEEN THE PORTO INDUSTRIAL ASSOCIATION (AIP), CUR-
RENTLY THE AEP, AND SEVERAL ASSOCIATIONS FROM THE 
TEXTILES AND CLOTHING SECTORS. WAS THIS AN IMPORTANT 
STEP FOR THE INTERNATIONALISATION OF THE REGION? 

The Exponor was, indeed, born from a partnership be-
tween what was then the AIP, currently the AEP, and 
textiles associations, through the Portex Bureau, which 
worked towards the promotion of exports. The Portex 
fairs were growing rapidly and needed a to find an ade-
quate home. 
Similarly, other exporting industries in the north were 
looking for a place to host their fairs, with the same goals, 
including metalworking, footwear, furniture or con-
struction. Without the Exponor we would not have had 
the conditions to make these sectors grow, to bring about 
modern and dynamic industries and provide an adequate 
image of efficiency and modernity to their international 
clients, thereby climbing the global chain value. 

IN 2018, CLOTHING AND TEXTILE EXPORTS REACHED A RE-
CORD VALUE OF 5.314 MILLION EUROS (UP 2%), AND OF 
EMPLOYMENT, WITH OVER 12 THOUSAND JOBS CREATED 
BETWEEN 2013 AND 2017 IN THE TEXTILE BRANCH ALONE. 
UP TO WHAT POINT CAN THESE RESULTS BE ATTRIBUTED TO 
THE FACT THAT THE SECTOR HAS STRONG ASSOCIATIONS, OF 
WHICH THE ATP IS A GOOD EXAMPLE?  

Due to the merging of subsector associations, the ATP 
currently represents the whole clothing and textiles 
sector, making it a good example of what we defend in 
terms of concentration of associations, giving businesses 

próxima de um modelo coletivista, em que o Estado é tudo 
e dono de tudo, em que não cabe grande espaço para a li-
berdade individual e coletiva; e não só em termos econó-
micos. Além disso, o associativismo, nas organizações que 
se desenvolveram com excelência e orientadas aos interes-
ses dos seus associados, permite oferecer um conjunto de 
serviços de alto valor, em que se colmatam falhas de mer-
cado ou quando o mercado não consegue apresentar oferta 
à altura, os quais são fundamentais para o funcionamento 
e desenvolvimento das empresas e da economia em geral.

NO ADN DA AEP ESTÁ CLARAMENTE INSCRITO A REALIZA-
ÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES, DESIGNADAMENTE ATRAVÉS 
DA EXPONOR, COM MAIS DE 30 ANOS DE ATIVIDADE. COMO 
SABE, A EXPONOR FOI CRIADA ATRAVÉS DE UM PROTOCOLO 
ENTRE A AIP (ASSOCIAÇÃO INDUSTRIAL PORTUENSE, HOJE 
AEP) E UM CONJUNTO DE ASSOCIAÇÕES DO SETOR TÊXTIL 
E VESTUÁRIO. CONSIDERA QUE FOI UM PASSO RELEVANTE 
PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO DA REGIÃO E DO PAÍS? 

Efetivamente, a Exponor nasceu de uma parceria entre a 
então AIP (hoje AEP) e as Associações Têxteis, através de 
um organismo que as unia e se destinava à promoção das 
exportações, o Gabinete Portex. As feiras Portex estavam 
em crescimento acelerado e necessitavam de um espaço 
condigno para as suas realizações. 
Do mesmo modo, outras indústrias exportadoras da re-
gião norte buscavam um local onde pudessem realizar as 
suas feiras com os mesmos objetivos, como a metalomecâ-
nica, o calçado, o mobiliário ou a construção. Sem a Ex-
ponor não teríamos tido as condições para fazer crescer 
estes sectores, revelar indústrias modernas e dinâmicas, 
dar uma imagem adequada de eficiência e atualidade aos 
clientes internacionais, subindo, também por esta via, na 
cadeia de valor à escala global.

AS EXPORTAÇÕES DOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO EM 2018 ATIN-
GIRAM O VALOR RECORDE DE 5.314 MILHÕES DE EUROS (+2%) 
E EM TERMOS DE EMPREGO, ENTRE 2013 E 2017, FORAM CRIA-
DOS PELA FILEIRA TÊXTIL MAIS DE 12 MIL POSTOS DE TRABA-
LHO. EM QUE MEDIDA ESTES RESULTADOS BENEFICIAM DE O 
SECTOR DETER UM ASSOCIATIVISMO FORTE, DO QUAL A ATP 
É UM BOM EXEMPLO? 

A ATP, como resultado de uma fusão de associações sub-
sectoriais, é a organização que representa toda a fileira do 
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a stronger, more consistent and effective voice 
in the defence of its interests and expression of 
concerns before society in general and the pow-
ers that be in particular. Currently, the ATP 
represents the vast majority of the sector’s com-
panies and its members include national and in-
ternational references in the field. This is both 
a source of pride and added responsibility. We 
should also add that the fact that being the voice 
of the sector has allowed the ATP to construct a 
serious, grounded strategic speech, to set viable 
goals, apply for European funding in order to 
secure essential resources for their completion 
and form teams capable of executing them to a 
high degree of perfection. This is what we do. 
These results are not happenchance, they have 
been meticulously planned. 

WHEN YOU TOOK CHARGE OF THE ATP YOU SAID 
THAT THE PATH AHEAD WAS THROUGH MODERN-
ISATION AND COMPETITIVENESS, “THROUGH THE 
INTERNATIONALISATION OF COMPANIES, THE 
QUALIFICATION AND VALUING OF HUMAN RE-
SOURCES, TECHNOLOGICAL INNOVATION, CREA-
TIVITY AND FASHION, SO AS TO REPOSITION COM-
PANIES, THEIR PRODUCTS AND SERVICES AT AN 
INCREASINGLY HIGHER LEVEL IN THE VALUE CHAIN, 
MAKING THEM MORE COMPETITIVE IN THE GLOBAL 
MARKET”. TODAY, ARE YOU IN A POSITION TO SAY 
THAT THIS MISSION HAS BEEN ACCOMPLISHED?

I am very pleased to say that it has. The Portu-
guese textiles and clothing industries enjoy tre-
mendous international reputation and prestige, 
having become synonymous with productive 
excellence, market and customer centred cre-
ativity and technological innovation in terms of 
materials and processes, so as to differentiate 
supply, with a global presence, considering there 
are over 360 companies in the sector, through the 
programmes developed by the ATP and ASM, in 
over 85 fairs in 35 countries every year, making it 
possible to increase exports continually (over 5.3 
billion euros in 2018) to 189 different countries. 
The Portuguese clothing and textiles industry 
is an international case study, which many oth-

têxtil e do vestuário, sendo por isso a expressão 
concreta do que defendemos em termos de con-
centração associativa, de modo a que as empre-
sas possam ter uma voz mais forte, mais coeren-
te, mais consistente e mais eficaz, na defesa dos 
seus interesses e anseios, junto da sociedade em 
geral e das instâncias do Poder em particular. 
Hoje a ATP representa a esmagadora maioria das 
empresas do sector e tem entre os seus membros 
aquelas que são referência nacional e até inter-
nacional. É um orgulho e uma responsabilidade 
acrescida também. Há que acrescentar igual-
mente a esta apreciação, o facto de a ATP ser 
“a voz” do sector têxtil e vestuário e de tal lhe 
poder ter conferida a capacidade de construir 
um discurso estratégico, sério e fundamentado, 
de traçar objetivos realizáveis, lançar progra-
mas e projetos destinados a cumpri-los escru-
pulosamente, candidatar-se aos programas de 
incentivos comunitários para obter os recursos 
indispensáveis para a concretização e ter equi-
pas capazes para os realizar com elevadíssimo 
grau de execução, como efetivamente acontece. 
Os resultados não nasceram do acaso, pois este 
constrói-se com intencionalidade.

NO INÍCIO DA SUA LIDERANÇA NA ATP DISSE QUE 
O CAMINHO DEVERIA SER FEITO ATRAVÉS DOS VE-
TORES DA MODERNIZAÇÃO E COMPETITIVIDADE, 
"POR VIA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EM-
PRESAS, DA QUALIFICAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS 
RECURSOS HUMANOS, DA INOVAÇÃO TECNOLÓ-
GICA, DA CRIATIVIDADE E DA MODA, DE FORMA A 
REPOSICIONAR AS EMPRESAS, OS SEUS PRODUTOS 
E SERVIÇOS, EM PATAMAR CADA VEZ MAIS ELEVA-
DO NA CADEIA DE VALOR, E TORNÁ-LOS MAIS CON-
CORRENCIAIS NO MERCADO GLOBAL". PODE HOJE 
AFIRMAR QUE A MISSÃO FOI CUMPRIDA?

Posso dizer, com muita satisfação que sim. Hoje 
a Indústria Têxtil e Vestuário portuguesa possui 
um enorme prestígio e reputação internacional, 
pois é sinónimo de excelência produtiva, criati-
vidade orientada ao mercado e ao cliente, inova-
ção tecnológica nos materiais e nos processos, 
de modo a diferenciar a oferta, com presença 
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er countries have tried to copy. “Made in Portugal” is cur-
rently a guarantee of extreme quality, which brings added 
value to the product. This was not the case 20 years ago. It’s 
been a long and difficult journey, but we couldn’t be more 
pleased with the result. 

YOU HAVE ALSO SAID THAT ONE OF THE GREAT CHALLENGES 
OF YOUR TERM AS CHAIRMAN IS TO CHANGE THE DEFINITION 
OF SMALL AND MEDIUM SIZED COMPANY, SINCE THE COMPA-
NIES WHICH ARE WITHIN THE SCOPE OF A HOLDING DO NOT 
HAVE ACCESS TO EUROPEAN FUNDS, MAKING IT NECESSARY 
TO NEGOTIATE A COLLECTIVE LABOUR AGREEMENT WITH A 
VISION SET ON THE FUTURE RATHER THAN ON THE PAST. IN 
THIS REGARD YOU PRESENTED THE GOVERNMENT WITH 131 
PROPOSED MEASURES. WHAT STAGE ARE YOU AT WITH THIS? 

We have completed everything that depends exclusively 
on us, or largely on us. All the rest requires more time, 
patience and persistence. 
Changing the definition of a small and medium sized com-
pany requires a change in law, both nationally and in Eu-
rope, which means that it will only be possible to effect 
the changes we defend with the support of the authorities 
in Portugal and, especially, Brussels. It is going to take 
time and require a lot of tenacity and determination. If 
it is true that in Portugal our proposals seem to be well 
accepted by the Government, in Brussels things are more 
painstaking and drawn out, since all the interests of the 
different member-states have to coincide.  
As far as the Collective Labour Agreement, we have come 
up against the unwavering opposition of some trade unions 
which continue to live in a paradigm which is not of this 
age, or of this world. But we will not give up and we be-
lieve that by the end of this term we could have some good 
news, in terms of drawing up a modern contract to govern 
labour relations in this sector, geared towards the inter-
ests of the companies and those who work in them, over 
an extended timeframe. 
Finally, concerning the 131 measures which the Mission 
Structure for the Capitalisation of Companies presented 
and to which the ATP actively contributed, we must say 
that we have been following their implementation care-
fully, and have already seen the end of the customs VAT, 
which benefits the exporting companies. This is just one 
of a number of measures we defended. I should say that the 

global, uma vez que encontramos mais de 360 empresas 
do sector, através dos programas que a ATP e a ASM de-
senvolvem, em mais de 85 feiras em 35 países, todos os 
anos, o que lhes possibilita exportar sempre mais ( mais de 
5.3 mil milhões euros em 2018 ) e para 189 destinos em 
todo o mundo. O têxtil e vestuário português é um case 
study internacional, estudado em muitas geografias e que 
muitos países querem imitar. O “made in Portugal” é hoje 
exigido nas etiquetas das peças como garantia de qualidade 
extrema, valorizando o produto, algo que não acontecia 
há 20 anos atrás. Foi um longo e árduo caminho, mas o 
resultado não poderia ser melhor.

DISSE TAMBÉM QUE UM DOS GRANDES DESAFIOS DA SUA 
PRESIDÊNCIA SERIA MUDAR O CONCEITO DE PME, SOBRE-
TUDO PORQUE TODAS AS PME QUE ESTÃO NUM PERÍMETRO 
DE CONSOLIDAÇÃO DE UMA HOLDING NÃO TÊM ACESSO A 
FUNDOS COMUNITÁRIOS E ERA NECESSÁRIO NEGOCIAR UM 
NOVO CONTRATO COLETIVO DE TRABALHO, COM UMA VISÃO 
DE FUTURO E NÃO DE PASSADO. PARA ISSO APRESENTARAM 
AO GOVERNO 131 MEDIDAS. EM QUE PONTO SE ENCONTRA 
ESTE DESAFIO?

As coisas que dependem exclusivamente de nós, ou em 
grande parte de nós, estão plenamente realizadas, as de-
mais exigem mais tempo, mais paciência e persistência. 
A alteração do conceito de PME obriga a alteração legis-
lativa, no país e na Europa, pelo que só com a vontade das 
instâncias do Poder, em Portugal, e, sobretudo, em Bru-
xelas, será possível fazer a alteração que defendemos. Vai 
demorar tempo e vai  exigir muita tenacidade e determi-
nação, pois, se em Portugal as entidades governamentais 
são aparentemente mais acessíveis aos nossos argumentos, 
já em Bruxelas o processo será mais penoso e demorado, 
pois há que fazer coincidir os interesses e sensibilidades 
dos diferentes Estados-membros. 
Quanto ao Contrato Coletivo de Trabalho esbarramos na 
irredutibilidade de algumas organizações sindicais, que 
continuam a viver num paradigma que já não é deste tem-
po nem deste mundo. Todavia, não desistimos e estamos 
em crer que até ao final do mandato poderão resultar notí-
cias positivas, na linha de se fundarem as relações laborais 
deste sector num contrato moderno, orientado aos inte-
resses das empresas e de quem nelas trabalha, numa pers-
petiva temporal alargada.
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Mission Structure, led by José António Barros, has per-
formed admirably and that had it been fully applied, with 
the extension and intensity that were planned for, it would 
have been an instrument for deep reform of the State and 
of the Portuguese economy. Unfortunately, other inter-
ests of a political nature have been raised and as usual the 
good intentions have ended in less than desirable results. 

HOW HAS THE ATP’S STRATEGY BEEN ARTICULATED WITH THE 
SELECTIVE FASHION ASSOCIATION, GIVEN THE FACT THAT 
THIS ORGANISATION’S MISSION IS ESSENTIALLY THE INTER-
NATIONALISATION OF THE SECTOR’S COMPANIES?

The Selective Fashion Association (ASM) was founded 
in 1992 as an innovative joint-venture between APIM 
(knitwear), which is currently the ATP and the Fédéra-
tion Française de la Maille, to organise fairs in Portugal. 
Two fairs were then launched, the Salão Selectiv’Moda 
and MODtissimo, the latter of which is still regularly 
organised, being the oldest sectorial fair in the whole of 
the Iberian Peninsula. This extraordinary energy was still 
very apparent in the last edition, last February, at the Air-
port. In 2000 the Fédération de la Maille left the consor-
tium and the APT (textiles) and the ANIL (wool) joined, 
leading to a strategic change in the ASM and allowing it 
to organise and coordinate the collective participation of 
Portuguese companies in fairs abroad, besides organis-
ing MODtissimo. With the merger of the APIM and the 

Quanto às 131 medidas que a Estrutura de Missão para a 
Capitalização das Empresas apresentou e para as quais a 
ATP contribuiu ativamente, há que dizer que temos vin-
do a acompanhar com atenção a sua implementação, ve-
rificando, por exemplo, que o fim do IVA Alfandegário 
já está em prática beneficiando a tesouraria das empresas 
exportadoras, tal como tínhamos defendido, entre muitas 
outras. Devo dizer que o trabalho da Estrutura de Mis-
são, liderada pelo Eng. José António Barros, realizou um 
trabalho notável que, se fosse integralmente colocado no 
terreno e com a extensão e intensidade que prometia, teria 
ele próprio constituído um instrumento de reforma pro-
funda do Estado e da economia portuguesa. Infelizmente, 
outros interesses de natureza política se levantaram e as 
boas intenções acabam normalmente em resultados bem 
aquém do desejável.

COMO TEM SIDO ARTICULADA ESTA ESTRATÉGIA DA ATP COM 
A ATIVIDADE DA ASSOCIAÇÃO SELETIVA MODA, UMA VEZ 
QUE A MISSÃO DESTA ENTIDADE É, FUNDAMENTALMENTE, A 
INTERNACIONALIZAÇÃO DAS EMPRESAS DO SECTOR?

A ASM – Associação Selectiva Moda foi constituída em 
1992 através de um joint venture inovadora entre a APIM 
(Malhas), que hoje é a ATP, e a Fédération Française de la 
Maille, para realizar feiras em Portugal. Dois salões foram 
então lançados: o Salão Selectiv’Moda e o MODtissimo, 
tendo este mantido a sua realização regular até hoje, sen-

Foto: DR
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APT into that is now the ATP, the latter gained a very 
important role in the social fund, so that you could say 
that Selectiva Moda is the armed wing for sectorial inter-
nationalisation activities, which it undertakes through its 
“From Portugal” projects, accompanying 360 companies 
to 85 fairs in 35 countries. Besides this, as we have already 
mentioned, it coordinates projects such as “Fashion From 
Portugal” aimed at boosting the international projection 
of the sector, along with the national representation at the 
main international fairs. 

WHAT COULD OTHER SECTORS OF THE PORTUGUESE ECONO-
MY LEARN FROM THE GOOD RESULTS OF THE TEXTILES AND 
CLOTHING SECTORS? 

The best lesson is in the proof that a so-called traditional 
industry can modernise and be at the forefront, global-
ly, because of its technological capacities, the preser-
vation of its knowhow, its flexibility and adaptability to 
the most demanding business models in the sector, such 
as “fast fashion”, which offers products and services with 
the shortest “lead time” in world, since it can deliver your 
orders between two and six weeks.
Another lesson is about resilience and the ability to recov-
er and reinvent yourself. In 2009, following a decade of 
successive competitive and dramatic shocks, which took 
place in a context of unbridled liberalisation of the world’s 
textile trade and ended with the global financial crisis, the 
sector seemed to be at a stage of irreversible decline, but 
it decided to resist, to abandon price-based competition 
and invest in technology and creativity, in establishing an 
international presence and improving the management of 
its organisations to the point where, in under 10 years, it 
is now an international “case study” of value oriented suc-
cess. Where there is will, leadership, perseverance, ade-
quate resources and a consistent strategy to apply them to, 
even the most ambitious plans can be fulfilled. 

HAVE THE STATE INSTITUTIONS CREATED A FAVOURABLE 
ENVIRONMENT FOR PRIVATE BUSINESS ACTIVITY? LOOKING 
BACK ON THIS DECADE WHICH IS COMING TO AN END, WHAT 
WOULD YOU HIGHLIGHT AS THE POSITIVE AND NEGATIVE AS-
PECTS?

There isn’t a single government which doesn’t claim that 

do o mais antigo da fileira à escala ibérica, revelando uma 
extraordinária dinâmica, ainda bem patente na sua última 
edição, no passado mês de fevereiro, no Aeroporto. Em 
2000, a Fédération de la Maille sai do consórcio, aderin-
do a APT (Têxtil) e a ANIL (Lanificios), determinando 
uma alteração na estratégia da ASM e permitindo que esta, 
além do MODtissimo, passasse a organizar a participação 
coletiva de empresas portuguesas em feiras no exterior. 
Com a fusão da APIM e da APT no que hoje é a ATP, 
esta última associação ganhou um papel determinante no 
seu fundo social, podendo mesmo dizer-se que a Selectiva 
Moda é o “braço armado” para as atividades de internacio-
nalização do sector, o que realiza através dos seus projetos 
“From Portugal”, todos os anos, levando mais de 360 em-
presas a 85 feiras em 35 países, como já referimos, para lá 
da articulação dos projetos de imagem como o “Fashion 
From Portugal”, destinado a reforçar a projeção interna-
cional do sector, conjuntamente com a representação na-
cional nas principais feiras internacionais.

QUAIS OS ENSINAMENTOS E PRÁTICAS QUE OUTROS SECTO-
RES DA ECONOMIA PORTUGUESA PODEM RETIRAR DOS BONS 
RESULTADOS DOS TÊXTEIS E VESTUÁRIO?

O melhor ensinamento ou mensagem é a demonstração 
provada de que uma indústria dita tradicional se pode mo-
dernizar e estar na vanguarda à escala global, pela sua ca-
pacidade tecnológica, pela preservação do seu know-how, 
pela sua flexibilidade e adaptabilidade aos mais exigentes 
modelos de negócio no sector, como o fast fashion, ofere-
cendo produtos e serviços com o lead time mais curto do 
mundo, uma vez que consegue, desde a colocação da enco-
menda à sua entrega, prazos entre as 2 a 6 semanas. 
Outro ensinamento é sobre a resiliência e a capacidade de 
recuperação e de reinvenção: em 2009, depois de uma dé-
cada de sucessivos choques competitivos dramáticos, que 
começaram na descontrolada liberalização do comércio 
têxtil mundial até à crise económica e financeira global, 
o sector parecia estar à beira de uma decadência irrever-
sível, mas decidiu resistir, abandonar a competição pelo 
preço, investir em tecnologia e criatividade, em presença 
internacional e na melhoria da gestão das organizações, 
para, em menos de dez anos, se apresentar como um case 
study internacional de sucesso, orientado ao valor. Haja 
vontade, haja liderança, haja perseverança, haja recursos 
adequados e uma estratégica coerente e consistente para 
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it is going to promote economic and business activity, and 
that doesn’t set the internationalisation of these activities 
as a priority for its public policy. Unfortunately the real-
ity on the ground is very different. The country retains a 
complex bureaucratic system with myriad obstacles and 
difficulties, making business activity very difficult. At 
a tax level, nothing has been done to stimulate exports 
and entrepreneurialism; besides specifically earmarked 
European Union funds, which depend on the initiative of 
Brussels, we continue to have high taxes which penalise 
businesses and discourage growth and investment. Even 
the measures taken in the recent past to lower the Cor-
porate Tax, were rolled back for ideological reasons, as 
were measures aimed at making the labour law more flex-
ible, so that it is now much more rigid and less business 
friendly. In the same vein, the judicial system continues 
to beg for reform and remains painfully slow and uncer-
tain, scaring away investors and breeding mistrust among 
economic agents which do not depend on it to solve their 
problems. 
The banking system is also more distant from the business 
world, and less open to support new business expansion 
projects, due to the scandals involving the main banks over 
the past years, such as BES and Caixa Geral de Depósitos. 
Valid alternatives have yet to appear.
Finally pressure on certain operational costs, such as ener-
gy, salaries and environment, have been harming business 
competition in the manufacturing industry, as the govern-
ment agencies stand by and fail to provide alternatives. All 
this means that the economy, over all, is clearly less com-
petitive on a global scale than it was 10 years ago. 
On the plus side, though, I would highlight the increase 
in the exports in relation to the GDP, which has allowed 
Portugal to obtain unprecedented trade surpluses. This 
was only possible because of the internationalisation stim-
ulus programmes such as the ones that the ATP or the 
AEP have been implementing. The consolidation of public 
accounts is also noteworthy and praiseworthy, as it has al-
lowed the country to obtain credit at lower interest rates 
on the international market. Besides this, and when com-
pared to other, more agile countries on a global scale, the 
country has lost positions and only the efforts of the tradi-
tionally exporting industries have prevented the situation 
from being even worse. We now have no more leeway, 
however, and unless we see effective measures to relaunch 

os aplicar, que os mais ambiciosos dos desejos são possíveis 
de realizar.

CONSIDERA QUE OS PODERES PÚBLICOS TÊM CRIADO UM 
AMBIENTE FAVORÁVEL À ATIVIDADE EMPRESARIAL PRIVADA? 
O QUE DESTACA DE POSITIVO E DE NEGATIVO, OCORRIDO NA 
DÉCADA QUE ESTÁ PRESTES A TERMINAR?

Não existe nenhum governo que não se arrogue de promo-
ver ou fomentar a atividade económica e empresarial e não 
fale na internacionalização das atividades como uma prio-
ridade das suas políticas públicas. Infelizmente a realidade 
demonstra coisas bem diversas. O país mantém um siste-
ma burocrático e complexo onde as dificuldades e os en-
traves se multiplicam, criando claros obstáculos à ativida-
de empresarial. Ao nível da fiscalidade, nada tem sido feito 
para estimular as exportações e o empreendedorismo; 
para lá dos fundos dedicados para o efeito provenientes da 
União Europeia, e cuja iniciativa vem afinal de Bruxelas, 
a fiscalidade que penaliza as empresas continua elevada e 
desincentiva o crescimento e o investimento. Mesmo as 
medidas tomadas num passado recente para fazer descer 
o IRC foram revertidas por razões ideológicas, tal como 
a flexibilização da legislação laboral, que tem vindo a ter 
alterações, voltando a ser mais rígida e muito menos  bu-
siness friendly. De igual modo, o sistema judicial continua 
por reformar, caracterizando-se por uma exasperante len-
tidão e uma inquietante incerteza, afastando investidores 
e criando a desconfiança nos operadores económicos que 
nele não confiam para resolver os seus problemas.
Igualmente o sistema bancário nos últimos anos, mercê 
dos escândalos que envolveram os principais bancos, com 
destaque pela dimensão para o BES e a Caixa Geral de De-
pósitos, está hoje mais longe do mundo empresarial e pou-
co aberto para apoiar novos projetos e de expansão empre-
sarial, sem que não tenham entretanto surgido iniciativas 
de criação de alternativas válidas. 
Finalmente, a pressão sobre determinados custos operati-
vos, como a energia, os salários e o ambiente, tem vindo a 
minar a competitividade empresarial, na ótica da indústria 
transformadora, sem que os poderes públicos tenham pro-
movido alternativas, pelo que a economia, no seu todo, 
nos últimos 10 anos, está claramente menos concorrencial 
à escala global.
Pela positiva há que destacar o crescimento da quota de 
exportação no PIB, permitindo a Portugal ter obtido nos 
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Mais corretamente podemos dizer que no Vale do Ave, no Vale do 
Cávado e no Vale do Sousa, radicam 85% das empresas do sector 
têxtil e vestuário português. As bacias destes três rios formam 
uma região, cujo epicentro é Vila Nova de Famalicão, a partir do 
qual se pode chegar a qualquer das empresas onde se inserem 
em menos de uma hora. Isto significa, por outras palavras, que 
estamos perante um cluster natural de empresas de uma mesma 
indústria, das fiações à confeção, passando pelas tecelagens, 
tricotagens, têxteis-lar, têxteis técnicos, estamparias e tinturarias e 
acabamentos, que funcionam numa lógica de complementaridade 
e sinergia, fortemente assistidas por um sistema científico 
e tecnológico também aí instalado, no qual encontramos 
universidades especializadas na indústria, centros tecnológicos e 
de formação, think tanks como a própria ATP, e diversas empresas 
de serviços orientadas à inclusão de valor acrescentado ao sector. 
Esta realidade que forma um cluster industrial dinâmico, integrado 
num pequeno e delimitado espaço geográfico, bem assistido 
por excelentes infraestruturas, hoje apresenta-se como a maior 
região têxtil da Europa e, por essa razão, é uma evidente vantagem 
competitiva. Um cliente estrangeiro pode chegar de manhã ao 
Porto, visitar 2 ou 3 fábricas, colocar encomendas ou monitorizar 
os negócios em curso, e partir no avião do fim do dia sem sequer 
necessitar de pernoitar na cidade. Onde é possível fazer isso na 
Europa ou no mundo?

It is more correct to say that 85% of the textile and clothing 
companies in Portugal are based in the Ave, Cávado and Sousa 
valleys. The basins of these three rivers form a region, centred 
around Vila Nova de Famalicão, from which you can reach any of the 
companies in under an hour. In other words, this means that we are 
faced with a natural cluster of companies from the same industry, 
from spinning to confection and including weaving, knitting, home 
textiles, technical textiles, printing, dyeing and trimming, which work 
according to a logic of complementarity and synergy, supported 
by a scientific and technological system which is also established 
there and which includes specialised industrial universities, tech 
and training centres, think tanks such as the ATP itself and several 
service companies aimed at adding value to the sector. This reality 
forms a dynamic industrial cluster, integrated into a small and 
enclosed geographical area, well served by excellent infrastructure 
and which currently presents itself as the largest textile region in 
Europe, which gives it an obvious competitive advantage. A foreign 
client could land in Porto in the morning, visit two or three factories, 
place orders or monitor ongoing negotiations, then leave at the 
end of the day without even having to spend the night. Where else 
in Europe, or in the world, is that possible?

NO VALE DO AVE RADICA 

85% DO SETOR TÊXTIL 

PORTUGUÊS, NUM RAIO DE 

TRINTA QUILÓMETROS, COM 

EPICENTRO EM FAMALICÃO. 

CONSIDERA QUE NO 

ATUAL PARADIGMA DE 

COMPETITIVIDADE, SERVIÇO E 

RESPOSTA RÁPIDA, ESSE FACTO 

PODE SER UMA VANTAGEM? 

THE AVE VALLEY IS HOME TO 

85% OF THE PORTUGUESE 

TEXTILES SECTOR, WITHIN A 

RADIUS OF 30 KILOMETRES, 

AROUND FAMALICÃO. IN 

THE CURRENT CONTEXT OF 

COMPETITION, SERVICE AND 

FAST RESPONSE, COULD THIS 

BE AN ADVANTAGE?
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productive and exporting activity we will have to face se-
rious difficulties in a not too distant future. 

YOU WERE CHAIRMAN OF THE ATP FROM 2016-2018. ARE YOU 
PLANNING ON RUNNING FOR A SECOND TERM? WHY?

I am still considering running again, but this will have to 
be decided along with the rest of the board which I preside 
over. 

últimos anos inéditos excedentes comerciais, o que só foi 
possível com programas de estímulo à internacionalização 
das empresas, como aqueles que a ATP ou a AEP têm vindo 
a implementar. O saneamento das contas públicas também 
é de realçar e louvar, pois possibilitou ao país financiar-se a 
juros mais baixos no mercado internacional. Tirando isso, 
e se compararmos com outros países mais ágeis à escala 
global, o país perdeu posicionamento e só não foi mais por 
ter indústrias tradicionais exportadoras que foram com-
pensando a situação. A margem de manobra, contudo, 
terminou e se não existirem medidas efetivas e de relan-
çamento da atividade produtiva e exportadora poderemos 
ter de enfrentar novamente sérias dificuldades num futuro 
mais próximo do que pensamos.

FOI PRESIDENTE DA ATP NO TRIÉNIO 2016-2018. É SUA INTEN-
ÇÃO RECANDIDATAR-SE A UM NOVO MANDATO? POR QUE 
RAZÃO?

Estou ainda a ponderar a recandidatura, que terá de ser 
considerada – ou não – com o resto do corpo diretivo a 
que presido.

“Sem associativismo a nossa economia seria claramente pior, a nossa sociedade estaria 
certamente mais próxima de um modelo coletivista, em que o Estado é tudo e dono de 

tudo, em que não cabe grande espaço para a liberdade individual e coletiva.”

“Without them our economy would obviously be worse off, and our society would be closer 
to a collectivist model, where the state is all, and owns all, and where there is no space 

for individual or collective freedom. "
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"Portugal tem de exportar para fora do UE para continuar 
a crescer". O aviso é do ministro da Economia, Pedro Siza 
Vieira, que defendeu que o país tem que diversificar os 
mercados de exportações. Isto depois de o Banco de Por-
tugal ter anunciado, no seu Boletim Económico de março, 
que atualiza as projeções para o período de 2019 a 2021, 
que Portugal precisa de exportar mais.

De facto, Espanha, França, Alemanha e Reino Uni-
do, este último mercado com as incertezas trazidas pelo 
Brexit, estão no top 5 dos países para onde Portugal mais 
exporta. Os EUA surgem em 5.º lugar ainda que com ex-
portações no valor de 2,9 mil milhões de euros, em 2018, 
valor ligeiramente acima em relação ao ano anterior.

"O peso das exportações no PIB (Produto Interno Bru-
to) deverá situar-se em cerca de 47% em 2021, aumentan-
do cerca de 3 pontos percentuais do PIB face a 2018", refe-
re o Banco de Portugal, acrescentando que "esta evolução 
traduz-se no aumento continuado do grau de abertura da 
economia portuguesa".

De acordo com uma outra entidade, o Eurostat, 76% 
das exportações de Portugal destinaram-se a outros países 
da União, sendo que também 76% das importações foram 
oriundas de outros Estados-membros. 

A Espanha continua a ser o principal parceiro comer-
cial, representando 25% das exportações portuguesas e 
31% das importações. A nível de exportações, os outros 
principais destinos dos bens comerciais de Portugal foram 
França (13%) e Alemanha (11%), seguidos de Reino Unido 
(6%) e EUA (5%), enquanto as principais fontes de im-
portações foram Espanha (31%), Alemanha (14%), França 
(8%), Itália e Holanda (ambas 5%). E os produtos expor-
tados por Portugal para cada um destes países variam (ver 
tabelas mais à frente, nas páginas 40 e 41).

A nível global, os dois principais parceiros comerciais 
da União Europeia em 2018 continuaram a ser os EUA e 
China, representando, em conjunto, um terço das trocas 
comerciais extra-UE dos 28 países-membros.

Já as trocas comerciais com os EUA ascenderam a 674 
mil milhões de euros (17,1% do total de trocas comerciais, 
ou seja, a soma das exportações e importações). Com a 

“Portugal needs to export outside of the EU in order to 
keep growing”, warns the minister of the Economy. Pedro 
Siza Vieira said that the country needs to diversify its ex-
port markets, following a warning by the Bank of Portugal 
in its Economic Bulletin for March – which updates fore-
casts for the period between 2019 and 2021 – to the effect 
that Portugal needs to increase its exports.

Spain, France, Germany and the UK – the latter with 
the uncertainties which accompany the Brexit process – 
are in the top 5 of countries to which Portugal exports. 
The USA ranks 5th, with exports to this country worth 
2.9 billion euros in 2018, just above the figures for the 
previous year. 

“The weight of exports relative to GDP (Gross Domes-
tic Product) is expected to remain around 47% in 2021, 
increasing by around three percentage points of GDP 
compared to 2018”, says the Bank of Portugal, adding that 
“this evolution translates into continued increase in the 
openness of the Portuguese economy”. 

According to another entity, Eurostat, 76% of Portu-
gal’s exports are aimed at other EU countries and 76% of 
imports also come from other member states. 

Spain continues to be Portugal’s main business partner, 
accounting for 25% of Portuguese exports and 31% of im-
ports. In terms of exports, the other major locations for 
Portuguese goods were France (13%) and Germany (11%) 
followed by the UK (6%) and the USA (5%), whereas 
most imports were from Spain (31%), Germany (14%), 
France (8%), Italy and Holland (both 5%). The value of 
exports by Portugal to each of these countries varies (see 
tables on pages 40 and 41).

Globally, the European Union’s two main trade part-
ners in 2018 are still the USA and China, which together 
represent a third of non-EU trade for all 28 member states.

Trade with the USA amounted to 674 billion euros 
(17.1% of all trade, that is, exports plus imports). Trade 
with China amounted to 605 billion euros (15.4%). 

These are followed, at quite a distance, by Switzerland 
(265 billion, 6.7%), Russia (254 billion, or 6.4%) and 
Turkey (153 billion, 3.9%). 

Os mercados que fazem a exportação portuguesa
The markets that make the Portuguese export
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China as trocas comerciais atingiram os 605 mil milhões 
de euros (15,4%). 

Seguem-se, a grande distância, a Suíça (265 mil mi-
lhões, 6,7%), a Rússia (254 mil milhões, ou 6,4%) e a 
Turquia (153 mil milhões, 3,9%).

Dentro da União Europeia, a Alemanha é o principal 
destino das exportações da maioria dos Estados-membros 
e também a principal fonte de importações.

O boletim do Banco de Portugal destaca também que, 
entre 2019-2021, "as exportações deverão crescer de for-
ma relativamente estável em torno de 3,7%, evoluindo 
em linha com o indicador de procura externa dirigida à 
economia portuguesa e com pequenos ganhos de quota de 
mercado." 

As conquistas de quota de mercado projetadas para este 
período "estão essencialmente relacionadas com a ativi-
dade turística. À semelhança do observado em 2018, as 
exportações de turismo deverão abrandar ao longo do ho-
rizonte de projeção, após os crescimentos extraordinários 
registados no passado recente e num quadro de recupe-
ração de alguns destinos concorrentes", alerta a mesma 
entidade.

Ou seja, após um aumento de 2,1% em 2018, "o PIB 
português deverá crescer 1,7% em 2019 e 2020 e 1,6% 
em 2021", projeta o Banco de Portugal, que no anterior 
boletim, em dezembro de 2018, previa um aumento de 
1,8% no PIB de 2019.

Contudo, "ao longo do horizonte de projeção ante-
veem-se riscos descendentes para a atividade associados ao 
enquadramento internacional", alerta a mesma entidade 
que aponta os protecionismos, desaceleração do gigante 
chinês e o impacto do Brexit. “Adicionalmente, a econo-
mia portuguesa poderá ser afetada por riscos associados a 
um aumento da turbulência nos mercados financeiros e a 
um recrudescimento de tensões nos mercados da dívida 
soberana na área do euro", reforça o Banco de Portugal.

Ler mais em: https://www.bportugal.pt/comunicado/comuni-
cado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-economico-de-mar-
co-de-2019

Within the EU, Germany is the main destination for 
member state exports and also the main source of imports. 

The Bank of Portugal’s bulletin also highlights that be-
tween 2019-2021, “exports are expected to grow in a rela-
tively stable manner, around 3.7%, in line with the indica-
tor of external demand for Portuguese goods and services, 
with small gains of market share.” 

Market share gains projected for this period “are essen-
tially related to tourist activity. Similar to 2018 observa-
tions, tourism exports are expected to slow over the scope 
of the forecast, following the extraordinary growth regis-
tered recently and against a backdrop of recovery of some 
competing destinations”, warns the same entity. 

That is, after an increase of 2.1% in 2018, “Portu-
gal’s GDP should drop 1.7% in 2019 and 2020 and 16% 
in 2021”, according to the Bank of Portugal, which in the 
previous Bulletin, in December of 2018, forecast 1.8% 
growth of GDP for 2019. 

However, the same organisation warns of “downside 
risks to activities associated to the international context” 
over the scope of the forecast, and points to protectionism, 
slowdown of the Chinese giant and the impact of Brexit. 
“Additionally, the Portuguese economy could be affected 
by risks linked to an increase in the turbulence of financial 
markets and the recurrence of tensions in the sovereign 
debt markets in the euro area”. 

For more information go to: https://www.bportugal.pt/comu-
nicado/comunicado-do-banco-de-portugal-sobre-o-boletim-eco-
nomico-de-marco-de-2019



Portugal Top 5 
Exportação
Importação
EXPORTAÇÃO

País 2017 2018
ESPANHA 13,9 14,7

FRANÇA 6,9 7,3

ALEMANHA 6,2 6,6

REINO UNIDO 3,6 3,7

EUA 2,8 2,9

IMPORTAÇÃO
País 2017 2018
ESPANHA 22 23,6

ALEMANHA 9,4 10,4

FRANÇA 5 5,7

ITÁLIA 3,7 4

HOLANDA 3,7 4

Valores em mil milhões de euros

4.º
PIB - 1,49%

TAXA DESEMPREGO - 4,18%
INVESTIMENTO TOTAL- 17,25%

 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 2,17%

5.º
PIB - 2,54%

TAXA DESEMPREGO - 3,47%
INVESTIMENTO TOTAL- 21,78%

 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 2,15%

1.º
PIB - 2,2%

TAXA DESEMPREGO - 14,68%
INVESTIMENTO TOTAL- 21,27%

 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 1,78%

2.º
PIB - 1,62%

TAXA DESEMPREGO - 8,47%
INVESTIMENTO TOTAL- 23,58%

 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 1,85%



PIB - 1,49%
TAXA DESEMPREGO - 4,18%

INVESTIMENTO TOTAL- 17,25%
 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 2,17%

PIB - 1,62%
TAXA DESEMPREGO - 8,47%

INVESTIMENTO TOTAL- 23,58%
 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 1,85%

3.º
PIB - 1,86%

TAXA DESEMPREGO - 3,39%
INVESTIMENTO TOTAL- 20,8%

 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 1,78%

5.º
PIB - 2,6%

TAXA DESEMPREGO - 3,8%
INVESTIMENTO TOTAL- 21,96%

 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 1,64%

4.º
PIB - 1,03%

TAXA DESEMPREGO - 10,54%
INVESTIMENTO TOTAL- 18,36%

 INFLAÇÃO (MÉDIA)- 1,42%
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Relações bilaterais entre Portugal e cincos principais mercados de exportação entre 2016 e 2018 
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Espanha (exportações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
na Espanha (%)

Quota da Espanha nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres

1 410 902 1 565 862 1 861 293 3,82% 4,02% – 26,91% 25,65% 23,69%

Plásticos e suas obras 
987 414 1 086 213 1 102 031 10,31% 10,37% – 37,00% 36,91% 36,55%

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação

778 823 858 016 975 396 2,63% 2,13% – 24,90% 21,32% 23,73%

Vestuário e seus acessórios, de malha 917 919 871 845 844 229 13,47% 12,51% – 43,71% 40,42% 37,96%

Aço e Ferro 423 060 580 638 690 705 6,39% 6,87% – 39,72% 42,83% 47,32%

Fonte: Tabela – ITC e cálculos Deloitte.

Espanha, França, Alemanha, Reino Unido e EUA

França (exportações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
na França (%)

Quota da França nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres

915 004 1 124 985 1 479 854 1,71% 1,94% 2,36% 17,45% 18,43% 18,83%

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

551 315 611 044 634 049 6,00% 6,27% 6,25% 30,16% 31,67% 32,66%

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

316 303 464 035 451 978 0,68% 0,95% 0,92% 7,03% 9,35% 9,54%

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

387 405 398 209 416 486 0,63% 0,54% 0,59% 12,04% 11,46% 11,72%

Sapatos, polainas e artigos relacionados; seus 
componentes; 426 763 419 182 407 995 6,39% 5,95% 5,67% 21,78% 20,85% 20,82%
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Alemanha (exportações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
na Alemanha (%)

Quota da Alemanha nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres

1 159 335 1 148 088 1 389 366 1,15% 1,04% 1,25% 22,11% 18,80% 17,68%

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

1 166 264 1 275 155 1 231 979 0,98% 0,98% 0,91% 25,91% 25,69% 25,99%

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

686 788 696 080 736 922 0,56% 0,52% 0,53% 21,35% 20,03% 20,74%

nstrumentos e aparelhos de ótica, de fotografia, 
de cinematografia, de medida

143 692 261 586 409 932 0,42% 0,73% 1,09% 21,35% 27,36% 33,07%

Calçado, polainas e semelhantes; e respetivas 
partes 

348 508 384 516 363 553 3,43% 3,49% 3,23% 17,78% 19,12% 18,55%

Reino Unido (exportações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
no Reino Unido (%)

Quota do Reino Unido nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres

554 919 587 459 683 099 0,83% 0,91% 1,07% 10,58% 9,62% 8,69%

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

606 501 603 387 535 779 1,17% 1,14% 0,92% 13,47% 12,16% 11,30%

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

231 912 199 863 199 161 0,34% 0,28% 0,27% 7,21% 5,75% 5,60%

Vestuário e seus acessórios, de malha 191 862 206 412 192 448 1,71% 1,86% 1,96% 9,14% 9,57% 8,65%

Ferro e Aço 93 032 141 015 162 022 2,04% 2,64% 2,50% 8,74% 10,40% 11,10%

EUA (exportações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
no EUA (%)

Quota dos EUA nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação

530 141 672 406 728 866 0,36% 0,37% 0,36% 16,95% 16,71% 17,74%

Cortiça e artigos de cortiça
167 234 168 576 187 203 72,99% 70,01% 74,83% 17,89% 17,11% 17,51%

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

126 069 153 799 164 404 0,04% 0,05% 0,05% 2,80% 3,10% 3,47%

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

96 488 129 357 137 711 0,03% 0,04% 0,04% 3,00% 3,72% 3,88%

Borracha e Artigos de borracha 111 980 127 766 116 339 0,47% 0,52% 0,46% 9,82% 10,31% 9,44%
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Seja dentro ou fora de Portugal, o meu empenho é o mes-
mo. Ou seja, fazer com que a AEP cumpra a sua missão 
de apoiar as empresas portuguesas a cumprirem o seu de-
sígnio exportador e a crescer. Este é um trabalho que me 
enche de orgulho, concretamente aquele que tenho vindo 
a desenvolver no âmbito dos projetos Global Contractors 
Channel, Portugal Digital Export e BOW. Tanto mais que 
os resultados têm sido bastante positivos, quer da parte 
das empresas nacionais na identificação de potenciais mer-
cados exportadores, quer das empresas estrangeiras que 
procuram os nossas empresas e os seus produtos. Refiro- 
-me em concreto ao projeto Global Contractors Channel 
em que tenho participado no desenvolvimento de estudos 
e workshops, passando por missões inversas no âmbito dos 
três canais (Agroalimentar, Contract e Grandes Obras).

Em relação ao Projeto Portugal Digital Export, cuja 
missão é o conhecimento dos mercados de consumo digital 
e prospeção de players internacionais, destaco as missões 
bem-sucedidas ao ECommerce Expo, em Singapura, em 
outubro do ano passado, e mais recentemente, em feverei-
ro deste ano, ao E-Commerce Berlin Expo. De notar que 
todas as missões têm duas componentes: o agendamento de 
reuniões com entidades locais relevantes para o e-commer-
ce, indústria 4.0, IoT, entre outras, e uma participação em 
conferências de forma a estabelecer, também, contactos e 
recolher informação que será útil no âmbito do projeto, 
que depois ajudará na realização dos seminários, workshops 
e e-books que estão previstos serem desenvolvidos. 

Envolvida na realização desses workshops (12 no total), 
estes serão replicados pelas regiões do Norte, Centro e 
Alentejo, prevendo-se a participação das entidades iden-
tificadas no âmbito das missões de prospeção e seminários 
de apresentação de resultados a 19 de junho na AEP. Por 
isso, caros associados sintam-se desde já convidados. Mas 

Inside or outside of Portugal, my commitment is the same: 
to make sure that the AEP fulfils its mission of supporting 
Portuguese companies fulfil their exporting potential and 
grow. This a job I am very proud of, especially when it 
comes to the Global Contractors Channel, Portugal Digi-
tal Export and BOW projects. More so since results have 
been very good, both on the part of identifying markets 
for Portuguese exports  and in helping foreign companies 
find partners and products amongst our businesses. I am 
speaking specifically of the Global Contractors Channel, 
for which I have been developing surveys and workshops, 
as well as reverse missions for the three channels (food 
agriculture, contract and major works). 

Regarding the Portugal Digital Export Project, which 
is aimed at getting to know digital consumption markets 
and prospecting international players, I would highlight 
the successful trade missions to the Ecommerce Expo in 
Singapore, in October last year, and more recently, in 
February, the E-Commerce Berlin Expo. It is worth not-
ing that all the missions have two components: setting up 
meetings with local entities which are relevant to e-com-
merce, industry 4.0, IoT and others, and taking part in 
the conferences to establish contacts and gather informa-
tion which will be useful to the project and can be used to 
organize seminars, workshops and e-books. 

These workshops, 12 in all, which I am helping to or-
ganise, will be held all over the north and centre of the 
country, as well as in the Alentejo, and entities identified 
during the prospection missions and the seminaries for 
the presentation of results, on the 19th of June at the AEP, 
are expected to take part. All members should consider 
themselves invited. Before that, however, I will be trav-
eling to the UK to take part in the National Exhibition 
Centre, in Birmingham, on the 3rd and the 4th of April. 

Testemunho/Gestor de Mercado
Experiencies/Market Manager

Rita Teixeira
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até lá ainda irei até ao Reino Unido para participar na Na-
tional Exhibition Centre Birmingham, de 3 a 4 de abril. 

Ainda no âmbito deste projeto, a AEP conta entregar 
o prémio Best Digital Export, que pretende premiar a 
melhor empresa com capacidade de vender para fora de 
Portugal, através da ponderação entre o volume total de 
vendas e a percentagem de vendas para o estrangeiro, rea-
lizadas através dos canais digitais. Serão também entre-
gues três menções honrosas: Best E-Commerce Digital 
Experience, Best Digital Marketing Conversion Campaig-
ns e Best Digital Transformation.

Relativamente ao projeto BOW, destaco a Missão Lear-
ning Factories 2019, que pretende dar a oportunidade a 
empresas dos sectores tradicionais, a visitarem cidades 
e regiões e polos industriais e tecnológicos que possam 
constituir oportunidades para as empresas portuguesas, 
seja de negócio, mas também como forma de as capacitar 
no âmbito da Indústria. 

E como para colher bons frutos é preciso plantar cedo, 
na AEP também já estamos a preparar a nossa Missão Em-
presarial ao IoT - Solutions World Congress – Barcelona 
2019, que se realiza entre 29 e 31 de outubro de 2019. Este 
é o principal evento internacional que liga a IoT à indús-
tria, reunindo os principais intervenientes da indústria, 
fornecedores de soluções tecnológicas e os maiores espe-
cialistas, no qual serão apresentados casos de sucesso em 
temas-chave e de que forma a IoT afeta as indústrias atuais 
e afetará as indústrias futuras. E nós estaremos a trabalhar 
com e para as empresas no cumprimento do seu desígnio 
exportador. 

Still within the scope of this project, the AEP will be 
bestowing the Best Digital Export award to the company 
which registers most sales outside of Portugal, calculat-
ed by percentage of sales abroad in relation to total sale 
volume, through digital channels. Three honourable men-
tions will also be awarded: Best E-Commerce Digital Ex-
perience, Best Digital Marketing Conversion Campaigns 
and Best Digital Transformation.

In relation to the BOW project, I’d highlight the Learn-
ing Factories 2019 Mission, which aims to give companies 
from traditional sectors the opportunity to visit cities, 
regions and industrial and technological hubs which can 
present Portuguese companies with business and industri-
al skill-building opportunities.

If you want to reap a good harvest, you need to sow 
early, and at the AEP we are already preparing our Trade 
Mission to the IoT – Solutions World Congress – Barce-
lona 2019, which will take place between the 29th and 
31st of October 2019. This is the main international event 
which links IoT to Industry, gathering the main industrial 
players, suppliers of technological solutions and special-
ists, and during which success stories in key areas will be 
shared, and how IoT affects current industries and will 
affect future ones discussed. And we’ll be there, working 
with companies and helping them to fulfil their exporting 
potential. 
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Internacionalização AEP
AEP Internationalisation
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“Internationalisation is the main path for small and me-
dium sized companies to grow, gain new markets and 
create new opportunities, which makes it an interven-
tion area into which the AEP has been channelling all 
its effort, conscious as it is of its role in the Portuguese 
business fabric”. If there were any doubt, this sentence in 
the Services section of the webpage dedicated to interna-
tionalisation, on the AEP’s new site – which I invite you 
all to visit and enjoy – clarifies the mission of the AEP’s 
International Desk. This is, indeed, a mission which we 
strive to fulfil every day. Since 1990, when it began to sys-
tematically organise internationalisation events, the AEP 
has organised – individually or in partnership – over 500 
events in external markets. That’s almost 30 years full of 
activities in support of Portuguese companies, in a variety 
of fronts, and which during the past quarter again took on 
a breath-taking pace, that is set to intensify over the next 
few months. 

The support we give to Portuguese companies is a mis-
sion which dates to the early years of the AEP, founded 
170 years ago by José Vitorino Damásio and other busi-
nessmen, on the 3rd of May 1849, as the Porto Industrial 
Association. With the stated aim of “developing and per-
fecting industry, instructing and educating the working 
classes, introducing amongst us mutual assistance and im-
provement of conditions for workers as well as all the legal 
advantages which the industry could obtain from such a 
gathering”, the AEP underwent constant growth and evo-

“A Internacionalização empresarial é o principal cami-
nho para as PME crescerem, diversificarem mercados e 
criarem novas oportunidades e por isso uma área de in-
tervenção para a qual a AEP tem vindo a canalizar os seus 
esforços, consciente do seu papel junto do tecido empre-
sarial português”. Caso dúvidas houvesse, este texto, na 
abertura da página dedicada à Internacionalização, na área 
dos Serviços, no novo site da AEP – que convido todos a 
visitar e apreciar – clarifica a missão levada a cabo pela 
Área Internacional da AEP. Esta é, aliás, uma missão que 
cumprimos todos os dias. Desde 1990, ano em que se deu 
início, de uma forma sistemática, à realização de ações de 
internacionalização, a AEP já organizou, individualmente 
ou através de parcerias com outras entidades, mais de 500 
ações em mercados externos. São quase 30 anos de mui-
ta atividade de apoio às empresas portuguesas, nas mais 
diversas vertentes, uma atividade que teve no último tri-
mestre, mais uma vez, um ritmo alucinante, que se inten-
sificará nos três próximos meses. 

O apoio às empresas portuguesas é uma missão que 
remonta aos primórdios da criação da AEP, há 170 anos, 
quando José Vitorino Damásio e outros empresários fun-
daram, a 3 de maio de 1849, a Associação Industrial Por-
tuense. Com o objetivo de “desenvolver e aperfeiçoar a in-
dústria, instruir e educar as classes laboriosas, introduzir 
entre nós auxílio mútuo e o melhoramento da condição 
dos operários e todas as vantagens legais que a indústria 
possa obter d'uma tal reunião”, a AEP foi evoluindo até 

Mónica Machado Moreira

170 anos cheios  
de vitalidade
170 lively years

Diretora da Área internacional da AEP
Head of the International Department at AEPFo
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lution, and today focuses more generally on Portuguese 
companies. 

In this way, focusing on managing relationships with 
its strategic partners, the AEP takes a long-term view of 
creation of value, having developed a number of events 
and services aimed at companies over the years, in the 
fields of fairs and exhibitions, conferences, consultancy, 
professional training, trade missions, business promotion 
and investments. 

The year of 2019 is already proof of this, having kicked 
off with the Bau Munique Fair, in Germany, dedicated to 
the Construction and Construction Materials Sector, to 
which the AEP took five companies. This was followed 
by the Arab Health Fair, in Dubai, United Arab Emirates, 
aimed at the Health, Medical and Hospital Equipment 
sector. We returned to Dubai at the end of February for 
the Gulfood fair which, as the name indicates, is aimed at 
companies in the Food and Beverage sector, taking with us 
a record number of 21 national companies. 

And March was already well under way when we led a 
trade mission to Peru and Equador, with four companies 
from various sectors. Algeria, more specifically the Bati-
matec Fair, was the next stop, where we were accompa-
nied by nine companies from the Construction and Con-
struction Materials sector. 

March, and the quarter, were brought to a close with 
the Portugal Premium TAP São Paulo, held in Brazil and 
aimed at companies from the Food and Beverage sectors. 

chegar aos dias de hoje mais focada e abrangente para as 
empresas nacionais.

Assim, com o foco na gestão do relacionamento com 
os seus parceiros estratégicos, a AEP assume uma visão de 
longo prazo e de criação de valor. Para tal, tem desenvol-
vido ao longo dos anos um conjunto de ações e serviços di-
rigidos às empresas nos domínios das feiras e exposições, 
congressos, consultoria, formação profissional, missões 
empresariais, promoção de negócios e investimentos.

Prova disso mesmo é o ano de 2019 que arrancou com 
a Feira Bau Munique, na Alemanha, dedicada ao sector 
da Construção e Matérias de Construção, tendo a AEP 
acompanhado 5 empresas. Seguiu-se a Feira Arab Health, 
no Dubai, Emirados Árabes Unidos, destinada ao sector 
da Saúde, Equipamento Médico e Hospitalar, sendo que 
voltámos ao Dubai, já em finais de fevereiro, para a Feira 
Gulfood, como o próprio nome indica, destinada às em-
presas na área da Alimentação e Bebidas, e connosco fo-
ram o número recorde de 21 empresas nacionais.

Já março ia longo, quando liderámos a Missão Empre-
sarial ao Peru e ao Equador, com quatro empresas de vá-
rios sectores de atividade. Argélia, concretamente a Feira 
Batimatec, foi a paragem seguinte, onde desembarcaram 
9 empresas da área da Construção e Materiais de Cons-
trução.

O mês de março (e o trimestre) fecharam com o even-
to Portugal Premium TAP São Paulo, realizado no Brasil, 
e destinado às empresas com atividade na Alimentação e 
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This event gathered the second largest number of compa-
nies in the period (14).

But our work towards internationalisation also takes 
place “at home”, which is to say, in Portugal, more spe-
cifically at our head office in Leça da Palmeira. Overall 
we hosted eight events, from mentoring sessions about 
Egypt and Senegal, to forums such as the Tunisia Econom-
ic Forum, including workshops such as the “Challenges, 
Opportunities and Tools for Food Agriculture Exports” 
workshop, hosted in the context of the Internovamarket 
Project. But this past semester we also had two seminars, 
one on business opportunities in Chile, and another on 
opportunities in India, both of which were lively and well 
attended.

To close off the month of March, we organised a men-
toring session about “Marketing and International Com-
munication through Online Channels”, together with 
the Matosinhos City Hall. The reason behind the choice 
of topic was the fact that digital channels are increasingly 
adding value to companies and rendering services to cur-
rent and potential clients, thereby strengthening relation-
ships and guaranteeing the loyalty of these clients to the 
brands. For an effective performance with digital channels 
it is necessary to develop skills which apply to the needs 
and preferences of the clients in these channels and to the 
specificities of the business one intends to carry out. 

This session aimed at endowing companies with neces-
sary know-how to implement online marketing and com-
munications strategies, enabling them to face the global 
challenges through new marketing-mix approaches. We 
believe that this is a powerful tool, regardless of the fact 
that other companies already use it in their own activities. 

At the end of the quarter we felt satisfaction, not only 
due to the results achieved, but also because of what lies 
ahead. 

We are used to surpassing ourselves every day, week 
and month, and so when we look at our schedule for the 
next quarter (April, May and June) we can see over 20 
trade missions, including to Spain, Italy, Germany, China, 
South Korea, Taiwan, Kazakhstan, Algeria, Israel, Brazil 
Colombia, Chile, Canada and other countries which might 
meanwhile turn up. Not to mention a further 14 sessions 
(mentoring, workshops, seminars) at home, in the AEP. 
We must still add to these a number of others which will 

Bebidas. Este evento reuniu o segundo maior número de 
empresas participantes do período (14).

Mas o nosso trabalho de internacionalização também se 
fez “em casa”, que é como quem diz em Portugal, concre-
tamente no nosso Edifício de Serviços AEP, em Leça da 
Palmeira. No total, foram 8 eventos, que vão desde sessões 
de mentoring, dedicadas ao Egito e ao Senegal, passando 
por fóruns, caso do Fórum Económico Tunísia, até wor-
kshops, de que é exemplo o Workshop “Desafios, Oportu-
nidades e Ferramentas para a Exportação Agroalimentar”, 
que decorreu no âmbito do Projeto Internovamarket. Mas 
este trimestre também teve seminários, concretamente 
dois: um dedicado às oportunidades de negócios no Chile 
e outro dedicado às oportunidades na Índia, ambas as ses-
sões bastante animadas e concorridas.

A fechar março, organizámos uma sessão de mentoring 
com o tema "Marketing e Comunicação Internacional 
através de Canais Online”, em parceria com a Câmara Mu-
nicipal de Matosinhos. Na sua razão de ser esteve o facto 
de os canais digitais assumirem um papel cada vez maior 
para acrescentar valor às empresas e prestar serviço aos 
clientes atuais e potenciais, permitindo fortalecer relacio-
namentos e fidelizar as relações destes para com as marcas. 
Para uma atuação eficaz nos meios digitais é essencial de-
senvolver competências adequadas às necessidades e pre-
ferências dos clientes nestes meios e às especificidades do 
negócio que se pretende desenvolver.

Neste sentido, esta sessão quis dotar as empresas de co-
nhecimentos necessários para implementação de estraté-
gias de marketing e comunicação online, para que possam 
enfrentar os desafios globais através de novas abordagens 
ao marketing-mix. Acreditamos que esta é uma ferramen-
ta poderosa, independentemente de outras que as empre-
sas já utilizam na sua atividade. 

No fim do trimestre sentimo-nos realizados não só pe-
los resultados alcançados, como também pelo que ainda 
temos pela frente. Estamos habituados a superar-nos todos 
o dias, semanas e meses, olhamos para a nossa agenda do 
próximo trimestre (abril, maio e junho) e identificamos 
mais de 20 missões que incluem Espanha, Itália, Alema-
nha, passando pela China, Coreia do Sul, Taiwan, Caza-
quistão, Argélia, Israel, até ao Brasil, Colômbia, Chile, 
Canadá, entre outros países que possam, entretanto, sur-
gir. Isto sem contar com mais 14 sessões (mentoring, wor-
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kshops, seminários) dentro da nossa casa AEP. A estas ações 
acrescem outras tantas, realizadas no âmbito de projetos 
como o Portugal Digital Export ou os projetos transfron-
teiriços Interreg Poctep.

Este dinamismo enche-nos de orgulho por sentirmos 
que estamos a trabalhar em prol das empresas que desejam 
internacionalizar-se. 

Hoje, tal como há 170 anos, as empresas nacionais são 
a nossa razão de ser e existir, com o foco em algo que faz 
parte da sua atividade, a internacionalização. A nossa de-
dicação é e será sempre total, na defesa dos interesses e 
do sucesso das empresas portuguesas em Portugal e além- 
 -fronteiras.  

take place under the auspices of the Portugal Digital Ex-
port programme, or the cross-border Interreg Poctep 
projects. 

All this activity fills us with pride, making us feel that 
we are working to help companies that want to go inter-
national. 

Today, as 170 years ago, national companies are our 
raison d’etre, with particular focus on internationalisation, 
which is part of their activity. Our dedication is, and al-
ways will be, absolute, in the defence of the interests and 
success of Portuguese companies at home, and beyond its 
borders. 

o trabalho de internacionalização também se fez em 
"casa" com uma série de iniciativas, como por exemplo, 
a sessão de mentoring em parceria com a câmara de 
matosinhos. também promovemos um seminário dedicado 
às oportunidades na índia.  a feira batimatec foi a 
paragem seguinte onde desembarcaram nove empresas 
na área da construção.

1
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Radar Internacionalização
Internationalisation Radar
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“Sendo a Occidens uma marca de 
produtos alimentares de qualidade 
muito recente e integrada numa 
microorganização, a participação em 
ações de internacionalização da AEP 
tem sido uma excelente forma de 
termos acesso a contactos, informações 
de clientes e tendências que, de outra 
forma, seria muito difícil de aceder. 
Este facto, para além da forma simples, 
competente e desburocratizada de 
participação, tem sido uma mais-valia 
para a consolidação do nosso projeto. 
Estamos expectantes pelos próximos 
eventos e iniciativas. A Occidens estará 
presente!.”

“A J. Dinis & Filhos, Lda. 
enquanto participante e 
associado em ações de 
internacionalização da AEP, até 
então tem vivido uma parceria 
bastante válida, interessante e 
com resultados francamente 
promissores.
A AEP com toda a vasta 
experiência que tem em 
Mercados Internacionais,  
tem sido dos pilares mais 
importantes em toda a nossa 
estratégia de colocação da 
Marca, além-fronteiras. 
Obrigado por tudo. "

“Em finais de 2013 a Edaetech 
realizou uma exportação direta 
para a Índia para um fornecedor 
de 1.ª linha da Indústria 
Automóvel. Até realizar a 
Missão AEP em outubro de 
2017, este mercado colocava-se 
na primeira metade da tabela de 
destinos de exportação. Graças 
à capacidade de organização 
e dedicação dos responsáveis 
da AEP foi possível conhecer 
de uma forma aprofundada as 
circunstâncias deste mercado. 
Assim, a Edaetech estará mais 
preparada para a realização de 
novos negócios na Índia.”

“Being a new brand of quality food 
products, integrated in a micro-
organisation, taking part in the 
intenrationalisation events organized 
by the AEP has been an excellent 
way for Occidens to have access to 
contacts, client information and 
trends which would otherwise be very 
difficult to get hold of. Besides this, 
the simple, competent and beurocracy-
free style of participation has been 
tremendously useful to consolidating 
our project. We look forward to 
upcoming events and initiatives. 
Occidens will be there!”

“The experience of J. Dinis & 
Filhos, Lda in AEP organised 
internationalisation events, 
has proven to be a valid and 
interesting partnership, with 
very promising results. 
With its vast experience in 
International Markets, the 
AEP has been one of our most 
important pillars in terms 
of placing our Brand beyond 
our borders. Thank you for 
everything!”

“At the end of 2013, Edaetech 
conducted a direct export to a 
first line Automobilie Industry 
supplier in India. Until we 
participated in an AEP Mission 
in October 2017, this market 
was in the top half of our 
exporting destinations. Thanks 
to AEP’s organisational skills 
and the dedication of its staff, 
we were able to become more 
acquainted with the reality of 
the market. Now Edaetech is 
better prepared to strike new 
business deals in India.”

“As ações da AEP são 
determinantes no processo 
de internacionalização pois 
permitem alinharmos  
a estratégia adequada para os 
diferentes mercados.  
O negócio da cadeia térmica é 
de interesse global, logo, com 
as missões da AEP permitiu à 
APP a seleção  de parceiros e 
efetivação  de negócio.”

“The AEP’s events are crucial to 
our internationalisation process, 
since they allow us to apply an 
adequate strategy to different 
markets.  The thermal chain is  
a global business and the  
AEP missions have allowed 
APP to find partners and strike 
deals.”

edaetech, joão lopes, 
business developer.

j. dinis & filhos, lda.,
josé moreira, export manager.

da expertevasion lda – occidens,
carlos graça, sócio. 

advance products portugal, 
manuel pizarro, partner & 

general manager.

Testemunhos 
Experiencies
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“As ações de internacionalização 
organizadas pela AEP são sempre uma 
oportunidade de aproximação e melhor 
compreensão de diferentes culturas de 
consumo. Como a Conservas Portugal 
Norte é uma empresa essencialmente 
exportadora, o intercâmbio promovido 
pela AEP ajuda-nos a tomar decisões 
mais assertivas e escolher a melhor 
forma de desbravar e conquistar um 
novo mercado.”

 “A Quinta de Gomariz, integrou um 
pacote de Empresas / Produtores 
de vinhos verdes, que participaram 
num Projecto BOW, para o Mercado 
Brasileiro, no final do ano de 2018, 
tendo sido considerado o maior 
negócio de Vinho Verde em Portugal, 
envolvendo 13 Produtores da Região.”

“O profissionalismo, apoio e 
atenção ao detalhe, estão sempre 
presentes em qualquer um dos 
eventos levados a cabo pela AEP. 
Desde Missões, Missões inversas 
e Seminários, o foco no cliente e 
suas necessidades é permanente, 
destacando-se, desde logo, um 
profundo trabalho de preparação! 
Sempre que possível e se justificar 
conto com a AEP como facilitador 
no processo de internacionalização 
do Super Bock Group.”

“A Topázio participou o ano passado 
numa missão empresarial ao Azerbaijão 
e na 2.ª Conferência Internacional 
Business on the Way, sobre vendas e 
marketing. Em ambas as situações, 
ainda que sendo conceitos totalmente 
diferentes e com objetivos diferentes, 
ficou claro que o apoio dado pela AEP 
é fundamental pois tudo está muito 
bem organizado e preparado. O foco 
na utilidade da informação fornecida 
à empresa, mediante as características 
de cada negócio, leva a retornos 
significativos em cada investimento 
feito. A Topázio está sempre atenta aos 
programas desenvolvidos pela AEP”

“Last year Topázio took part in a 
trade mission to Azerbeijan and in 
the second International Business 
on the Way Conference on sales and 
marketing. In both situations, despite 
being completely different concepts, 
with different goals, it became 
clear that the support of the AEP is 
essential, with everything being so 
well organised and prepared. The 
focus on the quality and usefulness 
of the information provided to the 
company, taking into account the 
characteristics of each business, 
leads to significant returns for each 
investment. Topázio is always on 
the look out for AEP developed 
programmes.”

“AEP led internationalisation events 
are always an opportunity to draw 
closer to, and better understand, 
different consumer cultures. Since 
Conservas Portugal Norte is essentially 
an exporting company, the exchange 
promoted by the AEP helps us make 
more assertive decisions when it comes 
to choosing the best way to penetrate 
and conquer a new market.”

“Quinta de Gomariz was part of a 
group of Vinho Verde companies/
producers, which participated in a 
BOW project in the Brazilian market, 
at the end of 2018. This has been 
considered the greatest Vinho Verde 
business venture in Portugal, and 
involved 13 regional producers.”

“Professionalism, support and 
attention to detail are always on 
display at any event organised by 
the AEP. From trade missions, 
reverse missions and seminars, 
focus on the customer and his 
needs are constant and the 
deep preparation which goes 
into organising everything is 
clear. Whenever possible, or 
necessary, I know I can count 
on the AEP to help with the 
internationalisation process of 
the Super Bock Group.”

conservas portugal norte, lda., 
marilucia faustino de souza, ceo.

quinta de gomariz,
tiago lopes,  
brand manager.

topázio, 
josé seca, administrador.

unicer bebidas, s.a., 
pedro lacerda leal,  

africa sales manager.

“O contributo da AEP, através 
da sua influência nos diversos 
mercados , tem sido bastante 
importante no crescimento e 
expansão Internacional do Licor 
35 creme de Pastel de Nata.”

“The contribution of the AEP, 
through its influence in several 
markets, has been very important 
to the growth and international 
expansion of Licor 35 Pastel de 
Nata cream.”

licor 35, raúl monteiro,  
coo & institutional relations.
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“No âmbito das nossas 
participações na FIHAV em 
Havana, não podíamos deixar 
de agradecer o habitual apoio 
e a confiança da AEP por nós 
demonstrada.
Quando se trabalha em sintonia, 
em prol dos mesmos interesses e 
objetivos, os resultados tendem 
claramente a ser positivos. É sem 
dúvida um motivo de orgulho 
para a JTM, o facto de podermos 
dar o nosso contributo no 
sucesso deste evento.” 

Com o apoio da AEP tivemos a 
oportunidade de participar em 
múltiplas ações tais como sessões 
de Mentoring, Seminários e Missões 
inversas. É dado um acompanhamento 
contínuo e personalizado, num 
processo de preparação, com 
disponibilização de informação sobre 
os mercados-alvo. São ainda dadas 
ferramentas para analisar o nível e 
a capacidade da nossa empresa na 
concretização dos objetivos, com 
recomendações úteis. Os programas 
são bem delineados e é dado um 
acompanhamento específico, de 
acordo com as características da 
empresa e do(s) produto(s). Sem 
dúvida um parceiro indispensável para 
a internacionalização!"

“A AEP – Associação Empresarial de 
Portugal é sinónimo da excelência 
de uma instituição que trabalha 
em prol do desenvolvimento 
nacional e internacional. O Grupo 
Infraestruturas de Portugal considera 
que o apoio à internacionalização 
é um instrumento de diplomacia 
económica que contribui de forma 
considerável para a afirmação das 
empresas portuguesas no contexto 
além-fronteiras. A AEP e o Grupo 
Infraestruturas de Portugal têm em 
conjunto potenciado o reconhecimento 
das capacidades e competências da 
engenharia portuguesa nos mercados 
internacionais, com destaque para os 
de expressão portuguesa, contribuindo 
para o aproveitamento de sinergias e 
para o desenvolvimento de projetos 
com um reconhecido selo de 
qualidade.” 

“In the context of our 
participation in the Havana 
FIHAV, we cannot but express 
our appreciation for the usual 
support and trust that the AEP 
has always placed in us. 
When you work together, for 
the same interests and goals, 
the results tend to be good. It is 
definitely a source of pride for 
JTM to be able to contribute to 
this success.” 

"With the support of the AEP 
we have had the opportunity to 
participate in several events, such 
as mentoring sessions, seminars and 
reverse missions. We have benefited 
from constant and customised 
support during the preparation for 
these, having been given plenty of 
information on the target markets. 
We have also been given tools to 
analyse our company’s ability to 
meet its goals, along with useful 
recommendations. The programmes 
are well prepared and come with 
specific accompaniment, according to 
the characteristic of the company and 
the products. Without a doubt, the 
AEP has been an important partner for 
internationalisation!”

“The Portuguese Business Association 
– AEP, has become synonymous with 
excellence and work towards national 
and international development. 
At the Infraestruturas de Portugal 
Group we have found that the 
support for internationalisation is 
an economic diplomacy tool which 
contributes considerably to the 
success of Portuguese businesses 
abroad. Together, the AEP and the 
Infraestruturas de Portugal Group 
have helped to make a name for the 
skills and abilities of Portuguese 
engineering in the international 
markets, especially those where 
Portuguese is spoken as an official 
language, thereby contributing to 
synergies and the development of 
projects of recognised quality.”

“O papel da AEP no apoio à 
internacionalização da Dom 
Duarte, além da projeção que 
fez de Portugal nas diversas 
geografias, contribuiu para a 
conquista do mercado, através 
da prospeção direta. Houve 
de facto bastante empenho 
na participação da missão, 
foram momentos de trabalho 
intenso, mas também de 
profissionalismo. 
Terminada essa fase e do 
envolvimento criado, deste 
projeto só podia resultar o 
sucesso.”

“The role of the AEP 
in supporting the 
internationalisation of Dom 
Duarte, besides raising 
awareness of Portugal in 
different countries, has 
contributed directly to cutting 
out new market shares through 
direct prospection. A lot 
of work has gone into this 
mission, including intense 
labour and professionalism. 
Following this phase, and all 
that surrounds it, we could not 
expect anything but success.”

grupo infraestruturas de portugal,  
antónio laranjo, presidente.

jtm – join the moment transitários s.a.,
cristina lemos, branch manager.

magna olea,  
jerónimo abreu e lima, ceo.

dom duarte,  
carla sousa, export department.
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“Durante estes sete anos de 
caminhada para Internacionalização 
da CRISTINABARROS, contamos 
sempre com a total disponibilidade 
da AEP, que com a experiência dos 
seus profissionais nos conseguiu dar 
a orientação necessária na escolha 
dos melhores mercados para a marca. 
Tenho a plena convicção que só com 
o apoio da AEP, conseguimos levar o 
nome da marca CRISTINABARROS 
cada vez mais longe.”

“Sendo a B+Y Foods uma empresa 
dedicada exclusivamente à 
exportação para o mercado global, 
as ações de internacionalização 
promovidas pela AEP têm 
tido um papel fundamental no 
desenvolvimento de um método 
estratégico para atacar novos 
mercados. Nomeadamente, os 
eventos de apresentação de mercados 
por região ou país, com speakers 
pertinentes e troca de experiências, 
que nos dão a conhecer novos 
mercados para priorizar, desenvolver 
estratégias e abordar de forma 
consciente e eficaz.”

“Over the past seven years, on 
our path to internationalisation, 
CRISTINABARROS has always 
counted on the full cooperation of 
the AEP which, with the experience 
of its staff, has been able to guide us 
in choosing the best markets for our 
brand to invest in. I am confident that 
we will be able to carry the name 
CRISTINABARROS ever further with 
the help of the AEP.”

“B+Y Foods is dedicated exclusively 
to exporting to the global market, so 
the internationalisation events hosted 
by the AEP have been essential to 
helping develop strategies to break 
into new markets. The events 
aimed at introducing new national 
or regional markets have been 
particularly useful, with pertinent 
speakers and sharing of experiences 
which show us which markets to set 
as priorities, strategies to develop 
and how to approach them in a 
conscious and effective manner

b+y foods, 
mabílio de albuquerque, 

founder/ceo.

cristinabarros,
joaquim cunha, ceo.

“As várias ações de 
internacionalização que a 
AEP disponibiliza ao mundo 
empresarial, foram fundamentais 
para a definição e sucesso da nossa 
estratégia de internacionalização. 
O conhecimento e 
profissionalismo das equipas que 
a AEP têm tanto em Portugal, 
como nos Países alvo, foram 
determinantes nas nossas escolhas 
e decisões.”

“The several internationalisation 
events which the AEP has made 
available to the business world 
have been crucial to defining the 
success of our internationalisation 
strategy. The know-how and the 
professionalism of AEP’s teams, 
both in Portugal and in target 
countries have been essential to 
our choices and decisions.”

st+i, rui costa, sales manager

"Os riscos de um processo de 
internacionalização são muitos 
e de variada matriz. O esforço 
da AEP e do projeto BOW em 
ajudar as empresas a identificar 
e mitigar os principais riscos, 
bem como facilitar o encurtar 
da curva de aprendizagem, é 
algo de notável e que a Argacol 
sublinha sem reservas, tendo 
dela diretamente beneficiado. 
A partilha de conhecimento e 
as sinergias entre participantes 
dos diferentes eventos BOW 
são por demais evidentes. Let’s 
Business Our Way!"

“With all the risks inherent to 
internationalisation processes, 
the work carried out by the 
AEP and the BOW project 
in helping to identify and 
mitigate the main difficulties 
and shorten the learning 
curve, is notable, something 
that Argacol has benefited 
from directly and praises 
unreservedly. The benefits of 
knowledge-sharing and the 
synergies between participants 
at different BOW events are 
self-evident. Let’s do Business 
Our Way!”

argacol – tintas e vernizes, s.a.,
andré vieira de castro, ceo.
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“Como fundadoras da Beesweet, 
empresa que comercializa Mel 100% 
português, orgânico, livre de glúten e 
de alergénios, criado com um cunho 
muito pessoal, aliado à paixão pelas 
Abelhas e pelo Mel, a participação em 
ações de internacionalização com o 
apoio da AEP, tem sido fundamental 
no sentido de alavancar a marca em 
mercados além-fronteiras. Com base na 
herança familiar do Avô, e inspiradas 
por ele, partindo do mel PORTUGUÊS, 
criamos um mel com plantas aromáticas, 
capaz de direcionar cada sabor a 
sugestões gastronómicas diferentes. 
Desde o início, a empresa desenvolveu 
produtos com vista a abordar o mercado 
internacional. O aconselhamento de 
profissionais e consultores AEP tem 
sido imprescindível no sentido de 
conseguirmos levar a marca a mercados 
externos, sempre no segmento de 
mercado premium.”

“Depois de solidificar a sua posição 
em Portugal, a Laskasas iniciou o 
seu processo de internacionalização. 
A participação em feiras em Paris, 
Singapura, Canadá e Londres, 
combinada com visitas a potenciais 
clientes do Médio Oriente à América 
do Sul, marcaram o início desta 
aventura.
O apoio da AEP não só nos levou até 
a potenciais clientes, mas trouxe até 
nós novas oportunidades de negócio 
e formações complementares, que 
permitiram consolidar esta relação 
no plano de internacionalização da 
Laskasas.”

“A AEP conta com um conjunto 
alargado de ferramentas com alcance 
em vários mercados que permite aos 
empresários portugueses não só o 
conhecimento mais aprofundado destes 
mercados, bem como o networking 
entre os seus pares dentro do país. A 
reunião com colegas fora do "ambiente 
empresa" facilita a aproximação entre 
sectores.”

“A ULTRA-CONTROLO, único 
fabricante de Centrais de Gases 
Medicinais certificados em Portugal, 
tem vindo desde 2012 a expandir-se a 
nível internacional, estando já em 48 
países e com projetos em curso para 
mais de 60. Parte deste sucesso deve-
se à participação nas ações promovidas 
pela AEP, com financiamento 
COMPETE 2020. Todo este apoio tem 
sido fulcral neste processo de expansão 
internacional para esta empresa, cuja 
premissa é tornar-se líder de mercado 
nos países onde opera.”

“As founders of Beesweet, a company 
which sells 100% Portuguese organic, 
gluten-free and allergen-free honey, 
born from a very personal passion for 
bees and honey, the participation in AEP 
supported internationalisation events has 
been crucial to getting the brand set up 
abroad. Based on the inspiration of our 
grandfather and his family heritage, we 
have created a type of Portuguese honey 
made from aromatic flowers, capable 
of directing each flavour to different 
types of cuisine. Since its inception, the 
company has developed products aimed 
at the international market. The advice 
of AEP’s consultants and professionals 
has been essential to getting the brand 
across borders, always in the premium 
market. 

“The AEP has a wide variety of tools, 
which reach several markets and allows 
Portuguese businessmen to become 
more deeply acquainted not only 
with the markets, but also with the 
networks of peers inside the country. 
Mingling with colleagues outside of 
the ‘corporate atmosphere’ makes 
it easier to build bridges between 
sectors.”

After consolidating its position 
in Portugal, Laskasas began its 
internationalisation process. The 
adventure began with participation in 
fairs in Paris, Singapore, Canada and 
London, along with visits to potential 
clients in the Middle East and South 
America.
AEP’s support not only led us to 
potential clients, it also brought us new 
business opportunities and provided us 
with training which has allowed us to 
consolidate this relationship and move 
Laskasas internationalisation forward.”

“ULTRA-CONTROLO, is Portugal’s 
only certified Medicinal Gas Centres 
manufacturer and has been expanding 
internationally since 2012, having 
currently set itself up in 48 countries, 
with projects underway for over 
60. Part of this success is due to 
participation in AEP fostered events, 
funded by COMPETE 2020. All 
this support has been crucial in the 
international expansion process of this 
company, which aims at being market 
leader in the countries in which it 
operates.”

beesweet,  
ana pais e carla pereira, fundadoras.

grupo laskasas, 
 celso lascasas, founder/ceo. associação selectiva moda,

manuel serrão, diretor.

ultra controlo, lda,  
sabino de pompeia, ceo.



57 Portugal Business on the Way

“O mercado Australiano apresenta 
um potencial incrível, com uma 
população jovem de 25 milhões de 
habitantes com um alto poder de 
compra, e uma economia estável, 
das que está há mais tempo sem ter 
uma recessão, faz 29 anos.
Foi com estas premissas que nos 
juntámos à Missão promovida pela 
AEP e conduzida por Francisco 
Sendas, com todo o apoio 
necessário a nível de consultadoria 
e logística. Os parceiros locais 
têm abertura a potenciais novos 
negócios e regressamos do 
mercado com ilusões renovadas e 
altas expectativas de incrementar 
o volume de negócios neste 
mercado.”

“The Australian market has 
incredible potential, with a young 
population of 25 million and high 
purchasing power, and a stable 
economy which hasn’t seen a 
recession in 29 years. 
It was with this in mind that we 
joined the trade mission hosted 
by the AEP and led by Francisco 
Sendas, with all the support 
necessary in terms of logistics and 
consultancy. Local partners are 
open to potential new business and 
we returned with new dreams and 
high expectations to increase our 
business volume in this market.”

antónio meireles, sa.,
nuno meireles, export sales director.

 

 

“O Grupo GINT (Grecogeste, 
S.A.) participou, ao longo dos 
últimos oito anos, através da 
A.E.P., em diversas missões 
empresariais, seminários e sessões 
de mentoring.
Através dessas ações, a 
nossa empresa consolidou a 
sua internacionalização em 
Moçambique com duas empresas 
de sucesso resultante das 
missões promovidas em 2010. 
Dos variadíssimos encontros 
organizados pela AEP, ampliámos 
a nossa rede de contactos em 
inúmeros países, com excelentes 
resultados.
Na área da formação, os nossos 
quadros têm beneficiado de 
elevado aproveitamento através do 
conhecimento que lhes tem sido 
disponibilizado.
Concluímos, portanto, que 
ser associado desta prestigiada 
associação tem sido bastante 
benéfico para o nosso grupo 
empresarial.”

“The GINT Group (Grecogeste, 
S.A.) has taken part in several AEP 
led trade missions, seminars and 
mentoring sessions, over the past 
eight years. Through these events 
our company has consolidated 
its internationalisation in 
Mozambique, with two successful 
companies, which were the direct 
result of trade missions which took 
place in 2010. Through the various 
events organised by the AEP, 
we have widened our contacts 
network in several countries, with 
excellent results. 
In terms of training, our staff has 
benefited tremendously from the 
expertise which has been made 
available to it.
We can only conclude, therefore, 
that being a member of this 
prestigious association has been 
quite beneficial to our business 
group.”

grupo gint, 
manuel fernandes, presidente do 
conselho de administração.

“Com uma gestão confiável, flexível 
e contemporânea e uma intensa 
atividade, consolidada e referenciada 
ao longo de cerca de cinco décadas 
de experiência no mercado interno, 
a Geonext, S.A. , desenvolve, desde 
2003, um ambicioso programa de 
internacionalização da sua atividade 
comercial, atualmente com presença 
em 17 países de diversos continentes 
(dados de 2018) e um foco especial 
nos países membros da CPLP. 
Este programa tem contado com a 
extraordinária colaboração da AEP - 
Associação Empresarial de Portugal 
- prestigiada instituição fundada na 
cidade do Porto em 3 de maio de 1849 
- através do seu serviço de apoio à 
internacionalização de empresas.”

“With a trustworthy, flexible and 
modern management, and an activity 
which is intense and consolidated, 
benefitting from around five decades 
of experience in the internal market, 
Geonext, S.A. has been developing 
an ambitious internationalisation 
programme for its commercial 
activity, which is currently present 
in 17 countries, in different 
continents (figures from 2018), 
with a special focus on Portuguese 
speaking countries. This programme 
has counted on the extraordinary 
cooperation of the Portuguese Business 
Association – AEP, a prestigious 
institution founded in Porto, on May 
3rd, 1849 – through its company 
internationalisation support service”

geonext, s.a.,serafim costa,  
presidente do conselho de administração.  

"Para PME que nascem já com 
uma visão global, de Portugal 
para o mundo, a AEP é um 
parceiro fundamental para um 
acesso facilitado a mercados 
internacionais. Isto acontece 
através das mais diversas 
iniciativas, desde apresentação/
análise de mercados-alvo 
até à presença em eventos 
internacionais. É sem dúvida 
alguma um parceiro a ter em 
conta, particularmente nas fases 
embrionárias das empresas.”

"The AEP is a fundamental 
partner for small and medium 
sized companies which are already 
born with a global vision, from 
Portugal to the world, to ensure 
an easier access to international 
markets. This happens through 
a variety of initiatives, from 
presentation/analysis of target 
markets, to presences at 
international events. It is definitely 
a partner to count on, especially in 
the early stages of a company’s life”

peekmed, joão pedro ribeiro,  
ceo & chairman.
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“Tanto em termos pessoais como 
empresariais, a participação nas 
diferentes iniciativas promovidas 
pela AEP constitui uma forma de 
atualização de conhecimentos sobre 
os mais diversos países e assuntos que 
estão na ordem do dia. Entretanto, a 
fórmula proposta pela AEP também 
possibilita o estabelecimento de 
frutuosos contactos de networking, que 
são da maior utilidade.”

“Ao longo do tempo contamos com 
a AEP e a eficácia das suas ações no 
caminho para a internacionalização. 
O suporte e atuação desta Associação 
que fomenta a competitividade, 
a qualidade, design, flexibilidade 
e inovação são fundamentais na 
economia portuguesa. A presença 
além-fronteiras, o crescimento e a 
evolução da Jetclass Group apoiam-
se em parte na dinâmica e iniciativas 
promovidas por esta entidade.”

“A BINÓMIO, no âmbito da sua 
estratégia de internacionalização, 
tem participado em diversas 
atividades desenvolvidas pela AEP, 
principalmente, participando em 
Feiras Internacionais promovidas 
pela instituição. Independentemente 
do sucesso comercial alcançado, 
destacamos a capacidade de 
organização e de mobilização dos 
meios necessários à execução do 
projeto por parte da AEP e ressalvamos 
o elevado profissionalismo, 
competência e incessante apoio que 
os seus profissionais sempre nos 
dedicaram. A nossa experiência tem 
sido muito positiva e, seguramente, 
continuaremos a considerar a AEP 
como um parceiro estratégico essencial 
para a evolução e implementação do 
nosso plano de internacionalização.”

“O desenvolvimento de uma estratégia 
de Internacionalização é um processo 
complexo, exigente do ponto de vista 
estratégico, operacional e financeiro, 
mas que suportado em conhecimento 
e validação prévia e exaustiva dos 
pressupostos de investimento e de 
mercado poderá revelar-se como um 
passo transformacional para qualquer 
organização. Assim, e como empresa 
com experiência internacional há mais 
de 72 anos, a Mota-Engil reconhece 
o mérito da AEP, da qual é associada, 
pelo desenvolvimento de iniciativas 
diversas para a capacitação das 
empresas como Missões a mercados 
externos, Feiras, Missões inversas, 
Seminários e Sessões de Mentoring, o 
que recomendamos antes de qualquer 
decisão para melhor preparar a sua 
empresa.”

“Both from a personal and a corporate 
perspective, participation in different 
events organised by the AEP has been 
a way of keeping up to date with 
information on different countries and 
issues of current affairs. Meanwhile, 
the formula proposed by the AEP also 
makes it easier to establish fruitful 
networking contacts, which have 
proved very useful.”

“Over time we have depended on 
the AEP and the effectiveness of its 
internationalisation oriented events. 
The support and performance of 
this association, which promotes 
competitiveness, quality, design, 
flexibility and innovation, are essential 
to the Portuguese economy. The 
international presence, growth and 
evolution of the Jetclass Group have 
been based to a large extent on the 
dynamic and the initiatives promoted 
by this organisation.” 

“In the course of its 
internationalisation stragey, 
BINÓMIO, has taken part in several 
events organised by the AEP, 
especially in international fairs 
promoted by the organisation. Quite 
independently of the commercial 
success achieved, we highlight the 
AEP’s organisational skills and ability 
to mobilise the means necessary 
to execute the projects, and stress 
the high degree of professionalism, 
competence and endless support 
its staff have always dedicated to 
us. Our experience has been very 
positive and we will surely continue to 
consider the AEP a strategic partner 
of the greatest importance for the 
evolution and implementation of our 
internationalisation plan.”

“The development of an 
internationalisation strategy is 
complex and demanding from a 
strategic, operational and financial 
point of view, but when based on 
knowledge and the previous and 
exhaustive validation of prerequisites 
for investment in a market, it can 
become a transformational step for 
any organisation. Therefore, and 
as a company with an international 
experience of 72 years, Mota-Engil 
recognises the merit of the AEP, 
of which it is a member, in having 
developed a variety of initiatives to 
provide companies with skills, such as 
foreign trade missions, participation 
in fairs, reverse missions, seminars 
and mentoring sessions, which we 
recommend any company to attend 
before making any decision.”

“Um dos passos que damos para a 
entrada num novo mercado é dado 
com base no trabalho da AEP, seja 
nos seminários, missões ou através da 
sua rede. Atualmente já estamos com 
presença efetiva em Angola, Costa do 
Marfim, Argélia e Brasil. Executamos 
projetos nos mais diversos países e 
com certeza iremos alargar a nossa 
presença.”

“Some of the steps we take when we 
are entering a new market are always 
based on the work of the AEP, its 
seminars, trade missions or just its 
network. Currently we already have 
an effective presence in Angola, the 
Ivory Coast, Algeria and Brazil. We 
execute projects in several countries 
and are sure to continue to increase 
our presence.”

mota-engil, antónio mota, 
presidente do conselho de 

administração.

aps - comunicação,  
amadeu pinto da silva, diretor.

jetclass,  
agostinho moreira, ceo.

ecofirma,  
paulo santos, administrador.

binómio, pedro oliveira,
commercial director.
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aeroporto francisco sá carneiro,  
porto   

“Great things in 
business are never 
done by one person. 
They're done by  
a team of people”

“As grandes coisas no mundo dos negócios nunca são feitas  
por uma única pessoa, e sim por uma equipa.”

Steve Jobs
(1955 – 2011)
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“Com os seus 166 anos e de uma 
atividade exportadora iniciada 
no século XIX, a Ramirez & Cª 
(Filhos), SA continua a considerar 
estratégicas as regulares ações 
de internacionalização, como 
as promovidas pela AEP. São 
iniciativas cruciais para ampliar as 
fronteiras de um negócio, como 
o nosso, em constante mutação. 
Favorecem a pesquisa de mercado 
e abrem horizontes sobre os mais 
diversos domínios do comércio 
exterior. Revelam-se espaços 
privilegiados para manter e criar 
contactos, avaliar oportunidades 
e conhecer as especificidades dos 
mercados.”

“Na ANTEROS valorizamos o 
profissionalismo, o empenho, a entrega 
e a superação extraordinária que faz a 
distinção entre o bom e o excelente. 
Fomos sempre agradavelmente 
brindados com o dinamismo e a 
proficiência da AEP na organização 
das feiras, viagens e demais ações 
promovidas pela AEP em que tivemos o 
privilégio de participar. Consideramos a 
AEP como uma associação de referência 
e de interesse nacional, como bem atesta 
o seu vastíssimo histórico de atuação em 
prol da nossa economia. É para nós um 
parceiro da maior importância e é uma 
clara mais-valia para todas as empresas.” 

A Docworld, agora Batist Medical, 
iniciou a sua atividade em 2008 e tem 
como objeto principal a distribuição 
de dispositivos médicos.
A aposta no mercado externo, em 
complementaridade com a atividade 
desenvolvida no mercado nacional, 
é um objetivo em permanente 
expansão, alicerçado no seu 
departamento de internacionalização 
criado em 2016. A nossa presença 
quer em feiras internacionais, quer em 
missões e seminários promovidos pela 
Associação Empresarial de Portugal 
(AEP), são um reflexo de uma aposta 
segura na internacionalização.
O papel da AEP assume 
preponderante importância nesta 
estratégia, assumindo-se como um 
parceiro atento na promoção de 
novos mercados e prospeção de novos 
negócios. Neste contexto evidencia-
se a promoção de missões e feiras 
internacionais, onde a Docworld 
esteve presente, promovidas pela AEP 
na América do Sul, nomeadamente 
Panamá, Costa Rica e Cuba, bem 
como no continente Africano, 
mormente na Namíbia.
Destaca-se o profissionalismo e o 
permanente acompanhamento que a 
AEP impõe junto dos seus associados 
como fator do sucesso que esta 
parceria tem promovido.”

Somos impulsionadores de tudo o que 
é 100% português. Apostamos na 
qualidade da mão de obra nacional, 
para produzirmos cadernos feitos à 
mão, personalizáveis e com um luxo 
acessível. A internacionalização é o único 
caminho, é o passo fundamental para o 
crescimento da Empresa. Temos contado 
com o imprescindível apoio da AEP, para 
a nossa expansão além-fronteiras.”

We are promoters of everything 
that is 100% Portuguese. We trust 
in the quality of Portuguese labour 
to produce handmade, customised 
notebooks, which are both luxurious 
and accessible. Internationalisation is 
the only way forward, it is crucial to the 
company’s growth. The AEP has been 
incredibly important to our cross-border 
expansion.”

“Following 166 years of business, 
and an exporting activity which 
began in the XIX Century, 
Ramirez & Cª (Filhos), SA 
continues to take into account 
regular internationalisation 
strategies and events, such as those 
held by the AEP. These initiatives 
are crucial to pushing the borders 
of a business which, like ours, 
is in constant change. They 
favour market research and open 
horizons over the most varied 
fields of foreign trade, and they 
are priviledged spaces for making 
contacts, evaluating opportunities 
and becoming familiar with the 
specifics of markets.”

“At ANTEROS we value the 
professionalism, dedication, 
commitment and ability to overcome 
which make the difference between 
good and excellent. We have always 
been pleasantly surprised with the 
dynamic and proficiency of the AEP 
in the organisation of fairs, trips and 
other events it fosters and in which we 
have had the priviledge of participating. 
We see the AEP as a reference and an 
organisation of national interest, as is 
upheld by its long history of working to 
the benefit of our economy. To us it is a 
partner of the utmost importance, and 
clearly an asset to all companies.”

Docworld, now Batist Medical, began its 
activity in 2008 and its main goal is the 
distribution of medical devices. 
Investment in foreign markets, along 
with the activity developed in the 
national market, is a permanently 
expanding objective, supported by the 
internationalisation department, created in 
2016.
Our presence in the AEP fostered 
international fairs, trade missions and 
seminars is a sign of our sure bet on 
internationalisation. 
The AEP’s role is extremely important for 
this strategy and the organisation has proven 
itself to be a steady partner in the promotion 
of new markets and business prospection.
In this context, the organisation of trade 
missions and international fairs in South 
America, organised by the AEP and in which 
Docworld has participated, stands out. I 
am thinking especially of Panama, Costa 
Rica and Cuba, as well as in the African 
continent, especially Namibia. 
The professionalism and constant 
accompaniment of its members by the AEP 
is noteworthy, and a factor of success in this 
partnership.”

ramirez & cª , manuel ramirez, 
administrador.

anteros, luís sá,  
administrador delegado.

fine & candy, 
horácio miranda, 

diretor comercial.

docworld, isabel calisto, 
export department.
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“Ao longo dos últimos anos a idD - 
Plataformas das Indústrias de Defesa 
Nacionais e a AEP - Associação 
Empresarial de Portugal, têm sido 
parceiros fundamentais no apoio à 
internacionalização das empresas 
portuguesas, nomeadamente do 
setor da Defesa. Esta parceria tem-se 
manifestado através da realização 
de ações conjuntas de promoção 
nacional e internacional ou na 
dinamização do tecido empresarial, 
tendo em vista o crescimento 
da economia e das exportações 
nacionais.”

“O GEG foi fundado no Porto, 
em 1987. Tendo estado sempre 
presente no Mercado da 
Comunidade Europeia, o GEG teve 
como objetivo atingir rapidamente 
um nível de excelência, adaptado 
aos elevados padrões de 
qualidade da CE. O processo de 
internacionalização teve início em 
2003, com o apoio da AEP em 
todas as suas fases e em todos os 
mercados onde atuamos. Tem sido 
uma parceria de sucesso, com o 
processo de internacionalização 
a permitir ampliar os nossos 
horizontes, nomeadamente nos 
mercados da Europa, América 
Latina, Médio Oriente, África, 
Magrebe e Ásia.”

“Através da missão empresarial da 
AEP, a presença da WOCK na ARAB 
HEALTH tem-nos permitido posicionar 
a marca num dos pontos dp globo mais 
tecnológicos e avançados em termos de 
qualidade e inovação, fazendo com que 
possamos alargar a nossa presença tanto 
a Oriente como a Ocidente. Seguindo 
a aposta de crescimento sustentável 
da empresa, a diversidade geográfica 
tem particular importância devido 
àinconstância dos mercados, mitigando 
o risco inerente a qualquer negócio.”

“Over the past years the National 
Defence Industries Platforms (idD) 
and The Portuguese Entrepreneurial 
Association/Chamber of Commerce 
& Industry (AEP) have been 
fundamental partners in supporting 
internationalisation processes of 
Portuguese companies, especially in 
the Defence sector. This partnership 
has shown itself through joint 
ventures such as promotion within 
and outside of Portugal, and the 
stimulation of the business fabric, 
aiming towards the growth of the 
economy and of national exports.”

“GEG was founded in Porto, in 
1987. It has always been present in 
the common market, and aimed at 
reaching levels of excellence, by 
adapting to EU quality standards. 
Our internationalisation process 
began in 2003 and we have had 
the support of the AEP in all 
stages, and all the markets in 
which we are present. It has been 
a successful partnership and our 
internationalisation process has 
allowed us to expand our horizons, 
especially in the markets of 
Europe, Latin America, Middle 
East, Africa, Maghreb and Asia.”

“WOCK’s presence at ARAB 
HEALTH, through an AEP trade 
mission, has allowed us to position our 
brand in one of the most technological 
and advanced points of the globle, 
in terms of quality and innovation, 
allowing us to increase our presence, 
East and West. Following on the 
heels of the company’s investment 
in sustainable growth, geographical 
diversity has become very important 
due to the volatility of the markets, 
taking the edge off the risk inherent to 
any business venture.”

“Enquanto participantes no 
programa BOW, beneficiamos de 
um acompanhamento customizado 
às missões a que nos propomos, 
dispondo de um leque de 
ferramentas e recursos difíceis de 
alcançar de forma independente, 
possibilitando uma  abordagem 
mais adaptada aos mercados 
identificados, beneficiando ainda de 
um vantajoso e imensurável network 
entre todos os participantes, antes, 
durante e após a missão.”

“As participants in the BOW 
programme, we benefit from 
customised support in the missions 
we enrol in, and enjoy a wide 
range of tools and resources which 
would be difficult to get hold of 
independently, allowing for an 
approach which is better adapted 
to the identified markets and 
benefiting from the advantages 
which come with a large network 
of participants before, during and 
after the mission.”

geg, paulo pimenta, sócio gerente.

wock, josé azevedo pinto, ceo.

idd, henrique macedo, 
presidente do conselho  
de administração.

herdmar, fernando castro,  
marketing manager & sales assistant.
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“Desde há largos anos que o Grupo 
Mindol se apoia na AEP para 
ajuda na tomada de decisões como 
participação em Feiras, Missões, 
Formações, etc. Foi e continuará 
a ser uma parceria de sucesso que 
inclusive, contamos intensificar 
nos próximos anos devido ao 
elevado grau de profissionalismo 
e competência da Associação, que 
demonstra estar sempre apta e com 
conhecimento para partilha.”

“The Mindol Group has counted on 
the AEP for several years in helping 
it to make decisions like which fairs, 
trade missions or training sessions 
to participate in, among others. It 
has been, and will continue to be, a 
successful partner, in a relationship 
we hope will only intensify over 
coming years, due to the high degree of 
professionalism and competence of the 
AEP, which has always shown itself to 
be well prepared, and  willing to share 
knowledge.”

grupo mindol,
filipe paiva, administrador.

“As ações de internacionalização 
promovidas pela AEP, constituem 
um importante apoio no percurso 
que as empresas portuguesas têm de 
percorrer nesses mesmos processos, 
na medida em que permitem 
ultrapassar etapas, planear ações 
e programar com maior eficiência 
todo o processo tendo em vista 
o seu sucesso. Num mundo onde 
o conhecimento e domínio dos 
fatores locais podem determinar ou 
sucesso ou insucesso dos processos 
de internacionalização, estas ações 
constituem uma ferramenta valiosa.”

“AEP fostered internationalisation 
events are an important factor 
in supporting the processes of 
Portuguese companies, insofar as 
they help in more efficiently going 
through stages, planning events and 
programming the whole process, 
towards final success. In a world 
where knowledge and control of local 
factors can determine the success 
or failure of internationalisation 
processes, these are valuable tools.” 

grupo érre, 
ramiro brito, ceo.

“A PrecisionElite é fabricante 
de rolhas de cortiça e exporta 
quase toda a sua produção. Temos 
procurado diversificar os mercados 
onde estamos presentes. Nesse 
sentido, tive a oportunidade de 
assistir a seminários e workshops para a 
internacionalização, disponibilizados 
pela AEP, que se revelaram muito 
úteis, em termos de desenvolvimento 
de oportunidades e ferramentas para 
trabalhar novos mercados, assim 
como de amplificação da rede de 
contactos nos próprios workshops. 
Temos participado, também, em 
iniciativas para o desenvolvimento do 
mercado interno, apoiadas pela AEP, 
integradas no programa Portugal 
Sou Eu, conquistando notoriedade 
a nível nacional com investimentos 
controlados.”

“PrecisionElite is a cork 
manufacturer and exports almost all 
of its produce. We have been trying 
to diversify the markets in which 
we are present. To that end, we had 
the opportunity of taking part in 
internationalisation seminars and 
workshops organised by the AEP 
which have proven to be very useful, 
in terms of developing opportunities 
and getting access to tools to work 
towards new markets, as well as 
increasing our contacts networks at 
the workshops themselves. We have 
also participated in AEP fostered 
initiatives to develop the internal 
market, as part of the Portugal Sou 
Eu programme, thereby gaining 
notoriety at a national level, with 
controlled investments.”

precisionelite,
 luísa nero, ceo/economist.

“Estando a Balanças Marques 
cada vez mais focada no mercado 
externo e em consolidar a marca 
mundialmente, faz parte da nossa 
estratégia a participação regular 
em ações de internacionalização 
promovidas pela AEP. Consideramos 
que a participação em tais ações tem 
sido essencial e um fator decisivo 
para o nosso sucesso na entrada em 
novos mercados, pelo facto de nos 
ajudar a conhecer melhor a realidade 
desses mercados, de nos pôr em 
contacto com as pessoas certas e de 
ajudar a abrir portas que de outra 
forma seria mais difícil conseguir.”

“Balanças Marques is increasingly 
focused on the external market and 
in consolidating the brand at a global 
level. Regular participation in AEP 
fostered internationalisation events 
is part of this strategy. We have 
found that the participation in events 
such as these has been essential and 
a decisive factor for our success 
in breaking into new markets, 
by helping us to become better 
acquainted with the realities of these 
markets, of getting in touch with 
the right people and opening doors 
which would otherwise remain shut.” 

balanças marques, 
paulo marques, cco.
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“Num cenário onde a competição 
é cada vez mais global, as empresas 
estão sendo obrigadas a se 
expandirem. Face a isso e não sendo 
a CR Moldes nenhuma exceção, ‘nós’ 
como empresa e ou Grupo temos 
vindo a internacionalizar as nossas 
atividades, como a comercializar 
os nossos produtos/serviços em 
torno do mercado externo. A AEP 
tem contribuído muito no processo 
de divulgação e graças ao seu 
profissionalismo e know-how o seu 
apoio torna-se incondicional e quase 
que absoluto. É fundamental que esta 
ligação com a AEP se mantenha, visto 
que ‘toda’ a indústria metalúrgica irá 
passar por tempos difíceis.” 

“A JMS é associada da AEP e 
tem-se apoiado nesta para a sua 
internacionalização nomeadamente 
através da participação em Feiras 
Internacionais, Seminários e Sessões 
de Mentoring. Este suporte tem sido 
preponderante na avaliação de novos 
mercados e no desenvolvimento 
de negócios além-fronteiras. O 
profissionalismo e a experiência 
dos técnicos e formadores da AEP 
continuam a merecer toda a nossa 
confiança e a justificar esta nossa 
aposta!.” 

“A participação da Polo IT nos 
Seminários e sessões de Mentoring 
tem contribuído inegavelmente para 
um conhecimento mais concreto 
dos diferentes mercados, sendo 
também uma forma de actualização 
de conhecimentos. Resulta ainda 
numa troca de experiências de 
inegável mais-valia a que se junta um 
útil networking. A diversidade dos 
eventos propostos constitui outro 
aspeto muito importante. Por isso, 
tanto quanto possível, participamos 
sempre nestes ações da AEP.”

“O empreendedorismo, a persistência 
e a determinação são seguramente 
fruto da capacidade dos gestores e das 
empresas, mas o desenvolvimento de 
mercados e sua diversificação estará 
sempre relacionada com a capacidade 
de realização de ações concretas e 
eficiente que as organizações como 
a AEP podem e devem potenciar. 
As missões empresariais com valor 
acrescentado e o acompanhamento 
nas feiras é algo inegável e em 
crescendo. Para corolário das ações 
desenvolvidas é fundamental a 
concretização de mais e melhores 
ações b2b, quer no âmbito das 
missões internacionais quer também 
no âmbito das missões inversas.”

“Polo IT’s participation in seminars 
and mentoring sessions has definitely 
contributed to a more concrete 
understanding of the different 
markets and has also been a means 
for updating know-how. It has also 
led to an exchange of experience 
of added value, and very useful 
networking. The variety of events 
proposed is another important 
aspect, and that is why, insofar as 
possible, we always try to participate 
in AEP organised events.”

JMS is a member of the AEP and 
has counted on its support for 
internationalisation, especially 
through participation in international 
fairs, seminars and mentoring 
sessions. This support has been 
essential to evaluating new markets 
and developing business beyond our 
borders. The professionalism and 
experience of AEP’s technical and 
training staff continue to merit all 
our trust and justify our investment!”

“With competition becoming 
increasingly global, companies 
are being forced to expand. CR 
Moulds is no exception and, as a 
company or a group, we have been 
internationalising our activities and 
trying to sell our products/services 
in the external market. The AEP has 
contributed greatly to this process 
and, thanks to its professionalism and 
know-how, its unconditional support 
is almost absolute. It is essential that 
this relationship with the AEP be 
maintained, considering the whole 
metalworking industry is going 
through a difficult time.”

“Entrepreneurialism, persistence 
and determination surely depend on 
the skills of business managers and 
companies, but the development of 
markets and their diversification will 
always have to do with the ability 
to undertake concrete and efficient 
measures such as those which the 
AEP can and should promote. 
The added value of trade missions 
and the accompaniment at fairs is 
unquestionable, and continues to 
grow. To top it all off we need more 
and better b2b events, both during 
international missions or during 
reverse missions.”

cr moldes,  
joaquim rodrigues, ceo.

jms, paula silva, diretora-geral. polo it/intelimonitor,
joaquim godinho, gerente.

cabelte, rui osório,  
administrador executivo  

e executive director.
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“2018 foi um ano de concretizações para 
a LIPOR a nível do seu posicionamento 
em Mercados Externos. Relacionamo-nos 
com 27 Países, recebemos 20 delegações 
internacionais de 13 Países nas nossas 
instalações, vimos aprovados 3 Projetos 
para assessoria técnica.
A interligação à entidades de referência, 
quer para parcerias, reforço de 
competências e portefólio, quer 
para projeção ou estreitar de laços e 
pontes entre entidades e Mercados é 
fundamental. 
Participamos com regularidade nas ações 
de internacionalização da AEP com o 
intuito da aproximação a Mercados e seus 
representantes chave, com o intuito de 
concretizar negócios.” 

“A AEP tem assumido um importante 
papel na internacionalização do 
GRUPO PEDAGO nomeadamente 
através do apoio das presenças 
institucionais em eventos de destaque 
a nível internacional. Numa época 
de globalização, a AEP é um grande 
apoio, sendo em parte devido à 
cooperação existente, que o nosso 
Grupo se deu a conhecer   no 
mercado africano, sul-americano e 
asiático, nomeadamente através da 
assinatura de protocolos na área da 
cooperação  a nível da formação,  
investigação e mobilidade, 
destacando-se o protocolo assinado 
recentemente com a Taiwan National 
University.”

“A nossa empresa produz Licores 
Artesanais e tem neste momento duas 
marcas vocacionadas para diferentes 
mercados – Casa de Encosturas e Belz’s. 
A experiência e profissionalismo da AEP 
tem sido fundamental no nosso processo 
de internacionalização pois através de 
ações como Missões Inversas, Seminários 
e Sessões de Mentoring, tem-nos aberto 
horizontes importantes para a penetração 
em mercados ainda desconhecidos para 
nós. A importância de conhecer os nossos 
clientes é extrema pois só assim podemos 
saber como trabalhar e direcionar os nossos 
produtos.”

“Neste contexto de crescimento económico, 
que se assiste em Portugal e sendo  as 
exportações um dos motores da economia, 
as ações da AEP nas áreas de divulgação, 
formação, informação, realização de eventos 
e feiras bem como missões comerciais,   
neste mercado cada vez mais global, fazem 
cada mais sentido e são um importante 
alicerce na aprendizagem e conhecimento 
dos mercados   para os empresários e as 
empresas  portuguesas.”

“2018 was a year of achievements 
for LIPOR in terms of positioning 
itself in the foreign markets. We now 
have relationships with 27 countries 
and have hosted 20 international 
delegations, from 13 countries, at 
our headquarters. We have also had 
three technical consulting projects 
approved. 
The relationships between important 
entities, both for partnerships, 
portfolio and skill building, and for 
projecting or strengthening bonds and 
bridges between entities and markets, 
have been essential. 
We regularly take part in the AEP’s 
internationalisation events, with the 
aim of drawing closer to the markets 
and their key representatives, and 
getting business done.”

“The AEP has played an important 
role in the internationalisation of 
our group, namely by promoting 
an institutional presence at major 
international events. At a time of 
globalisation, the AEP is a major 
source of support and, given the 
cooperation that exists, is part of 
the reason our group has been able 
to make a name for itself in the 
African, South American and Asian 
markets, especially through the 
signing of protocols in the fields of 
cooperation, in terms of training, 
research and mobility, of which the 
recent protocol signed with Taiwan 
National University stands out.”

“Our company produces craft liquors 
and currently has two brands, aimed at 
different markets – Casa de Encosturas 
and Belmaia’s. The professionalism and 
experience of the AEP have been crucial to 
our internationalisation process, since the 
reverse missions, seminars and mentoring 
sessions have opened important horizons 
and helped us penetrate markets which were 
previously unknown to us. It is extremely 
important to know our clients, since that 
is the only way we can work and direct our 
products.”

“In this context of economic growth which 
we have been witnessing in Portugal, and 
with exports being one of the economy’s 
main drivers, AEP fostered events in the 
field of promotion, training, information, 
organisation of events and fairs, as well 
as trade missions in an increasingly global 
market, make more and more sense, and 
are an important foundation for learning 
about new markets, for both Portuguese 
businesses and businessmen.”

sabores inteligentes,  
miguel machado, general manager.

casa de encosturas, 
cláudia maia, direção comercial/

international manager.

lipor, susana abreu,  
gestora da unidade  
de negócio internacional.

isce, ricardo martins, administrador.
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Para a Corticeira Amorim expandir e 
fidelizar mercados internacionais é um 
desafio constante. O conhecimento 
dos mercados e das suas tendências, 
o estabelecimento de uma rede de 
contactos relevantes e sólidos, tanto 
públicos como privados, a capacidade de 
detetar oportunidades e de as capitalizar 
em criação de valor são fundamentais ao 
nosso sucesso.
Para tal, contamos com o valiosíssimo 
apoio da Associação Empresarial 
de Portugal, que acumula um 
profundo conhecimento dos mercados 
e das estratégias adequadas de 
internacionalização, colocando-o ao 
serviço das nossas ambições, de forma 
profissional, eficiente e flexível.
A participação nas suas inúmeras 
iniciativas, nomeadamente missões 
empresariais, feiras e seminários,  
tem-nos permitido aprofundar  
o know-how dos mercados e das nossas 
redes internacionais de parceiros e 
aproveitar oportunidades de negócio, 
contribuindo de forma relevante 
para o sucesso da nossa estratégia de 
internacionalização.”

“A colaboração da Mercatus com a 
AEP tem sido certamente uma mais-
valia, especialmente nos projetos que 
desenvolvemos para feiras internacionais 
que, muito graças ao seu apoio, têm corrido 
bastante bem. A ótima organização e 
suporte que nos têm fornecido são aquilo 
que nos faz continuar, e aprofundar ainda 
mais, esta nossa relação de modo a atingir 
novos objetivos cada vez mais ambiciosos.”

“Destacamos a AEP como um 
parceiro essencial na estratégia 
de desenvolvimento de empresas 
focadas na exportação. A ampla rede 
de contactos facilita o alargamento 
dos horizontes impulsionando o 
conhecimento e desenvolvimento de 
novos mercados.
Apoiámo-nos nos seminários 
e nas sessões de mentoring para 
recolher informações muito úteis 
e importantes relativamente aos 
mercados abordados.
Independentemente da concretização 
ou não de negócios, as missões 
empresariais nas quais temos 
participado têm-nos proporcionado o 
contacto direto e pessoal com alguns 
dos principais players na nossa área 
de negócios em vários países.” 

For Corticeira Amorim, expansion 
to, and consolidation of international 
markets is a constant challenge. 
Knowledge of markets and their trends, 
the establishment of a relevant and 
solid contact network, both public 
and private, and the ability to detect 
opportunities and capitalise on value 
creation are fundamental to our success. 
To do so, we count on the precious 
support of the Portuguese Business 
Association, with its wealth of 
market knowledge and adequate 
internationalisation strategies, which 
are put at the service of our ambitions 
in a professional, efficient and flexible 
manner. 
Participation in its numerous 
activities, namely trade missions, 
fairs and seminars, has allowed us to 
gain access to even more know-how 
regarding markets and our networks of 
international partners, seize business 
opportunities and contribute in a 
relevant way to our internationalisation 
strategy.”

“Cooperation between Mercatus and the 
AEP has definitely been an asset, especially 
for the projects we have developed for 
international fairs and which, largely thanks 
to the associations’s support, have gone 
quite well. The excellent organisation and 
support we have been provided with are the 
reason we keep on going and wish to deepen 
this relationship all the more, so as to 
achieve our increasingly ambitious goals.”

The AEP has been an essential 
partner in the development strategy 
of export-focused companies. The 
large network of contacts makes it 
easier to widen horizons, based on 
the knowledge and development of 
new markets.
The seminars and mentoring sessions 
have been important to help us 
gather vey useful information about 
target markets. 
Regardless of whether deals go ahead 
or not, the trade missions we have 
been involved in have provided us 
with direct and personal contact 
with the main players in our field of 
business in several countries.”

mercatus,  
alexandre pereira,  
chief customer officer.

grupo alma,  
isabel ribeiro,  

departamento comercial,

corticeira amorim,
antónio rios de amorim,  
presidente e ceo.

“Um grande e importante passo para 
o crescimento de uma empresa passa 
pela internacionalização. Para isso 
precisamos de parceiros de confiança 
e competentes para um melhor 
encaminhamento das empresas ao 
rumo certo. Por isso, contamos 
com a AEP como nossa parceira de 
excelência.”

“Internationalisation is a major step 
for a company’s growth. For that we 
need trustworthy and competent 
partners, to be able to set companies 
on the right track. That is why 
we count on the AEP as our firm 
partners.”

biokimica,  
bruno marinho, diretor comercial.
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Lançamentos e Atividades AEP
AEP Launchings and Activities
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Fundação AEP  
Projetos desenvolvidos
Developed Projects

A Fundação AEP conta uma larga experiência no desen-
volvimento de projetos e iniciativas de promoção do es-
pírito empresarial, em várias vertentes, tendo sido esse o 
foco de intervenção ao longo da sua existência. 

Tem destaque a realização do nosso primeiro projeto 
APREENDER - Desenvolver Atitudes Empreendedoras 
que, pela sua relevância viu aprovadas mais duas edições 
(2011 a 2018), cofinanciado pelo COMPETE, através do 
Programa Operacional Fatores de Competitividade, que 
visou a promoção da inovação, na dinamização de uma cul-
tura de empreendedorismo, e de assunção do risco como 
parte da vida, a favor do espírito de iniciativa, através da 
sensibilização para os fatores críticos da competitividade, 
pela promoção do empreendedorismo e espírito empresa-
rial, e da potenciação de atitudes empreendedoras, numa 
mudança cultural, intergeracional, atenta a públicos e a 
diversas manifestações do empreendedorismo, e de capa-
citação, apoio e financiamento de projetos empresariais. 

Ao longo das suas três edições este projeto permitiu 
atuar a diversos níveis, com mais de duas dezenas de ativi-
dades, das quais se destacam as seguintes:

• Realização de 51 Debates ao Almoço até dezembro 
2018;

• Realização de 9 edições das Jornadas Empresariais 
AEP I SERRALVES;

• Realização de 5 edições da Conferência: Liderança e 
Empreendedorismo.  

No âmbito do Projeto APREENDER consideraram-se 
formas de apoio sob consulta, direcionado para o follow 
up de negócios e/ou para o aconselhamento empresarial 
através dos mentores, que se designou por “Drive In do 
Empreendedor”, que continua em funcionamento.

Ver mais sobre o APREENDER em: http://apreender.
fundacaoaep.pt/index.asp

Com o apoio do Norte 2020, a Fundação AEP lançou 
também, entre 2015 e 2017 o projeto EMPREENDER 
4560 – Uma Estratégia de Apoio ao Empreendedorismo 
Sénior na Região Norte, que visou:

• Identificar e analisar estratégias de emprego imple-
mentadas em países pertencentes à União Europeia, di-
recionadas à população desempregada e qualificada, com 
idade superior a 45 anos, procurando identificar os princi-
pais drivers de sucesso;

• Avaliar os principais constrangimentos do lado da 
oferta e da procura, que impedem o desenvolvimento de 

The AEP has wide experience in the development of pro-
jects and initiatives which promote the business spirit on 
several levels. This has been the focus of its work ever 
since it was founded.  

Pride of place goes to our first project APREENDER 
– Developing Entrepreneurial Attitudes which, given its 
relevance, has since had two more editions approved (2011 
and 2018) – co-financed by COMPETE, through the 
Competitiveness Factors Operational Programme, which 
is aimed at promoting innovation, encouraging an entre-
preneurial culture and risk taking as part of life, when in 
the service of a spirit of initiative, by calling attention to 
the critical factors of competitiveness, an entrepreneurial 
and business spirit and the encouraging of entrepreneurial 
attitudes, comprising an inter-generational and cultural 
shift, aware of its clients and varied manifestations of en-
trepreneurialism, skill building, support and funding of 
business projects. 

Over its three editions, this project has allowed us to 
act on several levels, through over a score of activities, in-
cluding: 

• 51 lunch-time debates, as of December 2018;
• 9 editions of the AEP|SERRALVES Business Days; 
• 5 editions of the Leadership and Entrepreneurialism 

Conference. 
The APREENDER Project also encompasses a number 

of customised support initiatives, aimed at follow up of 
businesses and/or for business advice through mentors, 
called “Entrepreneur Drive In”, which is still extant.

For more information on APREENDER see: http://
apreender.fundacaoaep.pt/index.asp

With funding from Norte 2020, the AEP Foundation 
also launched a project between 2015 and 2017 called EM-
PREENDER 4560 – A Support Strategy for Senior Cit-
izen Entrepreneurialism in the Northern region, which 
was aimed at:

• Identifying and analysing employment strategies im-
plemented in European Union countries and aimed at un-
employed and qualified over 45 year olds, so as to identify 
the main drivers of success; 

• Evaluating the main constraints in terms of both sup-
ply and demand, which form obstacles to the development 
of entrepreneurial attitudes by the population, especially 
in the North; 

• Identify conditions which are favourable to senior cit-
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atitudes empreendedoras por parte deste grupo de popu-
lação, na região Norte do País;

• Identificar as condições que favorecem o empreende-
dorismo sénior e propor modelos de atuação inovadores 
que contrariem os fatores inibidores de uma atitude em-
presarial proativa;

• Promover o debate em torno da temática, pela parti-
lha dos resultados obtidos nas fases do projeto;

• Desenvolver um conjunto de ações de capacitação dos 
principais agentes ligados ao empreendedorismo, promo-
vendo o networking e a criação de redes de apoio que permi-
tam minimizar os constrangimentos identificados;

• Implementar um projeto-piloto de apoio ao empreen-
dedorismo sénior com base num modelo de mutualismo 
de geração de ideias e criação de negócios, associado ainda 
ao empreendedorismo intergeracional e resultados espe-
rados/atingidos.

No âmbito deste projeto foram desenvolvidas diversas 
atividades e estudos:

• Realização de um Estudo de Benchmarking Interna-
cional com vista à identificação de modelos de apoio ao 
empreendedorismo sénior com sucesso, recolhendo boas 
práticas passíveis de serem adaptadas ao País e avaliando as 
propostas constantes do “Entrepreneurship 2020 Action 
Plan” no contexto nacional;

• Realização de um Estudo de Diagnóstico e Estratégia 
de Desenvolvimento fazendo uma avaliação ao estado da 
arte em Portugal sobre o desemprego qualificado sénior e 
definir uma estratégia de desenvolvimento capaz de pro-
mover o empreendedorismo e o espírito empresarial junto 
deste público-alvo que possa alavancar a concretização de 
um conjunto de iniciativas no âmbito do Portugal 2020;

• Realizou ainda Ações de Sensibilização e Capacitação;
• Realizou o Congresso Internacional sobre Empreen-

dedorismo Sénior;
• Desenvolver um projeto-piloto de empreendedorismo 

sénior – Sénior Match Business – direcionado a desem-
pregados com habilitações de nível superior, com mais de 
45 anos e dotados de elevada experiência profissional em 
diversas áreas do conhecimento, sustentado num modelo 

izen entrepreneurialism and propose innovative models to 
counteract the factors which form an obstacle to pro-ac-
tive business attitude; 

• Encourage debate on the subject, by sharing results 
obtained at different stages of the project; 

• Developing a set of skill-building events for the main 
agents related to entrepreneurialism, through the promo-
tion of networking and the creation of support networks 
which allow for the minimisation of identified constraints; 

• Implement a pilot-project to support senior citi-
zen entrepreneurialism, based on a mutualistic model 
of idea generation and business creation, also connected 
to inter-generational entrepreneurialism and expected/
achieved results.

Several studies and activities were carried out within 
the scope of this project:

• An International Benchmarking Study, aimed at iden-
tifying models for supporting successful senior citizen 
entrepreneurialism models, collecting best practices ad-
aptable to the country and evaluating proposals from the 
“Entrepreneurship 2020 Action Plan” within a national 
context;

• A Development Diagnostic and Strategy Study on the 
state of unemployment among qualified senior citizens 
and the definition of a development strategy capable of 
promoting entrepreneurialism and a business spirit among 
this target which can lever the completion of a series of 
initiatives within the scope of Portugal 2020;

• Sensitivity and Skill-building Events;
• An International Congress on senior citizen entrepre-

neurialism;
• Development of a pilot project for senior citizen en-

trepreneurialism – Senior Match Business – aimed at uni-
versity educated, unemployed over 45 year olds with high 
levels of experience in a variety of fields of knowledge, 
based on a mutualistic idea generation model and the de-
velopment of innovative businesses. This project resulted 
in support for the creation of 10 new businesses; 

• Being a project of collective interest, the dissemina-
tion of results of the project presented itself as a crucial 

AEP FOUNDATION – DEVELOPED PROJECTS 

The AEP has wide experience in the development of projects and initiatives which 
promote the business spirit on several levels. This has been the focus of its work ever 
since it was founded.   

Pride of place goes to our first project APREENDER – Developing Entrepreneurial 
Attitudes which, given its relevance, has since had two more editions approved (2011 
and 2018) – co-financed by COMPETE – Competitiveness Factors Operational Programme, 
which is aimed at promoting innovation, encouraging an entrepreneurial culture and risk 
taking as part of life, when in the service of a spirit of initiative, by calling attention to 
the critical factors of competitiveness, an entrepreneurial and business spirit and the 
encouraging of entrepreneurial attitudes, comprising an inter-generational and cultural 
shift, aware of its clients and varied manifestations of entrepreneurialism, skill building, 
s u p p o r t a n d f u n d

 
ing of business projects.  

Over its three editions, this project has allowed us to act on several levels, through over 
a score of activities, including:  

• 51 lunch-time debates, as of December 2018 

• 9 editions of the AEP|SERRALVES Business Days  

• 5 editions of the Leadership and Entrepreneurialism Conference  

The APREENDER Project also encompasses a number of customised support initiatives, 
aimed at follow up of businesses and/or for business advice through mentors, called 
“Entrepreneur Drive In”, which is still extant. 

For more information on APREENDER see: http://apreender.fundacaoaep.pt/index.asp 

With funding from Norte 2020, the AEP Foundation also launched a project between 2015 
and 2017 called EMPREENDER 4560 – A Support Strategy for Senior Citizen 
Entrepreneurialism in the Northern region, which was aimed at: 

  1
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mutualista de geração de ideias e desenvolvimento de ne-
gócios inovadores. Neste âmbito o projeto resultou num 
apoio à criação de 10 novas empresas; 

• Tratando-se de um projeto de interesse coletivo, a 
divulgação e disseminação dos resultados do projeto cons-
tituiu-se como uma vertente fundamental, na medida em 
que permitiu uma alargada apropriação aos diversos pú-
blicos-alvo.

Com o EMPREENDER 2020 – O Regresso de Uma 
Geração Preparada, a Fundação AEP desenvolveu um pro-
jeto estruturante para o País, cofinanciado pelo COMPE-
TE 2020, através do Sistema de Apoio a Ações Coletivas, 
que visou estimular o espírito empreendedor no seio da 
Diáspora portuguesa, com o foco dirigido aos jovens qua-
lificados que deixaram o Portugal em busca de um futuro 
diferente. 

O projeto respondeu a uma estratégia clara de se cria-
rem as condições necessárias para o seu regresso e incor-
poração dos seus níveis de conhecimento no tecido em-
presarial, nomeadamente através da criação de empresas 
inovadoras e competitivas, entre 2015 e 2018, sustentadas 
numa rede de networking à escala internacional. Este proje-
to concretizou os seguintes objetivos:

• Realizar um levantamento exaustivo do capital huma-
no detentor de elevadas competências, técnicas e educa-
tivas;

• Avaliar o potencial de retorno desse capital humano 
e o estimar o seu impacto no desenvolvimento económico 
do País;

aspect, insofar as it allowed for a wide appropriation of 
target-audiences.

With EMPREENDER 2020 – Return of a Prepared 
Generation, the AEP Foundation developed a structuring 
project for the country, co-financed by the COMPETE 
2020 – Collective Action Support Systems, aimed at en-
couraging an entrepreneurial spirit among the Portuguese 
diaspora, with a particular focus on qualified youth who 
left Portugal in search of a different future.  

The project results from a clear strategy of creating the 
conditions required for their return and the incorporation 
of their know-how in the corporate fabric, namely through 
the creation of innovative and competitive companies,  be-
tween 2105 and 2018, supported by an international net-
working chain, this project fulfilled the following goals: 

• An exhaustive survey of the human capital with high 
educational and technical skills;

• Evaluate the potential of the return of said human 
capital and estimate its impact on the country’s economic 
development;

• Identify favourable conditions and come up with plans 
in order to facilitate the return of this generation; 

• Discuss a development model capable of welcoming 
this generation;

• Promote the entrepreneurial qualification of agents 
and potential entrepreneurs;

• Promote qualified and creative entrepreneurialism 
opportunities, and strengthen the business relationship 
with the Diaspora;

RECONHECIDA EM DIÁRIO DA REPÚBLICA EM AGOSTO DE 2010, A FUNDAÇÃO AEP TEM A SUA SEDE E DOMICÍLIO NA AVENIDA 
DA BOAVISTA, 2671, NA CIDADE DO PORTO
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• Identificar as condições que favoreçam esse retorno e 
desenhar cenários concretos de atuação com vista ao re-
gresso desta geração;

• Debater um modelo de desenvolvimento capaz de 
acolher esta geração;

• Promover a capacitação dos agentes e dos potenciais 
empreendedores para o empreendedorismo;

• Divulgar oportunidades de empreendedorismo quali-
ficado e criativo, e reforçar o relacionamento empresarial 
na Diáspora;

• Criação de uma rede internacional de informação e 
suporte a estes empreendedores; 

• Desenvolver um programa de apoio aos empresários 
que se encontram espalhados em diversas geografias.

E por fim, alavancado no nosso projeto mais emble-
mático – Empreender 2020 – a fundação AEP está atual-
mente a desenvolver um novo a ambicioso projeto “Rede 
Global da Diáspora” que assenta numa estratégia coletiva 
de potenciar o networking em larga escala, aproximando as 
PME aos cidadãos portugueses espalhados um pouco por 
todo mundo, como forma de elevar a oferta nacional em 
mercados internacionais e exponenciar as exportações.

O projeto visa a criação de uma Plataforma Social de 
Networking e a sua ativação e dinamização em 8 Países, a 
definir.

A imagem externa de Portugal é assim elevada através 
do papel da sua Diáspora, que tanto a irá divulgar como 
apresentar os recursos que o país apresenta. A conceção 
de uma estratégia coletiva de coadjuvação e networking em 
larga escala poderá ser capaz de agilizar a abordagem das 
PME aos países e aumentar significativamente o acesso das 
mesmas aos mercados internacionais.

Portanto, a grande meta e o pilar estruturante é a cria-
ção de redes colaborativas que visam potenciar o conheci-
mento e a partilha de informações entre pessoas, institui-
ções e empresas. Estas redes potenciam ligações a diversos 
níveis, cultural, económico e até científico, sendo intro-
duzidas em estratégias de desenvolvimento quer de âmbito 
regional como de âmbito nacional. 

Todo este esforço tem sido acompanhado e apoiado por 
diversas estruturas nacionais, com as quais a FAEP tem 
vindo a colaborar nos últimos anos para a prossecução 
desta estratégia – considerada um desígnio nacional – me-
diante a celebração de protocolos que vinculam as partes a 
um conjunto de compromissos associados à concretização 
dos objetivos traçados.

• Create an international information and support net-
work for these entrepreneurs; 

• Develop a support programme for business agents in 
different geographical settings.

Finally, supported by our most emblematic project 
Empreender 2020 – the AEP foundation is currently de-
veloping a new and ambitious project “Global Diaspora 
Network” which is based on a collective strategy to boost 
large scale networking, bringing small and medium sized 
companies closer to the Portuguese citizens spread out all 
over the world, as a way of increasing national supply in 
international markets and encourage exports.  

The aim of the project is to create a Social Networking 
Platform, focused particularly on eight countries, which 
have yet to be defined. 

Portugal’s external image will thereby be raised 
through its diaspora, which will both spread and present 
the country’s resources. The conception of a collective 
helping strategy and large scale networking could help 
smooth the approach of small and medium sized compa-
nies to countries and significantly increase the access of 
said companies to international markets.  

Therefore, the main aim and structural pillar is the 
creation of cooperation networks to boost knowledge and 
sharing of information among people, institutions and 
companies. These networks encourage connections at the 
cultural, economic and even scientific levels, through their 
inclusion in regional and national development strategies.  

This effort has been followed and supported by several 
national structures, with which the AEPF has been coop-
erating over the past years in order to bring this strategy 
– considered a national priority – to fulfilment, through 
the celebration of protocols which tie the different parties 
to a set of commitments linked to the completion of the 
established goals. 

AEP FOUNDATION – DEVELOPED PROJECTS 

The AEP has wide experience in the development of projects and initiatives which 
promote the business spirit on several levels. This has been the focus of its work ever 
since it was founded.   

Pride of place goes to our first project APREENDER – Developing Entrepreneurial 
Attitudes which, given its relevance, has since had two more editions approved (2011 
and 2018) – co-financed by COMPETE – Competitiveness Factors Operational Programme, 
which is aimed at promoting innovation, encouraging an entrepreneurial culture and risk 
taking as part of life, when in the service of a spirit of initiative, by calling attention to 
the critical factors of competitiveness, an entrepreneurial and business spirit and the 
encouraging of entrepreneurial attitudes, comprising an inter-generational and cultural 
shift, aware of its clients and varied manifestations of entrepreneurialism, skill building, 
s u p p o r t a n d f u n d

 
ing of business projects.  

Over its three editions, this project has allowed us to act on several levels, through over 
a score of activities, including:  

• 51 lunch-time debates, as of December 2018 

• 9 editions of the AEP|SERRALVES Business Days  

• 5 editions of the Leadership and Entrepreneurialism Conference  

The APREENDER Project also encompasses a number of customised support initiatives, 
aimed at follow up of businesses and/or for business advice through mentors, called 
“Entrepreneur Drive In”, which is still extant. 

For more information on APREENDER see: http://apreender.fundacaoaep.pt/index.asp 

With funding from Norte 2020, the AEP Foundation also launched a project between 2015 
and 2017 called EMPREENDER 4560 – A Support Strategy for Senior Citizen 
Entrepreneurialism in the Northern region, which was aimed at: 

  1
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A Associação Empresarial de Portugal (ou a instituição 
que a precedeu) organiza feiras há mais de 160 anos. 

A 12 de julho de 1857, realizou-se no Asilo da Mendici-
dade, no Porto, a primeira exposição industrial do Norte 
de Portugal. 

Depois deste êxito, seguiu-se a exposição de 1861 no 
Palácio da Bolsa. 

Em 1865, realiza-se a 1.ª Exposição Internacional do 
Porto, com a participação de quase 3 000 expositores, 
oriundos de 15 países, e que decorreu no edifício do Palá-
cio de Cristal, propositadamente construído para o efeito. 

Estas exposições foram contemporâneas das grandes 
exposições em voga na Europa, sinal que os dirigentes da 
AEP de então acompanhavam as novidades. Aliás, as ex-
posições de Londres e Paris contaram já com a visita de 
representantes nacionais, com destaque para a de Paris, 
em 1855, na qual participou José Vitorino Damásio, um 
dos mais destacados fundadores da AEP.  

Desde esses tempos que a organização de feiras se foi 
desenvolvendo por todo o mundo, sendo hoje considera-
da uma das atividades que mais impacto tem no setor do 
turismo de negócios, levando a uma concorrência entre 
cidades, regiões e mesmo países. A AEP acompanhou esta 
evolução desde as feiras organizadas no Palácio de Cristal, 
depois no Palácio de Desportos que lhe sucedeu e, mais 
tarde, com a inauguração da Exponor, em Matosinhos. 

Mas a indústria das feiras mudou muito, e rapidamente, 
nos últimos anos. 

Em primeiro lugar, existe hoje uma forte consolidação 
nesta indústria. O maior organizador de feiras mundial 
conta com um volume de negócio idêntico aos 2 organi-
zadores seguintes, e os 2 maiores organizadores juntos 
representam uma fatia de negócio superior ao dos 20 or-
ganizadores seguintes. Esta consolidação faz com que os 

The Portuguese Business Association (or the organisation 
which preceded it) has been running fairs for over 160 
years. 

On July 12th, 1857, the first industrial exhibition for 
the North of Portugal took place in the Asilo da Mendici-
dade, in Porto. 

Following the success of this fair, another exhibition 
was held in 1861, in the Palácio da Bolsa.

The first International Exhibition of Porto took place 
in 1865, with almost 3 000 exhibitors from 15 countries, 
and was held in the Palácio de Cristal, built specifically for 
the occasion.

These exhibitions took place at the same time as the 
major exhibitions which were all the fashion in Europe, 
showing that the AEP was well in tune with the trends. 
In fact, the London and Paris Exhibitions already had Por-
tuguese delegations, especially the Paris fair of 1855, in 
which José Vitorino Damásio, one of the main founders of 
the AEP, also participated. 

Since then the organisation of fairs has developed all 
over the world, and today they are considered one of the 
most important activities in the tourism business sector, 
leading to competition between cities, regions and even 
countries. The AEP has followed this evolution since the 
fairs organised in the Palácio de Cristal, followed by the 
Palácio de Desportos and, later, the Exponor, which was 
built in Matosinhos. 

But the world of fairs has changed dramatically over 
the past years. 

Firstly, the industry has become very concentrated. 
The largest fair organiser in the world has a business vol-
ume equal to the two following organisers combined, and 
the two largest represent a business share equal to the 20 
which come after them. This concentration means that the 

Expor para Divulgar, 
Comparar, Aperfeiçoar...
Exhibiting to showcase, compare  
and perfect...

Diogo Barbosa
Diretor-Geral da Exponor
General Director of ExponorFo
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organizadores ditem as regras de organização de feiras e 
por conseguinte, que consigam de alguma forma organizar 
a internacionalização de determinados setores. 

Em segundo lugar, a diferenciação do evento e a intro-
dução de tecnologias atingem um lugar de destaque. As 
feiras não são agora apenas vistas como um meio tradicio-
nal de fazer negócio, mas como um espaço que tem obri-
gatoriamente de ser agradável e aprazível. Dados recentes 
da UFI relevam que, na Europa, 70% dos inquiridos dizem 
que o conteúdo deve ser interativo e gerado pelos visitan-
tes, 42% apoiam a introdução de Realidade Virtual e 67% 
espera um networking informal. Longe fica a simplicidade 
de colocar expositores em pavilhões. A exigência é enor-
me e a concorrência global. 

Interessante é também verificar as preocupações dos 
organizadores de feiras. Embora o mercado veja as feiras 
como uma forma de internacionalizar negócio, 25% dos 
organizadores globais e 28% dos organizadores europeus 
veem o estado da economia no mercado local como a 
maior preocupação em termos de negócio. A introdução 
do Digital, que poderia afetar a grande relevância física de 
participar em feiras, é preocupante apenas para 9% dos 
inquiridos tanto a nível europeu como global e a concor-
rência de outros meios de divulgação de negócio é quase 
irrelevante, com apenas 1% dos organizadores europeus e 
4% dos organizadores globais a considerarem uma ameaça. 

Na Europa, a principal área de atividade das feiras, é o 

organisers get to dictate the rules in terms of organisation of 
fairs and, therefore, have an impact on the internationalisa-
tion of certain sectors. 

Secondly, event differentiation and the introduction of 
technologies have taken centre stage. Fairs are no longer 
just seen as a traditional means of doing business, but as a 
space which also needs to be agreeable and pleasant. Recent 
data from the UFI shows that 70% of those surveyed in Eu-
rope consider that content should be interactive and man-
aged by the visitor, with 42% supporting the introduction 
of Virtual Reality and 67% expecting informal networking. 
Long gone are the days when all you needed was to put up 
exhibits in a hall. Today expectations are high and compe-
tition is global. 

It is also interesting to note the concerns of the organ-
isers. Although the market sees fairs as a form of business 
internationalisation, 25% of the global organisers and 28% 
of European organisers see the state of the local economy as 
their major concern in terms of business. The introduction 
of Digital, which could have a deep impact on actual phys-
ical presence at the fairs, only worries 9% of those which 
were surveyed in Europe or globally, and competition from 
other media of business dissemination is almost irrelevant, 
with only 1% of European and 4% of global organisers see-
ing it as a threat. 

In Europe the main sector of fair activity is Entertain-
ment and Leisure, which accounts for around 20% of all 

A INDÚSTRIA DAS FEIRAS MUDOU MUITO E RAPIDAMENTE NOS ÚLTIMOS ANOS . NA EUROPA,  A 
PRINCIPAL ÁREA DE ATIVIDADES DAS FEIRAS É O ENTRETENIMENTO E O LAZER.
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Entretenimento e Lazer, que recebe quase 20% de todas as 
feiras, seguido de longe pela Agricultura, Floresta e Pesca 
com 8% e da área de Engenharia, Indústria e Equipamento 
com 6% de todas as feiras europeias. No fim da tabela, e 
com menos de 1% das feiras, temos a indústria da Embala-
gem e Impressão, Aviação e Aeroespacial e a Ótica. 

Atenta a esta evolução, a AEP, através da sua partici-
pada Exponor-Fiporto, projeta permanentemente a sua 
adaptação a tendências que surgem com cada vez mais 
rapidez, utilizando tecnologias associadas a todas as com-
ponentes desta indústria, da logística à comunicação, ob-
servando critérios de sustentabilidade e responsabilidade, 
face ao forte impacto económico que, sem dúvida, este 
setor induz.

fairs, followed at a distance by Agriculture, Forestry and 
Fishing with 8% and Engineering, Industry and Equip-
ment with 6% of all European fairs. At the bottom of the 
list, with 1% of fairs, we find Packaging and Printing, Avi-
ation and Aerospace and Optics. 

The AEP has kept a close eye on this evolution, through 
Exponor-Fiporto, of which it is a shareholder, and is con-
stantly projecting its adaptation to increasingly fast-chang-
ing trends, using technology associated to all the compo-
nents of this industry, from logistics to communication, 
and observing criteria of sustainability and responsibility, 
with respect to the strong economic impact which this 
sector most certainly carries. 

ATENTA À EVOLUÇÃO, A AEP, ATRAVÉS DA SUA PARTICIPADA 
EXPONOR-FIPORTO, PROJETA PERMAMENTEMENTE A SUA 
ADAPTAÇÃO A NOVAS TENDÊNCIAS UTILIZANDO TECNOLO-
GIAS DESTA INDÚSTRIA, DA LOGÍSTICA À COMUNICAÇÃO. 



O APOIO ÀS EMPRESAS NA INOVAÇÃO
E NA EXPANSÃO DOS SEUS NEGÓCIOS
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Portugal é Premium 
Portugal is Premium

António Souza-Cardoso
Presidente do Conselho de Administração da AGAVI – Associação para  
a Promoção e Apoio da Gastronomia, Vinhos, Produtos Regionais e Biodiversidade
Chairman of the board of the Association for the Promotion and Support of Gastrono-
my, Wines, Regional Products and Biodiversity (AGAVI)Fo

to
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Tive um gosto muito especial em acompa-
nhar a AEP na segunda edição do Portugal Pre-
mium em São Paulo. Retenho ainda, em cari-
nhosa memória, o sucesso da primeira edição, 
realizada no Parque Ibirapuera, em 2015, em 
pleno calendário da Virada Cultural.

Desta feita, o palco escolhido foi o consulado 
português em São Paulo. Com os bons ofícios do 
Cônsul de Portugal, Paulo Nascimento, o edifí-
cio elegante engalanou-se a preceito para rece-
ber as empresas portuguesas, divididas entre vi-
nho e gastronomia e alguns dos mais conhecidos 
estilistas de Moda nacionais. O resultado foi um 
saboroso evento onde o foco esteve centrado no 
Lifestyle Português cada vez mais apreciado pelos 
brasileiros que não escondem o desejo de conhe-
cer mais profundamente Portugal.

Na entrada do Consulado era Portugal que 
estava à prova. Com vinhos de quase todas as 
regiões vitivinícolas e compotas, conservas e en-
chidos, de invulgar qualidade, as empresas por-
tuguesas presentes mostraram, uma vez mais, 
o expressivo potencial da sua indústria agroali-
mentar. Se a esta seleção juntarmos alguns dos 
mais distintos Chefes de Cozinha portugueses e 
os apontamentos de Moda das criações de Katty 
Xiomara, Luís Buchinho, Júlio Torcato e Cot-
ton Brothers, obtemos a fórmula de sucesso que 
fez com que o Portugal Premium voltasse a fazer 
história em Terras de Vera Cruz.

Um programa muito intenso de Parings, Sho-
wcookings, Masterclass, Harmonizações e “Con-
versas a Gosto” era oferecido a um público in-
teressado exigente e conhecedor que acorreu 

It was a special pleasure to accompany the AEP 
to the second edition of Portugal Premium in 
São Paulo. I still fondly recall the first edition, 
held at Ibirapuera in 2015, during Virada Cul-
tural festival. 

This time the stage was the Portuguese con-
sulate in São Paulo. Under the kind hospitali-
ty of the Portuguese consul Paulo Nascimento, 
the elegant building was decked out to welcome 
Portuguese companies, divided amongst wine 
and food producers and some of the country’s 
best-known fashion designers. The result was an 
event full of flavour, with the spotlight focused 
on a Portuguese lifestyle which is increasingly 
appreciated by the Brazilians, who do not hide 
their curiosity in getting to know Portugal bet-
ter. 

At the entrance of the Consulate, guests 
were invited to taste the country, with wines 
from almost all the different regions, jams, pre-
serves and traditional meats of the highest quali-
ty. The Portuguese companies which were pres-
ent again showcased the tremendous potential of 
the Portuguese food agriculture industry. Add 
to this some of Portugal’s most distinguished 
chefs, and the fashion of artists such as Katty 
Xiomara, Luís Buchinho, Júlio Torcato and the 
Cotton Brothers, and you obtain a formula for 
success with Portugal Premium once again leav-
ing its mark in Brazil. 

An intense programme of parings, show-
cookings, masterclasses, harmonisations and 
“Tasteful Talks” was put on offer to an inter-
ested, demanding and knowledgeable public, 
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em grande número a esta segunda edição do 
Portugal Premium. A cidade era ainda animada 
por uma Rota de Restaurantes e de Bares com o 
desafio de mostrarem o melhor da nossa Gastro-
nomia e Vinhos.

Um destaque muito especial para os dois jan-
tares de degustação, com a assinatura de Vítor 
Sobral, Rui Paula e Henrique Sá Pessoa. O pri-
meiro, no Restaurante Taberna da Esquina, um 
espaço atraente e acolhedor da responsabilidade 
de Vítor Sobral. 

O menu de degustação foi verdadeiramente 
sublime. Iniciámos com um bacalhau lascado e 
um camarão a baixa temperatura com creme de 
mandioquinha e coco. Nos pratos de substância 
iniciámos com um robalo acolitado por um puré 
de ervilhas e chouriço. Viria ainda um suculen-
to porco com maçã, molho de cidra e tomilho 
limão. A ementa fechava com um artístico pu-
dim de chá verde, creme de gengibre e crocante 
de amêndoa. Tudo acompanhado por vinhos da 
Casa Aveleda, da 5 Bagos, do Pinhal da Torre, da 
Herdade Grande e da Vallegre.

O segundo jantar realizou-se no Loup, com 
os seus sumptuosos jardins verticais que em-
prestavam ao ambiente um ar requintadamente 
tropical. Aos três reputados Chefes nacionais 
juntava-se o virtuosismo dos Chefes Tito de As-
sis,  Dorival Ribas e Arnor Porto.

A ementa realizada a 12 mãos abria com uns 
peixinhos da horta e croquete de presunto e 
uma radiosa sopa de peixe, interpretada por Ví-
tor Sobral. Rui Paula apresentou um robalo com 
couve-flor e molho de camarão. A carne estava 

which flocked to this second edition of Portu-
gal Premium. A number of restaurants and bars 
in São Paulo were also invited to showcase the 
country’s best food and wines, bringing even 
more life to the city. 

Special mention must go to the two degus-
tation dinners, authored by Vítor Sobral, Rui 
Paula and Henrique Sá Pessoa. The first was 
held at the Taberna da Esquina restaurant, an 
attractive and comfy space run by Vítor Sobral. 

The menu itself was sublime. We started 
off with shredded cod and a low temperature 
shrimp with parsnip and coconut cream. The 
mains were sea bass with pea and chourizo puré, 
which was followed by a succulent pork with ap-
ple and lemon thyme cider. And all of this was 
topped off by an artistic green tea pudding, gin-
ger cream and almond crust. The whole meal 
was accompanied by Aveleda wines, namely 5 
Bagos, Pinhal da Torre, Herdade Grande and 
Vallegre. 

The second dinner was held at Loup, with 
its luxurious hanging gardens, which lent an air 
of tropical finesse. The three famous aforemen-
tioned chefs were aided by the also talented Tito 
de Assis, Dorival Ribas and Arnor Porto. 

The menu, created by six people, began with 
peixinhos da horta – breaded green beans – and 
prosciutto croquette, with a glowing fish soup, 
brought to us by Vítor Sobral. Rui Paula present-
ed sea bass with cauliflower and shrimp sauce. 
The meat dish was reserved for Henrique Sá Pes-
soa, who excited the cheerful guests with some 
thrilling veal cheeks with chickpea and bacon 
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A 2.ª EDIÇÃO DO PORTUGAL PREMIUM TEVE 
COMO PALCO  O CONSULADO PORTUGUÊS, EM 
SÃO PAULO, BRASIL. COM VINHOS DE QUASE 
TODAS AS REGIÕES VITIVINÍCOLAS E COMPO-
TAS, CONSERVAS E ENCHIDOS, AS EMPRESAS 
PORTUGUESAS MOSTRARAM O POTENCIAL DA 
INDÚSTRIA AGROALIMENTAR.
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reservada para Henrique Sá Pessoa que brindou 
os animados convivas com umas empolgantes 
bochechas de novilho, com puré de grão-de-bi-
co e toucinho. O grand finale da responsabilidade 
do Chefe Arnor Porto era uma recreação do pu-
dim Abade de Priscos com sorbet de tangerina.

Nos vinhos destaque para o Pecado Capital, 
os vinhos da Herdade Grande, o robusto cabeça 
de Burro da Porto Reccua e os vinhos generosos 
da Vallegre Vinhos.

Acabou em beleza mais esta edição do Portu-
gal Premium. Regressámos no conforto da TAP, 
um parceiro de sempre, a pensar que, para to-
dos os que nos provam ou nos visitam Portugal é 
cada vez mais …Premium!  

puré. And the grand finale was left to the capable 
hands of Arnor Porto, who recreated an Abade 
de Priscos pudding with tangerine sorbet. 

As for the wines, special mention to Peca-
do Capital, the Herdade Grande wines, the 
full-bodied Cabeça de Burro, Porto Reccua and 
the Vallegre Vinhos dessert wines. 

After a perfect finish for this second edition 
of Portugal Premium, we returned comfortably 
with TAP, a steady partner, fully convinced that 
for all those who taste or visit, Portugal is in-
creasingly… Premium!
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Trust is a cornerstone value for society and for inter-or-
ganisational relations. In the latter case it has undertaken 
many different forms over time. At the end of the last 
century concern with quality was what set companies 
apart, both in terms of products and services, making it 
important to adopt systematic mechanisms for measuring 
said quality. 

The international standardisation conducted by ISO, 
the International Organisation for Standardisation, in 
terms of the certification of products, processes, ser-
vices and management systems tore down a number of 
obstacles, making global and international trade easier in 
a world heavily affected by the GATT accords, in par-
ticular those which emerged from the Uruguay Round 
in 1994.

The first international norm for quality assurance 
management systems, ISO 9001:1987, dates from the 
80’s and was, at the time, an innovative norm, which 
allowed for certifying organisations and not, as hither-
to, only industrial products. Certification allowed com-
panies to demonstrate their commitment and ability to 
provide quality products, creating a single set of quality 
parameters, which were global and cross-sectional, so 
that certified companies could be distinguished. 

The year 2000 saw a transition from “quality assur-
ance management” to “quality management”, with the 
ISO 9001:2000 which adopted the so-called “process 
approach”, strengthening continual improvement and 
customer satisfaction and adopting simpler language to 
meet growing demand for certification in the services 
sector. This new version brought on a period of exponen-
tial growth of certification, globally. 

Simultaneously, and due to the tremendous success of 
ISO 9001, other management systems norms appeared, 
focused on issues such as environment, health and safe-

O papel da confiança  
na internacionalização  
das empresas
The role of trust in the  
internationalisation of companies

José Leitão
CEO da APCER – Associação Portuguesa de Certificação
CEO of APCER – Associação Portuguesa de CertificaçãoFo
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A confiança é um valor basilar da sociedade e das relações 
interorganizacionais, tendo, neste último caso, ao longo 
dos tempos revestido as mais diversas formas. No final do 
século passado impôs-se a preocupação com a qualidade 
como sendo um fator de diferenciação das empresas, tanto 
ao nível dos seus produtos como dos seus serviços, reve-
lando-se importante a adoção de mecanismos sistemáticos 
de aferição dessa mesma qualidade.

A normalização internacional conduzida pela ISO, In-
ternational Organization for Standardization, a nível da 
certificação de produtos, processos, serviços e sistemas 
de gestão das organizações permitiu a eliminação de bar-
reiras, facilitando o comércio mundial e a internacionali-
zação, num mundo onde houve uma alteração profunda 
com os acordos do GATT, em particular o decorrente do 
Uruguay Round, o GATT 1994.

Nos anos 80 surge a primeira norma internacional 
de sistemas de gestão de garantia da qualidade, a ISO 
9001:1987, à data uma norma inovadora que permitiu cer-
tificar organizações e não, como até então, apenas produ-
tos industriais. A certificação permitiu que as empresas 
demonstrassem o seu compromisso e a capacidade de for-
necerem produtos com qualidade, criando um significado 
único do conceito de qualidade a nível global e transversal 
a todos os setores, permitindo o reconhecimento das em-
presas certificadas. 

No ano 2000 assistiu-se à transição da “gestão da ga-
rantia da qualidade” para a “gestão da qualidade”, através 
da ISO 9001:2000 que adotou a denominada “abordagem 
por processos”, reforçou a melhoria contínua, a satisfa-
ção do cliente e adotou uma linguagem simplificada para 
responder à procura crescente da certificação pelas áreas 
de serviços. Com esta versão assistiu-se a um período de 
crescimento exponencial da certificação a nível global.

Paralelamente, e devido ao enorme sucesso da ISO 
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9001, surgiram outras normas de sistema de gestão foca-
das em temas como o ambiente, a saúde e segurança no 
trabalho, a gestão da energia ou a gestão de ativos, entre 
outras, com o objetivo de ajudar as empresas a obter maior 
acesso aos mercados, cumprir as exigências dos seus sta-
keholders, gerir o crescimento e impulsionar a inovação, 
tornando-as mais competitivas.

A certificação de um sistema de gestão não é meramen-
te uma avaliação de conformidade com requisitos. Pro-
move, também, a adoção de boas práticas de gestão como 
o tratamento dos riscos e das oportunidades, o foco nos 
resultados e nas necessidades dos clientes, trazendo como 
benefícios o fortalecimento da posição do mercado, a pro-
teção da marca, a reputação, potenciando, ainda, uma 
maior eficiência organizacional e a redução de custos.

Num mundo global, os consumidores são exigentes 
e informados, impondo às empresas premissas de eleva-
da qualidade dos produtos e serviços que vão muito para 
além da qualidade intrínseca dos produtos, estendendo- 
-se a questões éticas e de sustentabilidade. Assim, é cada 
vez mais importante que as empresas estabeleçam laços de 
confiança e parceria com clientes, fornecedores, comuni-
dades locais e outros stakeholders, demonstrando quer a sua 
capacidade em cumprir requisitos, quer a de influenciar 
positivamente a sua cadeia de fornecimento. 

A APCER, desde a sua constituição em 1996, tem se-
guido as tendências internacionais na área das TIC (Tes-
ting, Inspection and Certification), dando resposta às ne-
cessidades de confiança e reconhecimento das empresas, 
prestando serviços com competência especializada e valor 
acrescentado, e mantendo uma cultura de proximidade 
com os seus clientes. Estas tendências levaram-nos à ne-
cessidade de desenvolver know-how específico, apostando 
em novas áreas de negócio relacionadas como o agroa-
limentar (Agrifood), as alterações climáticas (Climate 
Change), a fileira florestal (Forest), a cibersegurança (IT 
Security) e o controlo das cadeias de fornecimento (Supply 
Chain). A APCER acompanha de perto a génese destas 
áreas, integrando-se em fóruns internacionais relevantes 
como é o caso da ISO, IQNET, GFSI, FSC® e amfori. 

ty in the workplace, energy management or asset man-
agement, among others, aimed at helping companies get 
better access to markets, meet the demands of their stake-
holders, manage growth and encourage innovation, there-
by becoming more competitive. 

The certification of a management system is not just 
about evaluating conformity with requirements. It also 
encourages the adoption of best management practic-
es such as risk and opportunity treatments, focusing on 
results and the needs of clients, thereby benefitting the 
company with the strengthening of its market position, 
brand protection and reputation and boosting even greater 
organisational efficiency, at a reduced cost. 

In a global world, consumers are demanding and well 
informed, expecting high quality standards from com-
panies, which go well beyond the intrinsic quality of the 
products and services themselves and include ethical and 
sustainability issues as well. Therefore, it is increasingly 
important for companies to create bonds of trust and part-
nership with their clients, suppliers, local communities 
and other stakeholders, demonstrating their capacity for 
meeting requirements and for being a positive influence 
on their supply chain. 

Since it was founded, in 1996, APCER has been follow-
ing international trends in the field of Testing, Inspection 
and Certification, meeting the demands of trust and rec-
ognition of companies and rendering services with spe-
cialised competence and added value, while maintaining a 
culture of closeness with its clients. These trends led us to 
the need to develop specific know-how, investing in new 
business areas in the field of agrifood and climate change, 
forest, IT security and supply chain control. APCER has 
been following these sectors closely since their inception, 
and has been part of relevant international forums such as 
ISO, IQNET, GFSI, FSC® and amfori. At the same time, 
APCER invested in its own internationalisation, with 
shares in companies in Brazil, China (Macau and Shen-
zhen) and Spain, and strategic partnerships which allow it 
to act in Africa, Europe and Latin America.  

The Portuguese Entrepreneurial Association/Chamber 
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of Commerce & Industry (AEP) was one of the 
founding members of APCER – the Portuguese 
Certification Association, and the two organisa-
tions share the same long-term mission of pro-
moting the internationalisation of Portuguese 
companies, meeting a critical need for said in-
ternationalisation: the trust which comes from 
independent external recognition. 

APCER positions itself as a global partner 
in the promotion of trust in Portuguese com-
panies, which is crucial for their internationali-
sation. As an association owned by associations, 
APCER has been fulfilling its mission to build 
trust between people and organisations, im-
proving management practices and contributing 
to a more sustainable society. 

Simultaneamente, a APCER apostou na sua in-
ternacionalização, tendo empresas participadas 
no Brasil, China (Macau e Shenzhen) e Espanha, 
e parcerias estratégicas que lhe permitem atuar 
em África, na Europa e na América Latina. 

A AEP – Associação Empresarial de Portugal 
,é associada fundadora da APCER – Associação 
Portuguesa de Certificação, existindo um ali-
nhamento das missões institucionais de longo 
prazo de ambas as associações, mormente no que 
à internacionalização das empresas portuguesas 
diz respeito, respondendo a uma necessidade 
de mercado crítica para a internacionalização: a 
confiança atribuída por um reconhecimento ex-
terno independente. 

A APCER posiciona-se como um parceiro 
global na promoção da confiança nas empresas 
portuguesas, fundamental para a sua internacio-
nalização. Enquanto associação detida por as-
sociações, a APCER tem vindo a cumprir a sua 
missão: a de construir confiança entre pessoas e 
organizações, melhorando as práticas de gestão 
e contribuindo para uma sociedade sustentável.
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The year is 1985 and the first European Union funds start 
to pour into Portugal with the so-called pre-adhesion aid. 
The country is on a fast track to modernisation with the 
opening of the first private bank, the first large hypermar-
ket and the first ATM machine. On the business front, in 
a decision with far-reaching strategic consequences, the 
IEFP celebrates protocols with the Business and Sector 
Associations to create the first Professional Training Cen-
tres in the main activity sectors of Portuguese industry. 
This is also when the leaders of what was then called the 
Porto Industrial Association join forces with the IEFP, to 
create the Centre for Professional IT Training (CESAI) 
in a pioneering attitude which shows great foresight re-
garding the potential that IT technology would have for 
society. 

It was during this initial phase of great expansion of its 
training volume, territorial expansion and subject matter 
that the CESAI signed its first agreements with leading 
national and international entities, launched its first dig-
ital training management system – WinSIGA, which was 
increasingly used by training entities and organised its 
first level III course in IT related to the National Learning 
System, at the same time it began to hire more qualified 
technicians and to position itself in emerging fields, such 
as www and the internet. 

In 1995 CESAI became CESAE – Services and Busi-
ness Support Centre, stressing its role as major training 
centre in the fields of IT and Communication Technology, 
to which other support services for company development 
have since been added. This merging of entrepreneurial 
efforts resulted in a fortunate partnership of corporate en-
tities, led by the AEP, with institutions of a scientific and 
technological nature such as the universities of Porto and 
Aveiro and the Porto Polytechnic. 

CESAE - A história exemplar 
de um centro de formação  
em competências digitais
CESAE – The extraordinary story  
of a digital skills training centre

António Pêgo
Diretor-Geral do CESAE
General director at CESAE

Estamos em 1985, começam a chegar a Portugal os 
primeiros fundos europeus com as chamadas ajudas de 
pré-adesão à União Europeia e o país inicia um caminho 
acelerado de modernização com a abertura do primeiro 
banco privado, do primeiro grande hipermercado e da 
primeira caixa multibanco. Na frente empresarial, numa 
atitude de grande alcance estratégico, o IEFP celebra com 
Associações Empresariais e Sectoriais, protocolos para a 
criação dos primeiros Centros de Formação Profissional, 
nos principais setores de atividade da indústria portugue-
sa. É também nessa altura que os dirigentes da então As-
sociação Industrial Portuense criam, em conjunto com 
o IEFP, o CESAI – Centro de Formação Profissional de 
Informática, numa atitude pioneira e de grande capacida-
de de antecipação do potencial que viriam a alcançar na 
sociedade, os domínios da informática e das tecnologias 
de informação. 

É neste período inicial de grande expansão do seu 
volume de formação, da abrangência temática dos con-
teúdos desenvolvidos e da sua cobertura territorial, que 
o CESAI estabelece os primeiros acordos com entidades 
nacionais e internacionais de referência, lança o primei-
ro sistema informático de gestão de formação, designado 
WinSIGA, com utilização crescente de muitas entidades 
formadoras, promove o primeiro curso de nível III em 
Informática no âmbito do Sistema Nacional de Apren-
dizagem, apetrechando-se ao mesmo tempo de quadros 
técnicos mais especializados e começando a posicionar-se 
nos domínios emergentes www e internet. 

Em 1995 o CESAI evolui para CESAE – Centro de 
Serviços e Apoio às Empresas, reafirmando o seu papel 
de grande centro de formação na área das Tecnologias 
de Informação e Comunicação, a que se adicionam novos 
serviços de apoio ao desenvolvimento das empresas. Esta 
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conjugação de esforços empreendedores resultou de uma 
feliz parceria de entidades de natureza empresarial lide-
rada pela AEP com  instituições de carácter científico e 
tecnológico como as Universidades do Porto e Aveiro, e o 
Instituto Politécnico do Porto.

É ainda nessa década que se estabelece um protocolo 
com a Element K, uma das maiores empresas de conteú-
dos dos EUA permitindo ao CESAE produzir cursos e 
manuais e oferecer aos clientes formação à distância numa 
atitude verdadeiramente pioneira em Portugal. São tem-
pos de grande experimentação metodológica e de gran-
de expansão da atividade formativa que se traduzem num 
acentuado investimento do CESAE na qualificação de re-
cursos humanos e técnicos, alinhados com as novas exi-
gências tecnológicas.

É assim num quadro global mais complexo e num con-
texto mais competitivo, que o CESAE enfrenta as novas 
exigências do séc. XXI, redefinindo o seu posicionamento 
estratégico, de acordo com os seguintes tópicos:

• reforço significativo de formações orientadas para 
certificações escolares e profissionais e para públicos mui-
to diferenciados;

• incremento de ofertas inovadoras de curta, média e 
longa duração para ativos empregados e desempregados;

• consolidação de parcerias estratégicas com o Estado 
para a realização de projetos de âmbito nacional articu-
lados com as políticas públicas de educação e formação 
profissional;

• aumento das acreditações técnicas internacionais com 
o alargamento de novas parcerias com players relevantes 
e em áreas prioritárias do desenvolvimento empresarial;

• reorientação dos serviços às empresas para projetos 
inovadores de maior valor acrescentado, com metodolo-
gias mais eficazes para as empresas e ajustados às suas ne-
cessidades de mudança e de modernização organizacional.

Em suma, o CESAE procurou sempre ao longo da sua 
história, alinhar com as tendências fortes das políticas pú-
blicas de educação e formação como demonstram os bons 
exemplos de produção de recursos pedagógicos para for-
mação à distância, a consolidação de um centro de exames 
com as melhores acreditações nacionais e internacionais e 
que já é uma referência no país, a aposta intensa, desde a 
primeira hora, da Iniciativa Novas Oportunidades qualifi-
cando e certificando milhares de adultos e a dinamização, 
também desde a primeira hora, de programas de forma-
ção-ação dirigidos a pequenas e microempresas. A este 

This was also the decade in which we established a pro-
tocol with Element K, one of America’s largest content 
companies, which gave CESAE the possibility of produc-
ing courses and manuals and provide distance training, a 
first in Portugal. These were times of great methodolog-
ical experimentation and expansion of training activity, 
which led to a steep investment by CESAE in the qualifi-
cation of human and technical resources, in line with new 
technological demands. 

Against this increasingly global, complex and com-
petitive backdrop, CESAE met the challenges of the XXI 
Century, redefining its strategic position according to the 
following topics:

• significant investment in training geared towards ac-
ademic and professional certification, for a wide variety 
of audiences;

• increase in innovative short, medium and long-term 
offers for the employed and unemployed;

• consolidation of strategic partnerships with the State 
for national projects articulated with education and pro-
fessional training policies; 

• increase of international technical accreditation, with 
new partnerships with relevant players in priority fields of 
corporate development;

• reorientation from corporate services to larger added 
value innovative projects with more effective methodolo-
gies for companies, adjusted to their need for change and 
organisational modernisation.

In conclusion, over its history CESAE has always tried 
to be in line with the major trends of national education 
and training policies, as can be seen with the good ex-
amples of production of resources for distance learning, 
consolidation of an exam centre with the best national and 
international accreditations and which is already a refer-
ence in the country, an intense investment, since day one, 
in the New Opportunities Initiative, training and certify-
ing thousands of adults and the promotion, also since day 
one, of training-action programmes aimed at small and 
micro-companies. In this regard, it is worth mentioning 
that CESAE launched the first digital transformation pro-
gramme for companies in Portugal, called PME TIC.

Over decades of tireless activity in the field of Profes-
sional Training, CESAE has known how to honour the 
prestige gained through the launching of innovative IT 
courses and transformative projects in the fields of IT and 
Communication, as well as in the production of training 
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management tools, such as WebSIGA, making it an im-
portant partner for companies (especially small and medi-
um sized companies) in the development of so-called XXI 
Century Skills, which is to say, the intensive promotion of 
digital literacy as applied to business, to management and 
to all fields relevant to companies. 

The “Qualified Employment 2020”, a programme 
aimed at promoting digital employment through the pro-
vision of digital skills to candidates and their reorientation 
to fields of larger business demand, is a good example of 
CESAE’s alignment with the National Strategy and the 
Action Plan for Digital Employability 2015-2020, as well 
as with “Portugal INCoDe.2030”, The National Digital 
Skills Initiative, a strategic partnership which extends to 
its main intervention axes of inclusion, education, training 
and specialisation. 

CESAE’s digital vocation is the most recent expression 
of the modernity of a Training School and Centre which 
adapts to new organisational paradigms of the Informa-
tion, Communication and Electronics Technologies and 
the digital shift, and which positions itself as a strategic 
partner of the society and Portuguese economy’s public 
digital transformation policies.

Its strategic alliance with The Portuguese Entrepre-
neurial Association/Chamber of Commerce & Industry 
(AEP) gives it an added platform for dialogue with com-
panies, increasingly in line with their needs and capable of 
foreseeing dominant trends in supply and demand of talent 
in new fields of economy and digital transformation. 

propósito é de salientar que foi o CESAE que lançou em 
Portugal o primeiro programa de transformação digital 
para as empresas, designado PME TIC.

Ao longo desta décadas de laboriosa atividade na área 
da Formação Profissional, o CESAE soube honrar o pres-
tígio alcançado pelo lançamento de cursos inovadores 
de Informática, de projetos transformadores na área das 
Tecnologias de Informação e Comunicação, bem como 
na produção de ferramentas de gestão de formação como 
o WebSIGA, tornando-se um parceiro importante para 
as empresas (e nomeadamente para as PME) no desenvol-
vimento das chamadas competências do século XXI, ou 
seja. na promoção intensiva de literacia digital aplicada 
aos negócios, à gestão e a todas as áreas funcionais rele-
vantes das empresas.

A realização do Programa “Emprego Qualificado 
2020”, um programa de dinamização do emprego digital 
através da capacitação digital de ativos e da sua reorienta-
ção para áreas de maior procura empresarial, é um bom 
exemplo do alinhamento do CESAE com a Estratégia Na-
cional e Plano de Ação para a Empregabilidade Digital 
2015-2020, bem como com o “Portugal INCoDe.2030”, 
Iniciativa Nacional de Competências Digitais, cumplici-
dade estratégica que se estende aos seus principais eixos 
de intervenção: inclusão, educação, qualificação e espe-
cialização.

Esta vocação digital do CESAE é a mais recente ex-
pressão da modernidade de uma Escola e Centro de 
Formação que se adapta aos novos paradigmas organiza-
cionais das TICE e da mudança digital e que se coloca 
abertamente como parceiro estratégico das políticas pú-
blicas de transformação digital da sociedade e da econo-
mia portuguesa.

A sua aliança estratégica com a AEP-Associação Em-
presarial de Portugal confere-lhe uma capacidade acres-
cida de diálogo com as empresas, de sintonia crescente 
com as suas necessidades e de antecipação das tendências 
dominantes na oferta e procura de talento nas novas áreas 
da economia e de transformação digital.
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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*

edifício aep, leça da palmeira
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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. 10–14 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 / Dacar – Senegal Construção / Mat. Construção

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 / Seul - Coreia do Sul Alimentação/Bebidas/Equip. Hoteleiro

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

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
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18-23 Feira FIA Argélia / Argel — Argélia Multifileiras

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

23-28 Missão Empresarial a Colômbia e Chile / Bogotá e Santiago – Colômbia e 
Chile

Multifileiras

26-27 Feira Global Automotive Manufacturing Meetings 
Madrid

/ Madrid – Espanha Componentes Automóvel

3-7 Missão Empresarial “Learning Factories” / Lombardia - Itália Multifileiras

Missão Inversa de Opinion Makers / Portugal Multifileiras

Missão Empresarial a Israel / Telavive – Israel 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 à 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

OUT. 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

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



“Failure is simply the 
opportunity to begin 
again, this time more 
intelligently.”

“O insucesso é apenas uma oportunidade para recomeçar com 
mais inteligência.”  

Henry Ford
(1863 – 1947)



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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