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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 licenciada 
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 paleta 
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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o segundo trimestre de 2020 ficará para sempre na história 
recente como o trimestre que revelou o verdadeiro signifi-
cado da palavra pandemia, como surto de uma doença com 
distribuição geográfica internacional muito alargada e em 
simultâneo. Na realidade, este coronavírus – oficialmente 
chamado de Covid-19 – veio relembrar a humanidade sobre 
as suas fraquezas e desafios, mas agora num cenário mais 
global, mais digital, em que todos em todo o planeta acom-
panham, em tempo real, a mortalidade da doença, os seus 
impactos, nomeadamente os sociais e económicos.

Se a doença se tornou global e os seus efeitos uma reali-
dade acompanhada minuto a minuto nos média e nas redes 
sociais, já a resposta dos países tem sido menos coordenada e 
marcada por clivagens e críticas. A Covid-19 veio cavar um 

The second quarter of 2020 will go down in recent history 
as the period that showed the world the true meaning of 
the word pandemic, the outbreak of a disease which af-
fects a wide range of countries at the same time. The truth 
is that this coronavirus – officially called Covid-19 – has 
reminded humanity of its weaknesses and the challenges 
it faces, but now in a more global and digital setting, in 
which everybody on the planet is in the same situation in 
terms of the death rate and the social and economic im-
pacts of the disease. 

If, on one hand, the disease became a global phenome-
non and its impacts were accompanied minute by minute 
on social media, the response from different countries 
has been less well coordinated and beset by division and  

Luís Miguel Ribeiro
Presidente da AEP 
AEP President

Fo
to

: J
os

é 
Ri

be
iro



6Portugal Business on the Way

criticism. Covid-19 has widened the divide between the 
USA and China, with accusations flying and tension rag-
ing. It has also exposed, once again, the fragility of Eu-
ropean Union cohesion, where the so called “frugal” 
countries (Netherlands, Austria, Denmark and Sweden) 
delayed the necessary response for a European recovery, 
with all the necessary advantages that it could bring to the 
internal market and restoring global balance. 

on the subject of the “frugaI” countries, I should also 
stress that a study in 2019 by the German Bertelsman 
Stiftung Foundation, mentioned in the ECO newspaper, 
on the economic advantages of the internal market, found 
that the main beneficiaries of the common market are  
generally those with a higher productivity, with open 
economies and smaller populations. Which means that the 
four “frugal” countries are precisely the main beneficiaries 
of the internal market and would have the most to lose 
from its splintering. 

of course it’s only one study among many, but you get 
the feeling that the European recovery package agreement is 
much more serious an issue than trying to get the moral high 
ground and encouraging divisions that are rarely based on 
the sort of prudence that the current situation requires. 
That is why the solidarity requested from the “frugal” 
countries is so important. At the end of the day the in-
ternal European market benefits everybody and nobody 
stands to gain from its fragmentation. 

As I have had the opportunity of stating before, it is 
very important to implement public policies at a European 
level, to enable a strong and fast recovery of economic ac-
tivity, especially regarding the relaunching of exports and 
investment. In such a scenario, the AEP will double down 
on its defence of businesses, which is to say, those who 
create wealth and jobs. We will help to build a new cycle 
of affirmation and growth. We will direct our lines of ac-
tion to both guarantee the sustainability of the associative 
project and strengthen our ability to intervene to benefit 
the competitiveness and robustness of Portuguese compa-
nies. Side by side, we will support the growing ability to 
adapt our corporate fabric to times of uncertainty, but that 
will surely be marked by many and varied challenges. 

It is imperative that the next Multiannual Financial 
Framework should arrive quickly, so as to achieve the de-
sired effects in the business sector. But for that to happen 
we need to act fast, since the time gap between now and 
the arrival of the new European funds is a high-risk peri-
od for many companies, with serious implications to their 
survival, exports and securing jobs. 

At the AEP we believe that reindustrialisation can-
not stop with the digitalisation of the industry, you also 

grande fosso entre os EUA e a China, com trocas de acusa-
ções e tensões. Veio também expor, mais uma vez, a fragili-
dade na coesão da União Europeia, onde os chamados países 
“frugais” (Holanda, Áustria, Dinamarca e Suécia) atrasaram 
uma resposta tão necessária para a recuperação da Europa, 
com tudo aquilo que a mesma tem de importante para o seu 
mercado interno e para o equilíbrio mundial.

Não posso deixar de sublinhar sobre esta questão dos 
“frugais”, que num recente estudo de 2019, da Fundação 
alemã Bertelsmann Stiftung, citado pelo jornal digital 
ECO, sobre as vantagens económicas do mercado interno, 
os principais beneficiários do espaço comum são em geral 
os países onde a produtividade é maior, com economias 
muito abertas e mais pequenos em termos populacionais. 
ou seja, nesse estudo, os quatro “frugais” encontram-se 
entre os principais beneficiários do mercado interno e dos 
que mais teriam muito a perder com a sua fragmentação.

Bem sei que é um estudo, entre outros disponíveis, mas 
fica a sensação que o acordo para a recuperação económica 
da Europa é um tema bem mais sério e importante do que 
supostas lições de moral e clivagens, nem sempre alicerça-
das na ponderação que a situação atual determina. Daí, a 
importância da solidariedade que foi pedida aos parceiros 
“frugais”. No fim de contas o mercado interno interessa a 
todos e a sua fragmentação não ajudaria ninguém.

Como já tive a oportunidade de defender, é muito im-
portante a implementação de políticas públicas, a nível na-
cional e europeu, com vista à rápida e forte recuperação 
da atividade económica, com especial atenção ao apoio ao 
relançamento das exportações e do investimento. Nesse 
quadro, a AEP pautará a sua atuação por um esforço redo-
brado na defesa das empresas, isto é, de quem fundamen-
talmente cria riqueza e emprego. Ajudaremos a construir 
um novo ciclo de afirmação e de crescimento. orientare-
mos as nossas linhas de atuação por forma a, simultanea-
mente, garantir a sustentabilidade do projeto associativo e 
a reforçar a nossa capacidade de intervenção em benefício 
da competitividade e robustez das empresas. Lado a lado, 
apoiaremos a crescente capacidade de adaptação do nosso 
tecido empresarial a um futuro incerto, mas seguramente 
marcado por muitos e variados desafios.

Torna-se agora imperativo que o próximo Quadro Fi-
nanceiro Plurianual chegue rapidamente à economia, de 
modo a que os efeitos pretendidos junto das empresas se-
jam alcançados. Mas, é preciso agir com celeridade e pron-
tidão já que o período de tempo que medeia até à chegada 
dos novos fundos europeus é de elevado risco para muitas 
empresas, com implicações sérias na sua sobrevivência, na 
defesa do emprego e nas suas exportações.

Na AEP acreditamos que a reindustrialização não pode 



7 Portugal Business on the Way7 Portugal Business on the Way

passar apenas pela digitalização da indústria, é também 
preciso inserir nesta equação o Capital Humano e a trans-
formação digital no seu pleno. Neste contexto, uma das 
consequências desta pandemia foi a aceleração da transfor-
mação digital nas empresas e por isso o tema desta edição 
da Revista BOW - Portugal Business on the Way é “ A Inteli-
gência Artificial ao serviço da Internacionalização” . 

A Inteligência Artificial (IA) está no centro da transfor-
mação digital, que estamos a viver, nomeadamente o ma-
chine learning traduzido em modelos de representação de 
conhecimento com base em conjuntos de dados que pos-
sibilitam aos algoritmos “aprender" a partir de um grande 
volume de dados, o big data. Não é ficção científica, é uma 
realidade que evolui muito rapidamente e já está presente na 
vida das pessoas e das empresas. Aconselho-vos, pois, a ler 
os diferentes artigos e entrevistas que são da maior relevân-
cia no contexto deste tema. Para tal, são nossas convidadas 
empresas portuguesas protagonistas da transformação digi-
tal e com uma matriz de internacionalização muito vincada.

Destaco a DefinedCrowd, empresa portuguesa de aná-
lise de dados com recurso à Inteligência Artificial, sediada 
nos EUA, em Seattle. Destaco também a Talkdesk, que 
cria call centers digitais para atendimento ao cliente de em-
presas em tempo recorde e que está sediada em São Fran-
cisco e ainda a Unbabel, que põe os centros de atendimen-
to a cliente de uma qualquer empresa a falar a língua de 
qualquer mercado no mundo e que opera também a partir 
de São Francisco. Estas empresas criadas por talento por-
tuguês estão a dar cartas na IA e falam sobre os produtos 
e serviços que desenvolvem e de que modo estão a tornar 
globais os seus negócios e os dos seus clientes. Muito inte-
ressante também é o artigo de Mário Rui Costa, da Altice 
Labs, que nos fala sobre a aplicação prática da IA e seus 
impactos nas empresas e no mundo. 

Na restante revista BOW, convido os leitores a conhecer 
as empresas nossas associadas, António Meireles e António 
Salgado, na  secção Radar Internacionalização.

os mercados-alvo em destaque nesta edição são o Chi-
le, Colômbia e Peru, com dados da Deloitte, muito úteis 
para o trabalho de internacionalização das empresas nossas 
associadas.

Votos de uma boa leitura e até breve!

need to insert the Human Capital factor and full digital 
transformation into the equation. In this context, one of 
the consequences of the pandemic was the acceleration 
of the digital transformation of companies, which is why 
the subject highlighted in this edition of BOW – Business 
On the Way magazine is “Improving Internationalisation  
through Artificial Inteligence”. 

Artificial Intelligence (AI) is at the centre of the dig-
ital transformation that we are currently going through, 
namely with machine learning, that translates into knowl-
edge representation models based on sets of data that open 
the door to “learning” algorithms based on large volumes 
of data, called big data. This is not science fiction, it is 
reality, evolving fast and is already part of people and 
companies’ everyday life. So, let me suggest you read the 
different articles and interviews we have for you in this 
issue, that are of the utmost relevance for this subject. To 
produce this issue we invited Portuguese companies at the 
forefront of digital transformation and heavily invested in 
internationalisation. 

one of these is DefinedCrowd, a Portuguese company 
that does data analysis with Artificial Intelligence, based 
in Seattle, USA. Also Talkdesk, that creates digital cus-
tomer support call centres for companies in record time, 
and that is headquartered in San Francisco, and Unbabel, 
that helps customer support centres speak the language of 
any market in the world and is also based out of San Fran-
cisco. These companies were created with Portuguese 
talent and are blazing a trail in terms of AI, and in this 
issue they speak to us about the products and services they 
develop and that are helping their businesses and their cli-
ents go global. We also have a very interesting article by 
Mário Rui Costa, from Altice Labs, who writes about the 
practical applications of AI and its impact on companies 
and the world in general. 

Finally, in this issue I also invite our readers to learn 
about our member companies António Meireles and Antó-
nio Salgado, in the Internationalisation Radar section. 

The target markets in this edition are Chile, Colombia 
and Peru, presented here with data provided by Deloitte, 
that as always is very useful for the internationalisation ef-
forts of our member companies. 

Enjoy your reading, until next time!

“Torna-se agora imperativo que o próximo Quadro Financeiro Plurianual chegue rapidamente à 
economia, de modo a que os efeitos pretendidos junto das empresas sejam alcançados. Mas, é preciso 

agir com celeridade e prontidão já que o período de tempo que medeia até à chegada dos novos fundos 
europeus é de elevado risco para muitas empresas, com implicações sérias na sua sobrevivência, na 

defesa do emprego e nas suas exportações.”

“It is imperative that the next Multiannual Financial Framework should arrive quickly, so as to achieve 
the desired effects in the business sector. But for that to happen we need to act fast, since the time gap 

between now and the arrival of the new European funds is a high-risk period for many companies, with 
serious implications to their survival, exports and securing jobs.”
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The coronavirus pandemic has worsened the uncertain-
ty and unpredictability that had already characterised the 
world economy for the past few years. It did so dramati-
cally, raising new challenges that will determine the par-
adigm we will be faced with over the coming decade and 
that some have come to call the “new normal”.  

All crises accelerate change, purge the business fabric 
and promote innovation and progress. A Schumpeter in-
spired approach would call it “creative destruction”, that 
forces a natural selection of the business models and com-
panies therein, separating the ones that survive from the 
ones that are consigned to history. 

Beginning with a macro analysis, it should be stated 
that the Covid-19 pandemic is forcing the current glo-
balisation process into a new phase, in which States feel 
obliged to introduce regulation to keep it from getting out 
of control, sparking a contrary reaction towards protec-
tionism and a civilisational backtrack in terms of interna-
tional trade. It is important to stress that the technological 
advances, that have connected the whole world easily, in-
stantaneously and cheaply, are irreversible and have pro-
voked a movement towards the progressive liberalisation 
of movements, goods, people and capital. Globalisation 
promoted constant and exponential growth of the world’s 
economy for decades, lifting several hundred million peo-
ple out of poverty and universalising access to goods and 
services that used to be reserved to developed countries 

A pandemia do coronavírus adensou a incerteza e a impre-
visibilidade que marcavam a economia mundial desde há 
alguns anos. Fê-lo de forma dramática, colocando desafios 
novos, os quais vão determinar o paradigma que enfrenta-
remos nesta década e que alguns classificam como o “novo 
normal”.

Todas as crises aceleram a mudança, realizam depu-
rações no tecido empresarial e promovem a inovação e o 
progresso. Numa abordagem inspirada por Schumpeter, 
trata-se da “destruição criativa”, que realiza a seleção for-
çada dos modelos de negócio e das empresas que neles se 
inscrevem entre aqueles que permanecem e os que ficam 
para registo histórico.

Começando pela análise macro, há que dizer que a pan-
demia da Covid-19 está a obrigar que o processo de globa-
lização em curso entre numa nova fase, em que os Estados 
se sentem na necessidade de lhe introduzir regulação, de 
modo que o seu desenvolvimento não se descontrole, pre-
cipitando a reação contrária do protecionismo e um retro-
cesso civilizacional em termos de comércio internacional. 
Importa sublinhar que as tecnologias de informação são 
irreversíveis, pois colocaram em ligação, de forma fácil, 
instantânea e barata, tudo e todos, a que se seguiu, por 
consequência e sequela, a liberalização progressiva dos 
movimentos de mercadorias, pessoas e capitais. Recor-
de-se também que a globalização promoveu o constante 
crescimento económico mundial durante décadas, de for-

Um novo paradigma global: 
novas oportunidades
A new global paradigm:  
new opportunities

Paulo Vaz 
Administrator da AEP
Board Member at the AEPFo
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and, within these, to the economic and social 
elites. These include air travel, telecommunica-
tions or fashion, just to give a few examples that 
easily show what we’re talking about. 

However, there is also a darker side to glo-
balisation that, for a long time, was left uncon-
sidered and unfought, but that the worldwide 
crisis brought on by Covid-19 put into the spot-
light: diseases, terrorism and illegal money are 
as easy to move around as people, goods and 
capital, which is why the regulation has to be ef-
fective and thereby avoid bringing about its own 
implosion. 

This is the apparently simple reason why 
the geopolitical and geo-economic balances of 
the planet are constantly shifting. Besides the 
new normal, we now also have to deal with the 
new world order, which is little more than a 
new world mess. The USA, which has been the 
dominant and almost only power since the fall 
of the Berlin Wall, now has to share its global 
influence with another superpower that keeps 
on growing, China, as well other regional pow-
erhouses that are sparring in order to affirm 
themselves and their ambition, such as Russia, 
Turkey, Saudi Arabia, North korea or the Eu-
ropean Union. Some are more belligerent than 
others, some more focused on the economy 
than on territory and others still are just trying 
to keep their heads above water, but all of them 
have to deal with a world post “pax Americana” 
that no longer exists and is unlikely to return.  

out of the rubble of the serious economic 
crisis that will be hanging over the world over 
the coming years, more or less asymmetrical-
ly, will come a new paradigm for which we will 
need to be prepared, so that rather than victims 
we can gain advantages from foresight.  

Things will never be the same again, and 

ma exponencial, retirando muitas centenas de 
milhões de pessoas da pobreza, e democratizan-
do o acesso a bens e serviços que, antes, esta-
vam apenas reservados aos países desenvolvidos 
e, dentro destes, a elites económicas e sociais. 
Basta citar os exemplos das viagens aéreas, das 
telecomunicações ou da moda, para que todos 
reconheçamos facilmente do que falamos. 

Todavia, a globalização tem também uma 
face negra, que, durante muito tempo, ficou 
por considerar e menos ainda por combater, mas 
que a crise mundial, provocada pela pandemia 
da Covid-19, colocou em inquestionável evidên-
cia: com a mesma facilidade de movimentação 
de pessoas, mercadorias e capitais, circulam 
também doenças, terrorismo e dinheiro de pro-
veniência criminosa, pelo que a regulação do fe-
nómeno tem de ser efetiva, para que, como atrás 
referimos, não crie a sua própria implosão.

Por esta razão aparentemente singela, os 
equilíbrios geopolíticos e geoeconómicos do 
planeta estão igualmente em mudança. Ao novo 
normal junta-se agora a nova ordem mundial, 
que mais não é que a nova desordem mundial. 
os EUA, que foram a potência dominante e 
quase única, emergente da “queda do muro” de 
Berlim, têm de partilhar a sua influência plane-
tária com outra superpotência em ascensão im-
parável, a China, assim como outras de dimen-
são regional, que se debatem para afirmarem 
a sua importância e ambição, como a Rússia, a 
Turquia, a Arábia Saudita,  Coreia do Norte ou 
a União Europeia. Umas mais beligerantes que 
outras, umas mais focadas nas questões econó-
micas do que territoriais, outras simplesmente 
procurando sobreviver, todas elas fragmentando 
uma “pax americana” que já não existe e que di-
ficilmente voltará a afirmar-se.

Face a tudo isto, dos escombros da grave crise 
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Portugal, as an open economy, dependent on tourism and 
exports, must double down its investment into the man-
ufacturing industry and production of tradeable goods, of 
a standard that must stand out internationally, based on  
value drives such as innovation, design and sustainability. 
To this end, the country needs to invest even more in plac-
ing its companies in international markets. 

Therefore, besides promoting and selling in the tradi-
tional way, through fairs and missions, that nonetheless 
will continue to exist, although with different formats and 
concepts, we will be seeing an exponential development 
of new trade models, through virtual fairs and the use of 
artificial intelligence, making efforts towards communi-
cation and business more assertive, focused and efficient. 
The enormous quantity of information that exists in the 
world today, accessible to everybody, is both an undeniable 
asset and also an obstacle that can only be overcome with a 
little help, since too much information, without analytical 
criteria, leads to entropy, confusion and dispersion. Arti-
ficial Intelligence will, therefore, become an essential tool 
for good market, client and business management, using 
increasingly sophisticated algorithms to filter relevant in-
formation but, more than that, anticipating market trends 
and coming up with new and increasingly customised 
products and services, and, above all, predicting the wish-
es and expectations of consumers, diminishing unpredic- 
tability and wastefulness of resources, means, material 
and time, in line with the concept of sustainability upon 
which our future will rest. 

The world that will emerge from this pandemic will 
necessarily be different, but there is every reason to be-
lieve that it will be considerably better.

económica que assolará o mundo nos tempos mais próxi-
mos, de forma mais ou menos assimétrica, estaremos pe-
rante um novo paradigma para o qual teremos de estar de-
vidamente preparados, de modo a não sermos vítimas do 
contexto, mas podermos detetar oportunidades e ganhar 
vantagem com essa antecipação.

Nada será como dantes, embora para Portugal, enquan-
to economia aberta, dependente do turismo e das exporta-
ções, se ache perante o imperativo da aposta redobrada na 
indústria transformadora, produtora de bens transacioná-
veis, cuja excelência terá de se impor internacionalmente 
com base em drives de valor, como a inovação, o design e 
a sustentabilidade, obrigando-se a investir ainda mais na 
presença das suas empresas nos mercados internacionais. 

Neste contexto, além das tradicionais formas de pro-
mover e vender, através das feiras e missões, que não dei-
xarão de ter lugar, certamente mudando figurinos e con-
ceitos, assistir-se-á ao desenvolvimento exponencial de 
novos modelos de comercialização, através de certames 
virtuais e no recurso à IA – Inteligência Artificial, para 
que os esforços de comunicação e realização de negócios 
sejam ainda mais assertivos, focalizados e eficazes. A gi-
gantesca quantidade de informação hoje existente no mun-
do, acessível por todos, é simultaneamente uma vantagem 
indiscutível e um obstáculo, que necessita de ajuda para 
ser transposto, pois o excesso de informação, sem critério 
de análise, gera entropia, confusão e dispersão.  A IA vai 
tornar-se, por isso, num instrumento imprescindível para 
a boa gestão dos mercados, dos clientes e dos negócios, 
filtrando a informação relevante, mas, mais do que isso, 
vai permitir, através do recurso a algoritmos cada vez mais 
sofisticados, antecipar tendências de mercado, desenhar 
novos produtos e serviços, mais customizados, e, sobretu-
do, adiantar os desejos e expectativas dos consumidores, 
reduzindo a imprevisibilidade e o desperdício, de meios, 
de materiais e de tempo, afinal aquilo de que é feito o con-
ceito alargado de sustentabilidade, matriz do nosso futuro.

o mundo que vai emergir da pandemia será necessaria-
mente diferente, mas tem tudo para que seja substancial-
mente melhor.
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O DesafiO Da PrODutiviDaDe
Nas últimas décadas, a indústria adotou plataformas 

computacionais e sistemas de informação (SI) visando 
aumentar a automação dos seus processos e a sua pro-
dutividade. Contudo, no mesmo horizonte temporal, se 
comparada com a evolução exponencial de capacidade das 
plataformas computacionais, o aumento da produtividade 
industrial é marginal. 

Isto pode ser explicado por duas grandes limitações dos 
sistemas de informação tradicionais: a) são incapazes de 
tomar decisões em contextos de elevada complexidade e 
criticidade, sendo estas delegadas aos seres humanos; b) 
são incapazes de processar exceções ao que foi explici-
tamente codificado. Estas são restrições dos SI baseados 
em regras pré-codificadas, limitados na sua capacidade de 
lidar com a complexidade e mutabilidade de processos in-
dustriais. 

ia – um nOvO ToolseT Para a criaçãO De sistemas inte-
ligentes

Nas últimas décadas, foram criados sistemas artificiais 
inteligentes capazes de imitar e mesmo superar as capa-
cidades cognitivas humanas. Estes sistemas são novas fer-
ramentas cognitivas que permitem eliminar atividades 
manuais, promover a automação de processos e assim 
contribuir para aumentos significativos de eficiência ope-
racional. Adicionalmente, estes novos sistemas cognitivos 
permitem extrair dos dados novas dimensões de conheci-
mento, possibilitando a implementação de novas gerações 
de processos mais produtivos e com maior valor intrínseco 
de negócio.

Um exemplo paradigmático de aplicação destas ferra-
mentas cognitivas são os processos de atendimento em call 
centers. o processamento de solicitações de clientes envol-

the PrODuctivity challenge
over the past decades industry has adopted comput-

ing platforms and information systems (IS) to increase 
the automation of processes and productivity. How-
ever, when compared to the exponential evolution of  
computing platforms, the increase in industrial productiv-
ity has been residual. 

This can be explained by the two large limitations of 
traditional information systems: a) they are incapable of 
making decisions in highly complex and critical contexts, 
meaning these are delegated to humans; b) they are in-
capable of processing exceptions to what was explicitly  
coded. These IS restrictions apply to systems that are 
based on pre-coded rules and are therefore limited in their 
ability to deal with the complexity and mutability of in-
dustrial processes. 

ai – a new tOOlset fOr creating intelligent systems
Recent decades witnessed the creation of artificial 

intelligence systems capable of mimicking and even sur-
passing human cognitive abilities. These systems are new 
cognitive tools that allow for the elimination of manual 
activities, promote automation of processes and thereby 
contribute to a significant increase in operational efficien-
cy. Additionally, these new cognitive systems are capable 
of extracting new dimensions of knowledge from the data, 
opening the door to the implementation of new genera-
tions of more productive processes, with greater intrinsic 
business value. 

one classic example of the application of these cog-
nitive tools is call centre response processes. Processing 
customer requests involves an enormous contextual di-
versity as well as the need for emotional management of 
customer relations, making it difficult to delegate it to an 
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ve uma enorme diversidade contextual e uma necessidade 
de gestão emocional na relação com os clientes, tornando 
difícil delegar essa atividade a um sistema de informação. 
Sistemas de IA usando processamento de linguagem na-
tural (NLP) e técnicas de análise de sentimento podem 
mimetizar a interação humana neste contexto.

ai spring - a iDaDe Da imPlementaçãO
Algoritmos tradicionais de Machine Learning (ML) exis-

tem há décadas e até a teoria das redes neuronais artificiais 
que estão na base das técnicas de Deep Learning (DL) existe 
desde os anos quarenta do século XX. Então, o que mudou 
para impulsionar a adoção destas técnicas pela indústria?

De acordo com um relatório divulgado pela Gartner 
[1], a confluência de quatro fatores determinou um ponto 
de inflexão na adoção transversal da IA na indústria:

• A Information Explosion, i.e., o enorme volume de in-
formação disponível para aplicação de técnicas de IA;

• A Evolução das plataformas computacionais e a dis-
ponibilização de recursos computacionais avançados como 
serviços Cloud;

• A Disponibilidade de ferramentas e plataformas es-
pecializadas para implementação de soluções com IA, sob 
a forma de serviços Cloud e como ferramentas open source;

• A disponibilidade de bibliotecas de software que imple-
mentam as técnicas e algoritmos mais relevantes de Data 
Science, em linguagens de programação altamente dissemi-
nadas na indústria, como Python, R e Java.

Neste contexto, muitas empresas de dimensão variável, 
das start-ups às multinacionais, encontram reunidas as con-
dições para apostar na infusão de técnicas de IA nos seus 
processos operacionais e no seu portefólio de soluções, 
viabilizando evolução alavancado nos dados e algoritmos.

IS. AI systems, using natural language processing (NLP) 
and emotion analysis techniques, can mimic human inter-
action in this context. 

ai sPring – the imPlementatiOn era
Traditional Machine Learning (ML) algorithms have 

existed for decades and even the artificial neuron network 
theory that is at the root of Deep Learning (DL) tech-
niques has existed since the 40s of the XX Century. So, 
what has changed for the industry to have begun adopting 
them now?

According to a report released by Gartner [1], a  
merging of four factors led to an inflection point in the 
horizontal adoption of AI by industry. 

• The Information Explosion, i.e., the enormous  
volume of information available for applying AI tech-
niques;

• The evolution of computing platforms and the avai- 
lability of advanced computing resources, such as Cloud 
services;

• The availability of specialised tools and platforms for 
the implementation of AI solutions, such as Cloud services 
and open source tools;

• The availability of software libraries that apply the 
most relevant Data Science algorithms and techniques, 
in programming scripts that are widely used in industry, 
such as Python, R and Java.

In this context, many companies, of different sizes, 
from start-ups to multinationals, have found they have 
the conditions to invest in the infusion of AI techniques 
in their operational processes and in their solution port-
folios, opening the path for data and algorithm based evo-
lution. 
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ai Business value
The decision to adopt new technology depends on how 

much value it can bring to business, and AI is no excep-
tion. However, few industrial developments in the past 
have had such a transformative and disruptive effect across 
the board.  

The integration of AI and human innovation abilities 
opens an enormous range of possibilities for the cognitive 
evolution of organisations. As shown in figure (telecom in-
dustry), AI can be a harbinger of disruption and evolution 
for an organisation’s processes, across the board. 

 According to a report published by Statista [3], the AI 
software market will reach a revenue volume of appro- 
ximately 120 million dollars in 2025. In the age of digi-
tal transformation in all sectors, there is clear evidence of 
the evolution that AI can bolster, especially when allied 
to other technologies with a highly disruptive potential, 
such as virtual and augmented reality. The expectation is 
that this will unblock digital innovation capable of solving 
some of society’s main challenges. 

valOr De negóciO Da ia
A adoção de novas tecnologias depende substantiva-

mente do valor que aporta ao negócio e a IA não é exceção. 
Contudo, poucos são os movimentos na indústria que no 
passado tiveram um efeito transformador tão disruptivo 
de forma transversal.

Ao integrar as capacidades de inovação humana com 
a IA, abre-se um leque de possibilidades imenso para a 
evolução cognitiva das organizações. Como ilustrado na 
figura (indústria de Telecomunicações), a IA pode ser um 
fator de disrupção e evolução transversal nos processos de 
uma organização.

De acordo com um relatório divulgado pela Statista [3], 
o mercado de software de IA atingirá um volume de recei-
ta de aproximadamente 120 Milhões de dólares em 2025. 
Na era da transformação digital, em todos os setores exis-
tem claras evidências da evolução que a IA pode alavan-
car, principalmente quando aliada com outras tecnologias 
com elevado potencial de disrupção, como por exemplo a 
realidade virtual e aumentada, havendo a expectativa que 
desbloqueie inovações digitais capazes de resolver alguns 
dos principais desafios da sociedade.

NETWORK
OPTIMIZATION

CUSTOMER
SUPPORT

SALES AND
MARKETING

CONSUMER SERVICE
INNOVATION

CYBERSECURITY 
AND FRAUD
MITIGATION

ENTERPRISE
SERVICE

INNOVATION

- Data mining/search
- Predictive analytics
- AI decision-making
- Process automation
- Workflow/project 

management
- Productivity tools

- Network orchestration
- Traffic classification
- Anomaly detection
- Prediction (capacity, 

planning, congestion)
- Risk assessment

- AI assistants
- Smart home
- Connected cars
- Media and entertainment
- Communications
- Commerce
- Health

- Product bundling 
recommendations

- Upsell/cross-sell
- Segmentation
- Personality detection

- Virtual e-care assistants 
and chatbots

- Agent-guided assis-
tance

- Automatic self-healing 
process

- Predictive, self-service 
support

- Detection of anomalies in 
usage, behaviour, etc. 

- Detection of unregistered 
SIMs

- Identity verification and 
management

- Payments authentication

EspEctro dE aplicação da ia   num opErador dE tElEcomunicaçõEs [2] 
thE application of ai in a tElEcom opErator 
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ai as a cOmPetitive factOr 
The potential for transformation and democratisation 

of access to technology, data and infrastructure, gives 
rise to an optimal scenario for industry to take advantage 
of AI. However, we cannot ignore the fact that there is a 
window of opportunity. When you go beyond the hype, 
many organisations on the world stage are now produ- 
cing concrete material results using AI to advance their in-
dustrial processes and create products with better market 
value. From this perspective, AI becomes a determining 
competitive factor for companies, and one worth consi- 
dering now. 

Companies that look on AI as only having future appli-
cation will most certainly miss out on the current window 
of opportunity, losing out, competitively, in the national 
market but especially in the international market. Accor- 
ding to a report released by Mckinsey [4], Portugal ranks 
very modestly both in terms of Europe and the world, in 
terms of industrial use of AI. The European Commission 
has reserved 1.5 trillion euros in funds to support research 
and development projects in AI. This investment is likely 
to grow significantly over the coming decade. So, what 
are we waiting for?

 

a ia cOmO fatOr De cOmPetitiviDaDe 
o potencial de transformação, a democratização no 

acesso à tecnologia, dados e infraestrutura cria um cenário 
ótimo para a indústria tirar partido da IA. Contudo, não 
podemos ignorar que existe uma janela de oportunidade. 
Indo além do hype, no palco mundial muitas organizações 
estão a produzir hoje resultados materiais concretos, usan-
do a IA para evoluir os processos industriais e criar pro-
dutos com maior valor de mercado. Nesta perspetiva a IA 
surge como um fator determinante de competitividade das 
empresas e que importa considerar agora. 

Empresas que perspetivem a IA apenas como uma tec-
nologia prospetiva de aplicação futura vão com certeza 
perder a janela de oportunidade atual, perder competitivi-
dade no mercado nacional mas acima de tudo no mercado 
internacional. De acordo com um relatório divulgado pela 
Mckinsey [4], Portugal ocupa ainda uma posição muito 
modesta à escala europeia e mundial na exploração da IA 
pela indústria. No âmbito do programa Horizonte 2020 a 
Comissão Europeia cativou fundos de 1.5 biliões de Euros 
para apoio a projetos de investigação e desenvolvimento 
em IA. Este investimento crescerá significativamente na 
próxima década. De que estamos à espera?
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Desde os anos 50 que a disciplina de Inteligência Artificial 
(IA) é explorada pela academia tendo atraído o interes-
se de grandes tecnológicas como a Microsoft, Google ou 
IBM. Contudo, nos últimos anos a IA tem vindo a cativar 
o interesse de empresas de outros verticais como forma de 
automatizar os seus processos e inovar em termos de ser-
viços que oferecem ao cliente. o que têm em comum uma 
seguradora, uma empresa de telecomunicações ou uma 
empresa de retalho? Todas prestam um serviço ao con-
sumidor final. A interação com o cliente é fundamental 
em qualquer negócio e a inovação permite criar produtos 
distintos da competição. Vendo a IA como um veículo de 
inovação e optimização de custos podemos dizer que a sua 
aplicação se tornou algo agnóstico do vertical de negócio. 

Um dos objetivos que normalmente associamos a IA 
é o processamento de linguagem natural (PLN). A com-
preensão e geração de linguagem natural falada e escrita 
tem aplicação em diversas áreas de muitas empresas tais 
como o suporte e atendimento de clientes ou a otimização 
de processos internos. Aplicações de PLN incluem reco-
nhecimento de fala; sumarização de textos ou diálogos; 
análise de sentimento; tradução automática; entre outros.

Estas aplicações são assentes em modelos de aprendiza-
gem automática capazes de reconhecer e gerar fala, reco-
nhecimento de intenções e entidades, reconhecimento de 
sentimento, entre muitos outros. os modelos que hoje em 
dia obtêm os melhores resultados são orientados a dados. 
ou seja, precisam de uma quantidade significativa de da-
dos para aprenderem um determinado padrão ou tarefa. 
Estes modelos que dependem da língua, da cultura e da 
região colocam um desafio às empresas: como expandir e 
alavancar o valor dos serviços ou produtos que assentam 
nestes modelos para outros mercados?

Nos dias de hoje, uma empresa que não pensa e pla-
neia de forma global dificilmente conseguirá manter ou 

Artificial Intelligence (AI), as a subject, has been explored 
by academia and drawn the attention of major tech com-
panies such as Microsoft, Google or IBM since the 50s. 
However, over recent ears AI has been gaining the atten-
tion of companies from other sectors that are looking for 
ways to automate their processes and innovate in terms 
of the services they provide their clients. What do insu- 
rance, telecom or retail companies have in common? They 
all provide a service to the end consumer. Interaction with 
the client is essential to any business and innovation makes 
it possible to create products that differ from the compe-
tition. The application of AI has become a driver for inno-
vation and cost optimisation, and we can now say that it is 
of interest to the whole business sector. 

one of the goals we ordinarily associate with AI is na- 
tural language processing (NLP). The understanding and 
generation of naturally spoken and written language is of 
interest to a number of sectors and many companies, such 
as customer contact and support, or the optimisation of in-
ternal processes. NLP applications include speech recog- 
nition; summarising of texts or dialogues; emotion analy-
sis and automatic translation, among others. 

These applications are based on automated learning 
models capable of recognising and generating speech, 
recognising intentions and entities, as well as emotions, 
among others. The models that generate the best results 
nowadays are data-oriented, which means they need a sig-
nificant amount of data to learn a certain pattern or task. 
These models, which depend on language, culture or re-
gion, present a challenge to companies: how to expand 
and boost the value of services or products that rest on 
these models for different markets?

In today’s climate, a company that does not think and 
plan on a global scale will find it difficult to maintain or in-
crease its growth rate in the long run. This makes it neces-
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sary to have an effective strategy to overcome the language 
barrier in other markets. Due to its history, Europe is an 
example of how culture and language barriers can affect 
the economy and diminish its potential. Recognising this 
fact, the European Commission prepared several events 
aimed at overcoming these obstacles and has even gone so 
far as to begin evaluating candidate projects for European 
funds based on their contribution to overcoming it. 

Companies have been modernising their services by 
including AI and language dependent models. These com-
panies that base their services on NLP models also need to 
update their internationalisation strategy. on this point in 
particular the entry into a new market involves preparing 
models adapted to a new language and culture. If mishan-
dled, this process can delay the entry of a product or ser-
vice into a new market, and since the timing of the launch-
ing of a new product or service can impact its success, it 
is essential to adequately plan the timing and construction 
of new models. 

If the solution is well designed, then creating an NLP 
model for a new language comes at a minimum cost from 
the software engineering point of view. The system used 
to develop, test and monitor models should be as inde-
pendent as possible of language. The biggest barrier to 
the expansion of these systems rests in the data and the 
patterns therein, such as the pronunciation of a word, or 
words, whose meaning changes from one region to anoth-
er. For example, the word “bala”, in Portuguese, can mean 
bullet or candy, depending on whether you are speaking in 
European Portuguese or Brazilian. As mentioned above, 
the models that currently present the best results are 
based on large quantities of data. Therefore, the compa-
nies have several options in terms of strategy to expand 
these services: 1) the outsourcing of NLP services to local 
partners; 2) using existing data-bases as a starting point 
and then complementing them with business specific data; 
3) gathering, processing and taking note of data using in-
ternal resources. 

Looking at it on a case by case basis, if there is the 
option of outsourcing the service, that takes care of the 
short-term problem, albeit with some cost to the profit 

aumentar a sua taxa de crescimento a longo prazo. Desta 
forma, torna-se essencial delinear uma estratégia eficaz 
para ultrapassar a barreira da linguagem noutros merca-
dos. A Europa, devido à sua história, é um exemplo de 
como a barreira da linguagem e da cultura pode afetar a 
economia e diminuir o seu potencial. Ao reconhecer este 
facto, a Comissão Europeia lançou diversas ações direcio-
nadas a este problema e passou inclusivé a usar como crité-
rio de avaliação em muitos programas de fundos europeus 
a contribuição dos projetos para resolução deste problema.

As empresas estão a modernizar a sua oferta através da 
inclusão de IA e modelos que são dependentes da lingua-
gem. Estas empresas que passam a ter os seus serviços as-
sentes ou dependentes dos modelos de PLN têm também 
que atualizar a sua estratégia de internacionalização. Neste 
ponto em particular, a entrada num novo mercado passa 
então por previamente construir modelos adaptados a uma 
nova língua e a uma outra cultura. Uma vez mal gerido, 
este processo pode atrasar a entrada de um produto ou 
serviço num novo mercado. Visto que o tempo de entrada 
num mercado pode impactar o sucesso desse produto ou 
serviço torna-se fundamental perceber os custos e planear 
de forma adequada o tempo de construção de novos mo-
delos. 

Se a solução utilizada estiver bem desenhada, criar mo-
delos de PLN para uma nova língua tem um custo míni-
mo do ponto de vista de engenharia de software. Isto é, o 
sistema usado para desenvolver, testar e monitorizar mo-
delos deve ser o mais independente possível da língua. A 
grande barreira para a expansão destes sistemas está nos 
dados e nos padrões que os mesmos encerram, seja como 
pronunciar uma palavra ou palavras cujo significado muda 
de acordo com a região. Por exemplo, entre o Português 
Europeu e o Português do Brasil a palavra “bala” pode ser 
usada para nos referirmos a um projétil ou um rebuçado. 
Como referi anteriormente, os modelos que atualmente 
produzem os melhores resultados assentam em grandes 
quantidades de dados. Assim, a empresa tem várias hipóte-
ses em termos de estratégia para expandir estes serviços: 
1) a terceirização do serviço de PLN através de um parcei-
ro local; 2) usar bases de dados já existentes como ponto 
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de partida e depois complementar com dados específicos 
do negócio; 3) recolher, processar e anotar os dados usan-
do recursos internos.

Analisando ponto a ponto, caso exista a possibilidade 
de terceirizar o serviço, isto resolve o problema a curto 
prazo provavelmente com alguma penalização nas mar-
gens de lucro. A longo prazo vai criar uma dependência 
que pode comprometer a estratégia da empresa caso o ser-
viço adquirido seja crítico para o negócio. A segunda op-
ção passa pela aquisição de dados prontos a usar para criar 
um modelo base para aquele mercado. Esta solução parece 
simples, mas a realidade é que muitas vezes não é fácil en-
contrar dados em escala que se adaptem ao problema que 
queremos resolver naquele mercado. É uma solução que 
também pressupõe um investimento significativo a priori 
de entrada no mercado e que vai aumentar o risco da ope-
ração. A última solução requer que a empresa disponha 
de um número maior de recursos humanos e tecnológicos 
para a operação de recolha e anotação dos dados. Em mui-
tos casos, as empresas não têm a perícia ou experiência 
para conduzir este tipo de iniciativa o que aumenta consi-
deravelmente o risco de toda a operação. 

Este desafio dos modelos orientados a dados contras-
ta com a forma como o nosso cérebro funciona, pois, os 
humanos não precisam de muitos exemplos para aprender 
um conceito novo. A evolução destes sistemas e publica-
ções mais recentes têm explorado a reutilização e trans-
ferência de conhecimento e modelos com capacidade de 
auto-aprendizagem. Embora recente, estes tipos de siste-
mas têm tido resultados promissores na área de visão por 
computador ou, por exemplo, em sistemas de PLN entre 
línguas com características semelhantes. Assim é expec-
tável que nos próximos anos surjam mais técnicas que fa-
cilitem a entrada destas tecnologias em novos mercados.

Em suma, as aplicações de IA com base em PLN abrem 
a porta a que as empresas se tornem mais competitivas 
através de otimização de custos e da forma como intera-
gem com os clientes. Contudo, ao delinear uma estratégia 
de internacionalização a dependência destes sistemas de 
questões relacionadas com a linguagem e com a cultura 
não pode ser descurada e deve ser planeada antecipada-
mente de modo a mitigar o risco da expansão e a garantir a 
adoção do serviço ou do produto no novo mercado.

margin. In the long term it can create a dependency that 
can compromise the company’s strategy, should the ser-
vice acquired be critical to business. The second option 
requires the acquisition of ready to use data, to create a 
base-model for that market. This solution seems simple, 
but it is often quite complicated to find scaled data that 
can adapt to the problem we are looking to address in that 
particular market. This is a solution that also requires sig-
nificant investment before market penetration and that 
will increase the risk of the operation. A third solution 
requires significant human and technological resources on 
the part of the company, for collecting and noting data. In 
many cases the company does not have the skills or the ex-
perience to conduct this type of initiative, which increases 
the risk of the operation considerably. 

This challenge posed by data-oriented models contrasts 
with the way our brain works, because humans do not 
need many examples to learn a new concept. The evolu-
tion of these more recent systems and publications have 
explored the reutilisation and transfer of knowledge to 
models with self-learning abilities. Although recent, this 
type of system has borne promising results in the field of 
computer vision or, for example, in NLP systems between 
languages with similar characteristics. Therefore, it is to 
be expected that more solutions will arise over the coming 
years that make it easier for these technologies to enter 
new markets. 

In conclusion, NLP based AI applications open the door 
for companies to become more competitive through the 
optimisation of costs and the way they interact with their 
clients. However, when delineating an internationalisation 
strategy, the dependency of these systems on language and 
culture related issues cannot be overlooked and should be 
planned ahead, so as to mitigate the risk of expansion and 
to guarantee the adoption of the service or the product by 
the new market. 
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“Nós não somos máquinas  
de pensar que sentem,  
somos máquinas de sentir  
que pensam.”

“We are not thinking machines that feel, we are feeling  
machines that think.”

António Damásio, 
Neurocientista



22Portugal Business on the Way

“A Talkdesk conseguiu apoiar as empresas que ainda 
trabalhavam com sistemas on-premise na transição 
suave e rápida, precisando apenas de três dias, para 
um sistema na cloud.”

“Talkdesk managed to help companies to transition smoothly from  
on-premises systems to cloud systems in only three days.”

Fo
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a PanDemia levOu muitas PessOas aO tele-
traBalhO. De que mODO é que estas circuns-
tâncias se tOrnaram uma OPOrtuniDaDe 
Para a talkDesk?

Por muito que a tecnologia assista, e bem, à 
continuidade dos negócios, o natural em qual-
quer atividade é que ela aconteça por via de in-
terações e isso remete-nos para a importância 
do contacto humano. Quando tal deixa de ser 
possível, o maior desafio está em não desuma-
nizar os processos e garantir que, mesmo sem a 
experiência dita 'normal' de trabalho, as pessoas 
se sintam apoiadas e mantenham o seu nível ha-
bitual de resposta.
Felizmente para a Talkdesk, a produtividade e os 
resultados da empresa refletiram o investimento 
de todos os membros da equipa nesta continui-
dade – vimos que, mesmo durante este período 
desafiador, a equipa se manteve ágil e produtiva. 
Atribuímos este sucesso à forma como construí-
mos a Talkdesk, bem como à classe mundial da 
nossa equipa: 30% dos colaboradores nos EUA 
já estavam a trabalhar remotamente em tempo 
integral, cada departamento distribuiu mem-
bros da equipa por todo o mundo e alavancámos 
uma infraestrutura de software nativo da nuvem, 
que incluiu a nossa própria tecnologia.
Do ponto de vista de negócio, a Talkdesk conse-
guiu apoiar as empresas que ainda trabalhavam 
com sistemas on-premise na transição suave e rá-
pida, precisando apenas de três dias, para um 
sistema na cloud. Isto permitiu-lhes continuar a 
sua operação, colocando colaboradores e agentes 
de contact center a desempenhar de igual forma, 
com acesso à mesma informação e mesma tec-
nologia, em qualquer parte do mundo – bastava 
ter acesso à internet. Apesar de, atualmente, 
esta transição parecer-nos fácil, a verdade é que 
para grandes estruturas, com uma complexi-
dade maior de informação, este processo pode 
ser moroso e representar algumas perdas para a 
empresa por atrasos na operação. Com o nosso 
esforço, conseguimos eliminar estas barreiras 
e apoiar empresas de diferentes dimensões, em 
diferentes países.

the PanDemic has fOrceD many PeOPle tO 
wOrk remOtely. in what way has this trans-
lateD intO an OPPOrtunity fOr talkDesk?

Technology can help businesses to develop, but 
the norm for every activity is interaction, which 
goes to show the importance of human contact. 
When this is no longer possible the biggest chal-
lenge becomes not dehumanising processes and 
ma king sure that, even without the “normal” 
working experience people still feel supported 
and keep up their regular output. 
Fortunately for Talkdesk, the company’s pro-
ductivity and results reflect the whole team’s 
investment in this continuity. Even during this 
challenging time, the team remained agile and 
productive. We attribute this success to the way 
we built up Talkdesk, as well as the skill of our 
team: 30% of our USA staff were already wor-
king remotely full-time, each department has 
staff distributed all over the world, and we set 
up an infrastructure of cloud-based native soft-
ware that includes our own technology. 
From a business perspective, Talkdesk managed 
to help companies to transition smoothly from 
on-premises systems to cloud systems in only 
three days. This allowed them to continue to 
operate, having staff and contact centre agents 
keep up their performance levels, with the same 
access to information and the same technolo-
gy, anywhere in the world. All it required was 
internet access. This sort of transition might 
seem easy enough, but the fact is that with large 
structures, working with more complex infor-
mation, it can be a slow process, leading to de-
lays and losses. Through our effort we managed 
to eliminate these barriers and support different 
sized companies in different countries. 

managing tO take On a client such as task-
us is an achievement. what DOes the Deal in-
vOlve?

Recruiting a new client is always something 
to celebrate for the whole Talkdesk team, and 
TaskUs is no exception. We’re talking about one 

tiago Paiva
CEO da Talkdesk 
CEO of Talkdesk

Entrevista
 Interview
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ganhar a taskus cOmO cliente é já um efeitO POsiti-
vO? em que cOnsiste este cOntratO?

A conquista de um cliente é sempre motivo de satisfação 
para toda a equipa Talkdesk e o caso da TaskUs não foi ex-
ceção. Trata-se de uma das empresas de serviços que mais 
cresce atualmente no mundo, tendo na sua base tecnologia 
de ponta, pelo que está na linha da frente da inovação, um 
mindset no qual nos revemos totalmente.
Com eles o que fizemos foi transferir com sucesso a quase 
totalidade das operações globais para passarem a trabalhar 
remotamente, a partir de casa, salvando milhares de em-
pregos, adicionando novos elementos às equipas e garan-
tindo-lhes a continuidade do negócio.

em POrtugal, além Da taP, que Outras emPresas re-
cOrreram aOs vOssOs serviçOs nesta cOnjuntura?

Trabalhamos com várias empresas portuguesas e, para al-
gumas delas, a ligação à Talkdesk é vista como uma van-
tagem competitiva, razão pela qual não damos visibilidade 
ao que fazemos em conjunto. 
Ainda assim, empresas como a Glintt e a Indie Campers 
produziram casos de estudo sobre o sucesso que alcança-
ram a partir da implementação da nossa solução. No caso 
da Glintt melhorou-se a satisfação global dos clientes ao 
tornar a experiência de atendimento mais rápida e eficien-
te, com informações de suporte imediato nas chamadas, 
algo só possível depois de substituirmos o sistema local 
que a empresa tinha por uma resposta na cloud.
Com a Indie Campers superaram-se desafios de utilização 
do sistema com a implementação de uma interface mais 
intuitiva e a integração da solução da Talkdesk com as va-

of the fastest growing services companies in the world, 
based on state-of-the-art technology and in the forefront 
of innovation, which is a mindset that we fully relate to. 
What we did with them was to successfully transfer al-
most their entire global operation, so that they can work 
remotely, from home, thereby saving thousands of jobs, 
adding new members to the teams and guaranteeing they 
managed to remain in business. 

in POrtugal, BesiDes taP, what Other cOmPanies em-
PlOyeD yOur services During this Phase?

We work with many Portuguese companies and some of 
them consider the connection to Talkdesk a competitive 
advantage which is why we keep our relationship discrete. 
However, we can say that companies such as Glintt and 
Indie Campers produced case studies on the success they 
achieved following the implementation of our solutions. 
Glintt, for instance, improved general client satisfaction 
by making their customer service faster and more effi-
cient, with immediate support during calls, which only 
became possible after we replaced their local system with 
a cloud solution. 
As for Indie Campers, we helped them overcome chal-
lenges with their system by implementing a more intuitive 
interface and integrating the Talkdesk solution, with the 
Salesforce attributes; now they can locate all calls with 
precision, register relevant information and accompany 
any client, providing high quality service. 
 
the On clOthes anD fOOtwear BranD hireD talkDesk 
tO helP BOOst its custOmer service OPeratiOns anD 
transfOrm custOmer exPerience. hOw?

em 2011 por dois ex-alunos do Instituto Superior 
Técnico, Tiago Paiva e Cristina Fonseca. Desde então 
afirmou-se como uma referência em inovação  
no ecossistema tecnológico em Portugal e como uma 
escola de engenharia, além de uma empresa atrativa 
para engenheiros em todas as fases de carreira. 
Com escritórios na Europa (Lisboa, Oeiras, Porto, 
Coimbra, Aveiro e Londres) e nos EUA (Salt Lake City 
e São Francisco – sede), esta empresa conta com 
cerca de 1.800 clientes em 75 países. Em termos de 
equipa, tem cerca de 700 colaboradores em Portugal 
e um pouco mais de 1.000 a nível global. 

in 2011 by Tiago Paiva and Cristina Fonseca, two 
former students from the Technical University. Since 
then it has become a reference in terms of innovation 
in the tech ecosystem in Portugal, with a great 
reputation in the field of engineering, attracting 
professionals in several different stages of their 
careers. With offices in Europe (Lisbon, Oeiras, Porto, 
Coimbra, Aveiro and London) and in the USA (Salt 
Lake City and the headquarters in San Francisco), the 
company boasts around 1.800 clients in 75 countries. 
Talkdesk has about 700 employees in Portugal and a 
little over 1.000 globally. 

A TALkDESk FOI FUnDADA / TALkDESk wAS FOUnDED ...
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lências do Salesforce; hoje conseguem localizar todas as 
chamadas com precisão, registar informações relevantes e 
acompanhar qualquer cliente com um nível de serviço de 
qualidade superior. 
 
a marca De calçaDO e vestuáriO On cOntratOu a  
talkDesk Para Dar um nOvO imPulsO nas OPerações 
De atenDimentO aO cliente e Para transfOrmar a ex-
Periência DO cOnsumiDOr. cOmO?

No caso da on, fomos escolhidos para trabalhar a flexibi-
lidade das soluções na cloud para lhes permitir suportar um 
crescimento rápido, mantendo um nível elevado de quali-
dade de voz e de fiabilidade no sistema. 
o trabalho começou com o contact center dos EUA mas, 
entretanto, verificou-se também o aumento da equipa de 
atendimento do cliente na Europa, Ásia, América do Sul e 
Austrália. No caso específico do Japão, onde se ativou uma 
nova equipa, com números de telefone locais e agentes in-
ternos, com o apoio da Talkdesk foi-lhes possível começar 
a trabalhar a partir de casa em menos de três dias.
A on utiliza um banco de dados abrangente e personali-
zado de gestão de relacionamento com clientes (CRM) da 
Salesforce para manter os registos dos clientes e aproveita 
a integração do Talkdesk com a Salesforce para aumentar 
a eficiência do agente e reduzir o tempo médio de manipu-
lação. o Talkdesk sincroniza com os registos do Salesforce 
da on, fornecendo ao agente um perfil completo do cliente 
e capacitando-o para ter conversas mais informadas e per-
sonalizadas. Por meio de históricos abrangentes em tempo 
real, a on tem agora um entendimento mais profundo do 
desempenho dos seus agentes e um acesso a detalhes das mé-
tricas operacionais que lhe permitem melhorar a eficiência.

aPesar De cOnturBaDOs, estes temPOs PODem aPre-
sentar-se cOmO uma granDe OPOrtuniDaDe Para mui-
tas emPresas que queiram exPOrtar? se sim, cOmO 
PODe a talkDesk ajuDar? sOBretuDO as Pme?

As soluções nativas da cloud da Talkdesk ajudam a que em-
presas de todas as dimensões consigam ter os seus agen-
tes a trabalhar remotamente com facilidade e rapidez. Em 
alguns casos, mudámos estruturas inteiras para o registo 
remoto em dias e até apenas algumas horas. A Ion Solar foi 
um desses exemplos, que em duas horas completou a mu-
dança dos seus agentes para o modelo remoto, com toda 
a tranquilidade e conveniência quer para colaboradores 
como para clientes e sem qualquer interrupção do serviço.
As poupanças que as empresas alcançam por trabalharem 
com soluções na cloud, que lhes garantem mais eficiência 
operacional, estendem-se da capacidade de integrar mais 
agentes à medida que eles são precisos até à flexibilidade 

on chose us to work on cloud based flexible solutions to 
help them grow more quickly, maintaining high quality 
and system reliability levels. 
We began with the USA contact centre but have mean-
while also increased the customer service team in Europe, 
Asia, South America and Australia. A new team was ac-
tivated in Japan, with local phone numbers and internal 
agents, and through Talkdesk’s support they were able to 
change to working remotely in under three days. 
on uses a comprehensive and customised database for its 
Salesforce Customer Relations Management and makes 
use of Talkdesk for Salesforce integration to increase the 
agent’s efficiency and reduce average handling time. Talk-
desk synchronises with on’s Salesforce records, providing 
agents with a complete client profile and enabling them to 
have better informed and more customised conversations. 
Through real time and comprehensive track records, on 
now possesses a deeper understanding of its agent’s per-
formance and has access to details of operational metrics, 
that allow it to increase efficiency. 

this is a challenging PeriOD, But can it alsO Be a time 
Of OPPOrtunities fOr the many cOmPanies that want 
tO exPOrt? if sO, hOw can talkDesk helP, esPecially in 
the case Of small anD meDium sizeD cOmPanies?

Talkdesk’s native cloud solutions help companies of all siz-
es to easily and quickly have their agents work remotely. 
In some cases, we change entire structures and make them 
remote in a matter of days, or even hours. one example is 
Ion Solar, which moved all its agents to a remote model in 
only two hours, smoothly and conveniently, both for staff 
and for clients, with no service interruption whatsoever. 
The money that companies can save by working with 
cloud-based solutions, that guarantee more operational 
efficiency, includes the ability to integrate more agents as 
they become necessary, as well as the flexibility to con-
veniently respond to seasonal peaks. 
All this favours the general efficiency of contact centres, 
having a positive impact on growth and the quality of the 
company guaranteed user’s experience.
 
is One Of thOse sOlutiOns talkDesk’s cx-talent Plat-
fOrm, that cOnnects cOmPanies that neeD tO rein-
fOrce their custOmer service OPeratiOns tO PeOPle 
lOOking fOr jOB OPPOrtunities? hOw DOes that wOrk? 

Yes, of course. The immediate goal of Talkdesk CX-Talent 
is to be a multilayer solution to help people overcome un-
employment situations caused by the pandemic, making 
them stand out in a talent pool for companies that need 
to strengthen their customer service team with trained 
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staff, capable of relieving additional pressure on this front 
caused by the outsourcing of services and a sudden in-
crease in demand. 
It is a marketplace for agents, supervisors and systems 
administrators, qualified people who want to work from 
home with innovative companies that have shortages of 
staff in their contact centres. This service is complemen- 
ted with training – the Talkdesk Academy – that aims to 
help unemployed people to acquire and develop essential 
customer service skills, through four levels of Talkdesk 
courses and certificates. 
 
with Over 10 thOusanD aPPlicatiOns in 10 Days, hOw 
have cOmPanies neeDing tO strengthen their cus- 
tOmer service OPeratiOns resPOnDeD?

Both candidates and clients looking to strengthen their 
talent base have responded very positively, and this be-
came apparent as soon as we launched. 
In only ten days we had more than nine thousand contact 
centre agents and over one thousand professionals with 
supervision experience, representing eight different lan-
guages (Portuguese, English, French, Spanish, German, 
Italian, Greek and Russian) and sectors ranging from En-
ergy to E-Commerce, including Finance, Insurance, Re-
tail and Communications. 
It is definitely a success story we aim to keep up through 
the Talkdesk Academy, through the free qualification and 
certification of the candidates that enrol. 

is this Part Of the “talkDesk 20-in-20” PrOject? hOw 
DOes this PrOject wOrk?

It is indeed part of our innovation programme, that con-
sisted of introducing 20 new products into the market 
during the first 20 weeks of the year. It began with the 
presentation of the Virtual Agent and was followed by 
a steady announcement of new products, ending in the 
opentalk 2020 Virtual, an event that took place digitally 
this year, fully dedicated to customer experience. During 
this event we launched Talkdesk CX Cloud and Talkdesk 
Connections, two innovative business solutions that take 
customer support beyond the walls of the contact centre, 
allowing agents to access the help of specialists and that 
strengthen our ambition to lead the CCaaS sector. 

hOw aBOut the virtual agent, launcheD in feBruary? 
hOw have cOmPanies Been resPOnDing?

The Virtual Agent is a relatively recent step, so we think 
it is too early to comment on progress. What we can say is 
that there has been a lot of interest and that this solution 
has been an integral part of almost all the deals we have 

para responder convenientemente a picos sazonais.  
Tudo isto favorece a eficiência geral dos centros de contacto, 
impactando positivamente o crescimento e a qualidade da 
experiência do utilizador que é garantida pelas empresas.
 
a PlatafOrma talkDesk cx-talent, que liga emPresas 
que Precisam De refOrçar as suas OPerações De aten-
DimentO aO cliente a quem está à PrOcura De uma 
OPOrtuniDaDe De traBalhO, é uma Dessas vias? cOmO?

Sem dúvida que sim. o Talkdesk CX-Talent surgiu com 
o objetivo imediato de ser uma solução multicamada para 
ajudar as pessoas a ultrapassarem situações de desemprego 
causadas pela pandemia, tornando-as visíveis numa pool de 
talento para as empresas que precisam de reforçar a sua 
equipa de atendimento ao cliente com colaboradores com 
formação e capazes de aliviar uma eventual pressão adicio-
nal nesta frente, causada pela terceirização dos serviços e 
pelo aumento súbito das solicitações. 
Trata-se de um um marketplace para agentes, supervisores e 
administradores de sistemas, pessoas qualificadas que que-
rem trabalhar a partir de casa com empresas inovadoras 
que têm necessidades de recrutamento no seu contact center. 
Complementamos este serviço com uma área de formação 
– a Talkdesk Academy – que pretende ajudar pessoas em si-
tuação de desemprego a adquirir e a desenvolver competên-
cias essenciais de atendimento ao cliente através de quatro 
níveis de progressão nos cursos e certificações da Talkdesk.

cOm mais De 10 mil canDiDaturas em 10 Dias, cOmO tem 
siDO a aDesãO Das emPresas que Precisam De refOr-
çar as suas OPerações De atenDimentO aO cliente?

A adesão tem sido bastante positiva, quer do lado dos can-
didatos quer de clientes que precisam de reforçar a sua 
base de talento, uma recetividade que se percebeu logo 
desde o lançamento. 
Em 10 dias reunimos mais de 9 mil agentes de contact center 
e acima de mil profissionais com experiência de supervi-
são, sendo suportados oito idiomas diferentes (Português, 
Inglês, Francês, Espanhol Alemão, Italiano, Grego e Rus-
so) e a representação de setores de atividade que vão da 
Energia, ao E-Commerce, passando pelas Finanças, Seguros, 
Retalho e Telecomunicações.
Trata-se de um caso de sucesso que pretendemos continuar 
a alimentar através da Talkdesk Academy, por via da qua-
lificação e certificação gratuita dos candidatos inscritos.

é este um PrODutO que surge nO âmBitO DO PrOjetO 
“talkDesk 20-in-20”? cOmO funciOna este PrOjetO?

Sim, trata-se de uma iniciativa enquadrada no nosso pro-
grama de inovação e que consistiu na introdução de 20 
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novos produtos no mercado nas primeiras 20 semanas do 
ano. Arrancou com a apresentação do Agente Virtual, 
prosseguiu com uma cadência constante de anúncios de 
novos produtos até culminar na opentalk 2020 Virtual, 
o evento que este ano decorreu em formato digital total-
mente dedicado à experiência do consumidor. Neste, lan-
çámos o Talkdesk CX Cloud e o Talkdesk Connections, 
duas soluções empresariais inovadoras que estendem o 
apoio ao cliente para além das paredes do contact center, 
permitindo que os agentes acedam inclusivamente à ajuda 
de especialistas e que reforçam a nossa ambição de liderar 
o setor dos CCaaS. 

e O agente virtual, lançaDO em meaDOs De fevereirO, 
qual tem siDO a aDesãO Das emPresas?

o Agente Virtual é um avanço relativamente recente, por 
isso, consideramos prematuro avançar resultados de ade-
são. Podemos, no entanto, dizer que o interesse tem sido 
grande e que a solução é parte essencial de quase todos os 
acordos fechados ou pendentes desde o seu anúncio, em 
meados de fevereiro. 
Temos também clientes da Talkdesk a explorar como o 
Agente Virtual pode aumentar a eficiência e a eficácia dos 
seus contact centers, através da melhoria da disponibilidade 
dos agentes ativos.
 
em marçO, quanDO a talkDesk aBriu O seu 5.º esPaçO 
em POrtugal, falava numa “fase De acentuaDO cresci-
mentO”, revelanDO estar “à PrOcura De cerca De 100 
esPecialistas” nas áreas Da cloud (nuvem), De saas 
(sofTware cOmO serviçO) e inteligência artificial 
Para cOntratar até aO fim De 2020. esta é ainDa um OB-
jetivO?

os objetivos da empresa para 2020 não mudaram, apenas 
o ambiente onde o trabalho é realizado, que passou a ser 
remoto.
 

closed, or still have pending, since it was announced in 
February.
We also have Talkdesk clients exploring how the Virtual 
Agent can increase the efficiency of their contact centres, 
by improving the availability of active agents. 
 
when talkDesk OPeneD its fifth Office in POrtugal, 
last march, it sPOke Of a “PeriOD Of fast grOwth” 
anD saiD it was lOOking tO hire arOunD 100 sPecial-
ists in the fielD Of clOuD, sOftware as service anD ar-
tificial intelligence until the enD Of 2020. is this still 
the gOal?

The company’s goals for 2020 have not changed, the only 
change has been the environment in which we work, 
which is now remote.
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jafar aDiBi, head Of ai talkDesk Disse há 
cerca De um anO que a talkDesk já nãO 
é uma emPresa De conTacT cenTers, mas 
sim uma emPresa De DaDOs. “e se tivermOs 
DaDOs que mais ninguém tem, issO é um 
granDe trunfO”. De que mODO PODe ser 
um trunfO?

Os dados são hoje uma componente absolutamente 
essencial na tomada de decisões de qualquer empre-
sa, assim como na própria resolução de problemas. 
Analisar dados permite-nos conhecer o cliente mais 
a fundo, as suas preferências, de que forma o pode-
mos servir melhor e reter, pelo que na medida em 
que alimenta uma experiência de serviço melhorada 
é, sem dúvida, um trunfo. Se considerarmos um servi-
ço de telecomunicações, todos nós, quando ligamos 
para um contact center e partilhamos o nosso con-
tacto telefónico, esperamos que o agente já tenha 
acesso a todo o nosso histórico de consumo, de in-
terações com a empresa e se estamos perto de uma 
rutura ou não. Quando vemos que isso não acontece, 
a empresa gera-nos frustração e toda a experiência 
e relação com o consumidor fica comprometida. O 
levantamento e a análise de dados permitem-nos ir 
mais longe em qualquer interação.
Numa perspetiva mais interna, os dados gerados pe-
las nossas próprias equipas também nos permitem 
extrair informações que ajudam a melhorar desem-
penhos, a  simplificar processos e, em última análise, 
a guiar as equipas para compreenderem e servirem 
melhor quem está na ponta oposta da chamada. 

jafar aDiBi, heaD Of ai talkDesk, saiD 
arOunD a year agO that talkDesk was nO 
lOnger a cOntact centers cOmPany, But a 
Data cOmPany. “anD if we have Data that 
nOBODy else has, that is an imPOrtant as-
set”. hOw can that Be an asset?

Nowadays data is an absolutely essential component 
in the decision-making process of any company and 
in problem-solving. Data analysis allows us to get to 
know our clients better, to understand their prefe- 
rences and how to serve them better and retain them. 
Insofar as it feeds into a better service experience, 
then it is definitely an asset. Consider a telecommuni-
cations service: when we call into a contact center and 
give them our phone number, we expect the agent to 
have access to our records in terms of consumption, 
interactions with the company and whether we are at 
a breaking point or not. When we see that this is not 
the case we become frustrated with the company and 
the whole relationship with the consumer is compro-
mised. Gathering and analysing data helps us to go 
farther in any interaction. 
From a more internal perspective, the data generat-
ed by our own teams also allows us to extract infor-
mation that helps to improve performances, simplify 
processes and guide our teams to better understand 
and serve the people on the other end of the call.
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há muitOs DefensOres De que DesDe que nãO se 
cruze a linha Da PrivaciDaDe e Os DaDOs recO- 
lhiDOs sejam usaDOs Para BenefíciO DO cliente, 
nãO sejam usaDOs POr emPresas externas, as 
PessOas ficam cOntentes cOm issO. cOmO é POs-
sível garantir que tal acOntece?

A Talkdesk tem previstos processos e dinâmicas internos que 
certificam que a utilização que é feita dos dados está alinha-
da com as políticas de privacidade estabelecidas na Europa 
e nos EUA, além de termos uma equipa de cibersegurança 
que trabalha diariamente para garantir a segurança de toda 
a informação que detemos e evitar o cenário de ameaça. 
Somos rigorosos neste tema e estamos conscientes de que 
este é um compromisso que nos vale a confiança de todas as 
marcas nossas clientes.     
Recebemos, com alguma recorrência, novas certificações 
para segurança quer da informação quer da continuidade 
dos negócios, sendo que estas certificações fornecem espe-
cificações não só para produtos, mas também para serviços 
e sistemas, no âmbito de dados como informações financei-
ras, propriedade intelectual, detalhes de colaboradores e 
informações confiadas por terceiros.
Adicionalmente, somos membros da Cloud Security Alliance 
(CSA) e da Cyber Security Information Sharing Partnership 
(CiSP), estruturas a partir das quais reforçamos o nosso com-
promisso com o tema da segurança de classe empresarial.

OnDe nOs PODerá levar a inteligência artificial 
e quais as suas vantagens e Desvantagens?

A Inteligência Artificial (IA) veio acelerar de forma muito con-
creta processos e tecnologias existentes. Nas empresas, por 
exemplo, a IA permite simular ambientes de trabalho adapta-
dos às novas formas de trabalho, fazer uma gestão da distân-
cia com mais segurança e uma predição rigorosa em relação 
a fornecimentos e vendas. Já na indústria, esta tecnologia 
impulsiona aspetos como a robótica avançada (máquinas 
que realizam tarefas humanas) e no consumo digital (E-Com-
merce), onde as analíticas avançadas e o machine learning 
ajudam a detetar e a otimizar padrões de consumo.    

No caso específico da Talkdesk e no suporte que fornecemos 
aos centros de contacto, a IA permite que empresas orques-
trem a experiência com os seus clientes de forma sublime e 
quase invisível, sendo esta uma vantagem competitiva que 
os nossos clientes adquirem e um diferenciador em relação 
às restantes marcas e serviços. Exemplos disso são as solu-
ções que apoiam os agentes nas suas decisões e conselhos 
com base em informações sobre interações anteriores do 
cliente com uma marca, ferramentas de análise de padrões 
de comportamento de operadores e clientes para detetar di-
ficuldades de processo ou problemas de satisfação e, por úl-
timo, na análise das necessidades da pessoa em tempo real, 
onde vemos uma aceleração dos tempos de resolução para 
níveis recorde com claros ganhos de produtividade e melho-
rias na relação dos clientes com as marcas.

there are many whO say that sO lOng as yOu 
DOn’t crOss the line in terms Of Privacy, anD the 
cOllecteD Data is useD fOr the Benefit Of the 
client anD nOt shareD with external cOmPa-
nies, then PeOPle are Ok with that. hOw can yOu 
guarantee that’s the case?

Talkdesk has many internal processes in place to make sure 
that data is used with respect for the privacy policies in place 
in Europe and in the USA. Besides that, we have a cybersecu-
rity team that works with us every day to guarantee the safety 
of all the information we possess and ward off threats. We are 
thorough with this and fully aware that it is a commitment that 
earns us the trust of all our client brands. 
We are continuously receiving new safety certifications, both 
for the information and for business continuity, and these 
include specifications for products but also for services and 
systems, in the realm of data such as financial information 
and intellectual property, staff details and information that is 
entrusted to us by third parties. 
On top of this we are also members of the Cloud Security 
Alliance (CSA) and the Cyber Security Information Sharing 
Partnership (CiSP), both of which help strengthen our com-
mitment to the safety of our business partners. 

hOw far can artificial intelligence get us, anD 
what are its aDvantages anD DisaDvantages?

Artificial Intelligence (AI) has accelerated, in a very concrete 
way, existing processes and technology. In companies, for 
example, AI permits the simulation of work environments 
adapted to new working methods, it can manage distances 
more safely and predict deliveries and sales more accurately. 
In industry it encourages aspects such as advanced robotics 
(machines that perform human tasks) and in E-Commerce, 
where more advanced analytics and machine learning help 
to detect and optimise consumption patterns. 

In the case of Talkdesk specifically, and the support we pro-
vide contact centres, AI allows companies to orchestrate their 
clients’ experience in a sublime and almost invisible way. This 
is a competitive advantage that our clients acquire, setting 
them apart from other brands and services. Examples in-
clude the solutions that support agents in their decisions and 
advice, based on information on the client’s previous inte- 
ractions with a brand, operator and client behaviour pattern 
analysis to detect process difficulties or satisfaction issues 
and, lastly, real time analysis of the person’s needs, where we 
can see an acceleration of resolution times to record levels, 
with clear gains in terms of productivity and improvements in 
terms of client and brand relationships.
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“As soluções da Unbabel permitem que qualquer 
empresa possa estar presente em qualquer mercado, 
sem ter a barreira linguística como fator que a impede 
de estar próxima dos seus clientes.”

“Unbabel solutions make it possible for any company to be present  
in any market, without the language barrier being a factor, keeping  
it from its clients.”
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em 2018, O ceO Da unBaBel, afirmOu: “nós 
ajuDamOs emPresas a cOmunicarem cOm Os 
clientes em qualquer lugar. (...) mas O nOssO 
OBjetivO é Permitir que as emPresas jOguem 
nO mercaDO glOBal De uma maneira trans-
Parente, fácil, escalável”. PassaDOs DOis 
anOs, a unBaBel já ajuDOu muitas emPresas?

Claro que sim. Já ajudámos mais de 200 empre-
sas a expandirem os seus horizontes ao eliminar-
mos barreiras que lhes permitem estar próximas 
dos seus clientes, em qualquer língua. Um bom 
indicador disso mesmo é que desde o ínicio do 
ano a Unbabel tem traduzido uma média de 150 
milhões de palavras por mês, e este número con-
tinua a crescer todos os meses. 

cOm um mODelO De negóciO assente na suBs-
criçãO, a sOluçãO Da unBaBel PODe ser usa-
Da POr emPresas glOBais, que tenham a am-
BiçãO De escalar. a que setOres Pertencem 
Os PrinciPais clientes Da unBaBel? e Para 
que mercaDOs querem elas escalar?

A Unbabel tem clientes de inúmeros setores, 
como turismo e lazer, gaming, tecnologia, reta-
lho, financeiro, entre muitos outros. Ao permi-
tirmos que cada empresa possa estar próxima do 
seus clientes sem barreiras geográficas, culturais 
ou linguísticas, estamos a ser uma peça funda-
mental para que possam escalar para qualquer 
mercado.

há emPresas POrtuguesas vOssas clientes, 
além Da taP Ou eDP, Ou seja, Pme cOm amBi-
çãO De serem glOBais?

Cada empresa tem o seu próprio trajeto, assim 
como os seus objetivos. Se uma empresa recorre 
a serviços de tradução como os da Unbabel, é 
porque à partida tem o seu projeto de globali-
zação definido ou, pelo menos, tem clientes em 
diferentes partes do mundo, como a 360 impri-
mir, a CML, a Global Media Group ou o Banco 
Atlântico.

in 2018 the ceO Of unBaBel claimeD: “we helP 
cOmPanies tO cOmmunicate with their cli-
ents anywhere. (…) But Our gOal is tO allOw 
cOmPanies tO Play glOBal market in a trans-
Parent, easy anD scalaBle way”. twO years 
later, has unBaBel helPeD many cOmPanies?

Yes, of course. We have already helped over 200 
companies expand their horizons by eliminating 
barriers that had been keeping them from being 
closer to their clients, in any language. Proof of 
this is that since it began its activities, Unbabel 
has translated an average of 150 million words 
per month, a number that continues to grow 
every month. 

with a suBscriPtiOn-BaseD Business mODel, 
the unBaBel sOlutiOn can Be useD By glOBal 
cOmPanies that aim tO increase their Busi-
ness. what sectOrs DO unBaBel’s main cli-
ents hail frOm, anD what markets are they 
hOPing tO grOw in?

Unbabel has clients from a wide variety of sec-
tors, from tourism to leisure, and including 
gaming, technology, retail, finance and many 
others. By allowing each company to get closer 
to its clients, overcoming geographical, cultural 
or linguistic hurdles, we become a crucial part 
of their efforts to grow in any market. 

DO yOu have POrtuguese clients BesiDes taP 
anD eDP, such as small anD meDium sizeD 
cOmPanies that have the amBitiOn Of gOing 
glOBal?

Each company has its own path and its own 
goals. If a company resorts to translation ser-
vices such as Unbabel’s it is generally because 
they have already defined a globalisation project 
or, at least, they have clients in different parts of 
the world. Current examples are 360 imprimir, 
Lisbon City Hall, Global Media Group or Banco 
Atlântico. 

João graça
Co-Fundador e CTO da Unbabel
Co-Founder and CTO Unbabel

Entrevista
 Interview
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quais sãO as PrinciPais necessiDaDes Destas emPresas 
POrtuguesas?

Como qualquer empresa, a maior necessidade é a de estar 
próxima dos seus clientes, ao comunicar com eles na sua 
língua nativa, de forma rápida, inteligente e eficiente. Isto 
aplica-se a qualquer organização, independentemente do 
seu setor de atuação. A Unbabel, enquanto empresa que 
alia a Inteligência Artificial de última geração com pós-e-
dição humana à tradução automática, é suficientemente 
moldável para ajudar qualquer empresa na sua missão de 
contacto e aproximação ao seu cliente final.

a unBaBel acreDita numa muDança De mentaliDaDe 
em que as emPresas vãO evOluir Para “um estaDO em 
que a traDuçãO está emBeBiDa Diretamente nas fer-
ramentas que as emPresas usam”, DeixanDO De ter Ou 
cOntratar recursOs humanOs e assim, evitam custOs. 
issO tem-se verificaDO?

o envolvimento humano continua a ter um papel funda-
mental no processo de tradução da Unbabel, uma vez que a 
tecnologia e a inteligência artificial fazem grande parte do 
trabalho, mas há especificidades do discurso, seja ditados 
populares, expressões idiomáticas e afins, que precisam 
do envolvimento humano. Mas no que respeita à mentali-
dade das empresas, na forma como assimilam a tecnologia 
nos seus processos, está a mudar rapidamente e principal-
mente agora, com a pandemia e consequente lockdown que 
tem obrigado ao trabalho remoto. As empresas evoluíram 
mais, do ponto de vista tecnológico, nestes meses do que 
em muitos anos.

what are the main neeDs Of these POrtuguese cOmPa-
nies?

As in any company, the most pressing need is to be close to 
their clients and to be able to communicate with them in 
their native language quickly, intelligently and efficiently. 
This applies to any organisation, regardless of its sector. 
Being a company that blends state of the art Artificial In-
telligence automatic translations and human post-edition, 
Unbabel is sufficiently flexible to be able to help any com-
pany in their mission to contact and get closer to their 
final customer. 

unBaBel hOlDs that there will Be a minDset change 
anD that cOmPanies will evOlve tO “a state in which 
translatiOn is emBeDDeD Directly intO the tOOls they 
use”, making human resOurces in this fielD reDun-
Dant anD cutting cOsts. has that Been haPPening? 

Human involvement continues to play a crucial role in 
Unbabel’s translation process. Technology and artificial 
intelligence do a lot of the work, but there are specifici-
ties in speech, such as proverbs, local expressions and the 
like, that require human involvement. But regarding the 
mentality of companies in the way they assimilate tech-
nology into their processes, yes, that is changing quickly, 
especially now with the pandemic and the resulting lock-
down that has forced many to work remotely. Companies 
evolved more, over these months, than in the many years 
before. 

e diretor de tecnologia da Unbabel, uma empresa 
que trabalha para a remoção de barreiras 
linguísticas, através de uma mistura de Inteligência 
Artificial com traduções humanas. Antes trabalhou 
com o InESC--ID, no desenvolvimento de pesquisa 
no processamento natural de linguagem (nLP), 
tendo completado o seu pós-doutoramento em 
NLP na Universidade de Pensilvânia. João Graça 
desenvolveu um novo método de aprendizagem 
estatística que permite inserir conhecimento 
declarativo durante o processo, desbloqueando 
assim problemas que até então eram impossíveis de 
resolver. É ainda um dos co-fundadores do Lisbon 
Machine Learning Summer School (LxMLS).

and chief technology officer of Unbabel, a company 
that removes language barriers by blending Artificial 
Intelligence with real time, human translations. 
Previously, he worked with 
 InESC-ID developing research in natural language 
processing (nLP) and went on to do his PostDoc in 
nLP at the University  
of Pennsylvania. João developed a new statistical 
learning method that allowed for the insertion of 
declarative knowledge during learning, unlocking 
previously impossible-to-tackle problems. He is 
also one of the co-founders of the Lisbon Machine 
Learning Summer School (LxMLS).

JOãO GrAçA é CO-FUnDADOr / JOãO GrAçA IS A CO-FOUnDEr ...
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além DOs custOs cOm PessOas na funçãO De traDu-
tOr numa qualquer emPresa que queira cOmunicar 
cOm DeterminaDO mercaDO Para lhe venDer Os seus 
PrODutOs Ou serviçOs, que Outras vantagens têm as 
sOluções criaDas Pela unBaBel?

As soluções da Unbabel permitem que qualquer empresa 
possa estar presente em qualquer mercado, sem ter a bar-
reira linguística como fator que a impede de estar próxima 
dos seus clientes. Além do custo do tradutor, uma empre-
sa incorre em bastantes custos operacionais sempre que 
pretende oferecer soluções multilingues, desde gestão de 
projeto, tratamento dos dados, integração com diferentes 
worklfows e ferramentas. A Unbabel automatiza todo este 
processo para os clientes, reduzindo significativamente os 
custos operacionais e a dificuldade de começar o processo 
de internacionalização. 

cOm escritóriOs nOs eua (sãO franciscO, PittsBurg, 
nOva iOrque) e singaPura, cOm fOcO nO mercaDO 
asiáticO, qual tem siDO O imPactO Desta PanDemia na 
ativiDaDe Da emPresa, uma vez que este mercaDO tem 
siDO Bastante fustigaDO?

A Unbabel tem sofrido um impacto significativo, uma vez 
que esta crise tem afetado essencialmente a capacidade de 
atrair novos investimentos e, como a Unbabel é uma scale 
up que vive de investimento e da previsão de crescimento, 
a incerteza destes tempos tem impactado a empresa. De 
resto, estes meses serviram para confirmar que a estratégia 
que delineámos é a mais acertada, ou seja, temos o mercado 
americano como enorme fonte de crescimento em número 
de clientes e em novos desenvolvimentos tecnológicos, e é 
nesse mesmo mercado que estamos agora focados.

em finais De fevereirO, a unBaBel estava em francO 
crescimentO (267 emPregaDOs em 2019 cOm 10 milhões 
De receitas). a cOviD veiO fazer rePensar este cresci-
mentO?

Repensar o crescimento não. Nós queremos continuar a 
crescer e esperamos que em breve possamos voltar a essa 
linha. Mas a pandemia veio afetar a previsibilidade de atrair 

BesiDes cOsts with translatOrs, what Other aDvan-
tages DO unBaBel sOlutiOns have tO Offer cOmPanies 
that want tO cOmmunicate tO certain markets tO 
sell their PrODucts Or services?

Unbabel solutions make it possible for any company to be 
present in any market, without the language barrier being 
a factor, keeping it from its clients. Besides the cost of the 
translator, companies always have high operational costs 
whenever they want to offer multilingual solutions, from 
project management, data processing, integration into dif-
ferent workflows and tools. Unbabel makes all this auto-
matic for its clients, which leads to a significant reduction 
in operational costs and makes the internationalisation 
process much easier. 

with Offices in the usa (san franciscO, PittsBurgh, 
new yOrk) anD singaPOre, with a fOcus On the asian 
market, hOw has this PanDemic imPacteD the cOmPa-
ny’s activity, cOnsiDering this market has Been hit 
quite harD?

Unbabel has taken a significant impact, since this crisis 
has essentially affected the ability to bring in new invest-
ment and, since Unbabel is a scale up that depends on in-
vestment and growth forecasts, the uncertainties of these 
times have affected the company. on the other hand, these 
months have confirmed that the strategy we set ourselves 
is the right one, which is to say, we have a huge source of 
growth in numbers of clients and new technological devel-
opments in the American market, and that is what we are 
focused on now. 

unBaBel was grOwing raPiDly at the enD Of feBruary 
(267 emPlOyees in 2019 anD a revenue Of 10 milliOn). 
DiD cOviD make yOu rethink this grOwth?

It didn’t make us rethink our growth, no. We want to 
continue to grow and we hope that soon we will be able 
to reach that point again. But the pandemic did affect 
the predictability of attracting new investment, which 
led us to redefine some of our goals, whilst maintaining 
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and strengthening our commercial strategy in the sectors  
and markets that are in greater need of solutions such as 
Unbabel’s. 

mOre sPecifically, has it leD tO Delaying the Day the 
cOmPany might BecOme a unicOrn, Or enter the stOck 
market, althOugh that is nOt sO much a gOal as sOme-
thing that shOulD Occur naturally?

We don’t see Covid as a delay but rather as an adjustment 
to our growth strategy. our business continues to grow, 
focusing on developing our technology and ensuring that 
our product is market fit for what is certainly going to be 
a new reality. In that sense, we are very well positioned 
to help our clients in times of greater challenges. That is 
Unbabel’s path.

cOnsiDering One Of unBaBel’s greatest verticals is 
travel, Precisely One Of the sectOrs that has suf-
fereD mOst with the PanDemic, what strategy will 
the cOmPany Be fOllOwing in the current cOntext?

All the economic sectors are going through a period of 
transformation. It may be true that tourism and leisure 
have taken a bigger hit, but it is also true that sectors 
whose products and solutions depend on technology, such 
as gaming, work technologies and E-commerce, etc., have 
seen this period as fertile ground. 

On the Other hanD e-cOmmmerce, high-tech, gaming 
Or fintech clients have Been less BaDly hit, Or even 
BenefiteD frOm the PanDemic. hOw can unBaBel take 
aDvantage Of this trenD?

investimento, o que nos levou a redefinir alguns objetivos, 
mantendo e reforçando a nossa estratégia comercial nos 
setores e mercados que mais necessitam de soluções como 
as da Unbabel.

nOmeaDamente atrasar O Dia em que PODe vir a ser 
um unicórniO Ou entrar na BOlsa, emBOra issO nãO 
fOsse um OBjetivO, mas algO que Deveria OcOrrer 
naturalmente?

Não vemos a Covid como um atraso mas sim um ajuste à 
nossa estratégia de crescimento. o nosso negócio conti-
nuará a crescer, focando em desenvolver a nossa tecnologia 
e assegurar que o nosso produto é market fit naquilo que 
será certamente uma nova realidade. Nesse sentido, esta-
mos muito bem posicionados para ajudar os nossos clientes 
nas fases de maior desafio. Este é o caminho da Unbabel. 

tenDO em cOnta que, Para a unBaBel, Os maiOres ver-
ticais sãO as viagens, um DOs setOres que mais tem sO-
friDO cOm a PanDemia, qual a estratégia a seguir nO 
cOntextO atual?

Todos os setores da economia estão em processo de trans-
formação neste período. Se é certo que o setor do turismo 
e lazer tem sofrido um impacto maior, também é verdade 
que os setores cujos produtos e soluções assentam em tec-
nologia têm visto neste período um terreno mais fértil, 
como o caso do gaming, de tecnologias de trabalho, E-Com-
merce, etc.

POr OutrO laDO, clientes Da área DO e-commerce, 
high Tech, gaming Ou finTech têm siDO menOs fusti-
gaDOs Ou até BeneficiaDOs. cOmO PODe a unBaBel 
aPrOveitar esta tenDência?
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Unbabel has a diversified client portfolio and helps com-
panies in their expansion processes, so it is natural that 
we should be good partners of companies from sectors 
that are growing. We have seen, for instance, a significant 
growth in food delivery companies, as is to be expected 
during a pandemic and the new reality people are expe-
riencing. 

what is the state Of unBaBel’s investment in the 
BrOaDcasting market, cOnsiDering the PanDemic saw 
PeOPle cOnfineD tO their hOmes, watching televisiOn 
anD series On netflix, fOr examPle?

We have seen a significant increase in the current volume 
of our products (chat, email and FAQs) which is why we 
want to make sure that we can respond to our clients’ 
needs through what has been our business model up until 
now. Therefore, we have not yet had a strong investment 
in the broadcasting market. 

hOw DOes unBaBel stanD in terms Of the usa, which 
alreaDy rePresents 50% Of revenue, asia where yOu 
recently OPeneD an Office in singaPOre anD eurOPe 
where, BesiDes lisBOn, yOu are exPecting tO OPen twO 
mOre Offices, namely in germany anD a nOrDic cOun-
try?

Like any other country in the world, Unbabel had to re-
define some of its goals, predictions and strategies. Howe- 
ver, one strategy remains essential, which is to invest in 
the American market, where we can see great potential 
for growth. The expansion plan in Europe and Asia re-
mains the same, it has just been delayed. 

A Unbabel tem uma carteira de clientes diversificada e aju-
da as empresas nos seus processos de expansão, por isso é 
natural que sejamos bons parceiros das empresas que per-
tencem a setores que estão em crescimento. Temos por 
exemplo visto um crescimento bastante significativo nas 
empresas de food delivery como seria de esperar nestes tem-
pos de pandemia e na nova realidade das pessoas. 

cOmO está a aPOsta Da unBaBel nO mercaDO De emis-
sões (broadcasTing), atenDenDO a que a PanDemia 
fechOu as PessOas em casa a ver televisãO, séries na 
netflix, POr exemPlO?

Temos visto um aumento significativo no volume dos nos-
sos produtos atuais (chat, e-mail e FAQS) pelo que quere-
mos ter a certeza que conseguimos dar resposta aos nossos 
clientes naquilo que tem sido o nosso negócio até agora. 
Assim, não temos ainda uma forte aposta no mercado de 
emissões. 

cOmO ficam Os OBjetivOs Da unBaBel relativamente 
aOs eua, que já rePresenta cerca De 50% Das receitas, 
à ásia, OnDe aBriram recentemente um escritóriO em 
singaPura, e à eurOPa OnDe, além DO escritóriO em 
lisBOa, Previa aBrir mais DOis escritóriOs, nOmeaDa-
mente na alemanha e num País nórDicO?

A Unbabel, como qualquer outra empresa do mundo, teve 
de redefinir alguns dos seus objetivos, previsões e estraté-
gias. No entanto, há uma estratégia que se mantém como 
fundamental que é a de investir no mercado americano, 
onde vemos grande potencial de crescimento. o plano de 
expansão na Europa e na Ásia continua o mesmo, ficou 
apenas adiado temporariamente. 
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a unBaBel fOi cOnsiDeraDa Pela revista tecnOlógica 
nOrte-americana fasT company cOmO uma Das cOm-
Panhias mais inOvaDOras DO munDO neste anO De 
2020. qual O lema Para cOntinuar a ser assim?

A inovação faz parte do nosso ADN e para continuar-
mos a inovar e apresentar soluções totalmente disrupti-
vas, precisamos de ter uma equipa ímpar, como temos, e 
uma tecnologia com capacidade de ser desenvolvida, como 
também temos. A Unbabel continua a investir fortemente 
na investigação, ainda agora vamos lançar uma nova tecno-
logia de avaliação da qualidade de um motor de tradução 
automática (que será o topo da tecnologia a nível mundial) 
que nos vai permitir escalar partes muitos importantes do 
nosso pipeline de tradução.

unBaBel was Been cOnsiDereD One Of the mOst innO-
vative cOmPanies in the wOrlD in 2020 By american 
tech magazine fasT company. what DO yOu have in 
minD tO keeP things that way?

Innovation is part of our DNA and to continue to innovate 
and present completely disruptive solutions we need to 
have a unique team, as we do, and technology that can be 
developed, which we also have. Unbabel continues to in-
vest strongly in research and we are just about to launch a 
new technology to evaluate the quality of automatic trans-
lation engines which will be state of the art in the world, 
and which will allow us to scale important parts of our 
translation pipeline. 
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O APOIO ÀS EMPRESAS NA INOVAÇÃO
E NA EXPANSÃO DOS SEUS NEGÓCIOS
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Mercado–Alvo
Target Market

Chile, Colômbia e Peru
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Mais de 100 milhões de consumidores é quanto 
vale o conjunto dos três mercados da América 
Latina composta pelo Chile, Colômbia e Peru, 
em destaque nesta edição da revista BOW. Um 
mercado apetecível para muitas empresas portu-
guesas antes da pandemia, mas que, ainda assim, 
poderá ser um desafio para empresas ligadas às 
áreas, por exemplo, da saúde ou equipamentos 
hospitalares. Mas poderão ser muito mais.

Com uma população estimada em 50,3 mi-
lhões de habitantes, a Colômbia regista um pro-
duto interno bruto (PIB) de 323,7 mil milhões 
de dólares, tendo, depois de um período de 
crescimento económico lento, crescido 3,3%, 
de acordo dados da Economist Intelligence Unit 
(EIU). Porém, prevê-se que 2020 seja de con-
tração (-2,7%, segundo a EIU e -2,4%, segundo 
estimativa do FMI). A pandemia Covid-19, jun-
tamente com a queda acentuada do preço dos hi-
drocarbonetos, bem como da sua procura, estão 
na base desta situação.

Com uma enorme diversidade territorial, a 

The three Latin American markets of Chile, 
Colombia and Peru, which are highlighted in 
this edition of BOW magazine, are made up of 
over 100 million consumers. This was an at-
tractive market for many Portuguese compa-
nies before the pandemic, but it can still present 
an interesting challenge for companies from the 
health or hospital equipment sectors, for in-
stance, among many others. 

With an estimated population of 50.3 mil-
lion, Colombia has a gross domestic product 
(GDP) of 323.7 billion dollars and grew by 
3.3%, according to the Economist Intelligence 
Unit (EIU), following a period of slow econo- 
mic growth. However, 2020 is expected to be a 
year of contraction once again, between -2.7%, 
according to the EIU and -2.4% according to 
the IMF). This situation is due to the Covid-19 
pandemic and the related steep drop in price 
and demand of hydrocarbons.

With an enormously varied territory, Co-
lombia has important natural and energy re-

Chile, Colômbia e Peru.  
Mercados onde a adversidade pode virar oportunidade
Chile, Colombia and Peru.  

Markets where adversity can translate into opportunity
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Colômbia dispõe também de recursos naturais 
e energéticos importantes, com destaque para a 
exploração do petróleo (um dos principais pro-
dutos de exportação), mas também de gás natu-
ral, carvão e energia hidroelétrica. Não menos 
importante estão as reservas de ouro, esmeral-
das, minério de ferro, níquel e cobre. E ainda 
uma relevante produção agrícola e que de algu-
ma maneira tem sido menos fustigada por esta 
crise mundial. 

Também o vizinho Peru, com uma população 
de 32 milhões de habitantes está a sofrer os efei-
tos da pandemia. Com o maior crescimento da 
América Latina durante a última década, o Peru 
detém as maiores reservas de prata do mundo e 
as maiores reservas de ouro, chumbo e zinco da 
América Latina.

A costa do Peru é reconhecida por seus re-
cursos marítimos e a agroindústria está virada 
para a exportação, em que se destacam os espar-
gos, mirtilos, uvas de mesa, abacates, bananas 
orgânicas e a paprica. Na parte da Amazónia, 
este país é rico em jazidas de petróleo e gás na-
tural, além de amplos recursos florestais.

Paralelamente, o turismo ligado a sítios em-
blemáticos como Machu Picchu, uma antiga 
cidade inca na cordilheira dos Andes, são um 
setor importante. Também a região que abran-
ge o Vale Sagrado dos Incas, o Caminho Inca e 
a cidade colonial de Cusco, é rica em sítios ar-
queológicos. 

Para incentivar a formalização de pequenas 
empresas e estimular o investimento de capital 
(externo) em infraestruturas, o governo imple-

sources, namely oil (one of its main exports), 
but also natural gas, coal and hydroelectric ener- 
gy. Equally important are its gold, emerald, 
iron ore, nickel and copper reserves. It also has 
an important agricultural sector which seems 
to have been less badly hit by the world crisis. 

Neighbouring Peru, with a population of 32 
million, has also been suffering the effects of 
the pandemic. Having experienced the highest 
growth of Latin America over the past decade, 
Peru also has the largest silver reserves in the 
world, and the largest gold, lead and zinc re-
serves in Latin America. 

The Peruvian coast is known for its mari-
time resources and its agricultural industry is 
focused on exports, with pride of place going 
to asparagus, blueberries, grapes, avocados, or-
ganic bananas and paprika. The Amazon region 
has rich oil and natural gas reserves, as well as 
forestry resources. 

Tourism, with emblematic sites such as Ma-
chu Picchu, an ancient Inca city in the Andes 
mountain range, is an important sector, and the 
region between the Sacred Inca Valley, the Inca 
Trail and the colonial city of Cusco is full of ar-
chaeological sites. 

The government has encouraged the regis-
tration of small companies and stimulated in-
vestment of (foreign) capital in infrastructure 
through the implementation of measures aimed 
at cutting red tape. Besides this, Peru also has 
trade deals with the most important econo-
mies in the world, such as the USA, China or 
the European Union, besides being a member 

bogotá,colômbia
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mentou medidas para reduzir as barreiras buro-
cráticas. Além disso, o Peru mantém acordos 
comerciais com as principais economias do mun-
do, como os EUA, China ou União Europeia, 
além de pertencer a blocos económicos como o 
Fórum de Cooperação Económica da Ásia e do 
Pacífico (APEC) ou a Aliança do Pacífico.

Por fim, com uma população de 19 milhões 
de habitantes, o Chile apresenta um PIB de 
282,2 mil milhões de dólares. A sua economia 
carateriza-se por uma grande abertura ao exte-
rior, sobretudo à América do Norte, Europa e 
Ásia. Depois de um crescimento 1% em 2019, 
o PIB deverá contrair 4,9%, em 2020, segundo 
previsão da EIU, por causa dos efeitos da pande-
mia Covid-19 e consequente queda do preço das 
commodities (o país depende fortemente do setor 
mineiro) e da procura global, particularmente 
da China.

De notar que o Chile dispõe de vantagens 
comparativas como, por exemplo, minas, no-
meadamente de cobre (1.º produtor mundial), 
pasta de papel, salmão (2.º exportador mundial) 
e produtos do mar, vinhos (4.º exportador e 8.º 
produtor), frutas e legumes.

De um modo geral, a economia destes três 
países não tem conseguido escapar aos efeitos da 
Covid-19 e, tal como os governos do resto do 
mundo, têm tentado implementar políticas de 
recuperação que se espera venham a resultar.

of economic blocs such as APEC or the Pacific 
Alliance. 

Finally, with a population of 19 million, Chile 
has a GDP of 282.2 billion dollars. Its economy 
is characterised by being very open to the out-
side world, especially North America, Europe 
and Asia. Following growth of 1% in 2019, the 
GDP is expected to contract 4.9% in 2020, ac-
cording to EIU forecasts, because of the effects 
of the Covid-19 pandemic and the fall in prices 
and global demand of commodities (the country 
is heavily dependent on the mining sector), par-
ticularly in China. 

It should be noted that Chile has several com-
parative advantages, such as mining, especially 
copper, of which it is number 1 producer in the 
world; paper pulp, salmon (2nd world expor- 
ter), sea products, wines (4th exporter and 8th 
producer), fruit and vegetables. 

Generally speaking, the economy of these 
three countries has not managed to avoid the ef-
fects of the Covid-19 pandemic and, like much of 
the rest of the world, the governments of these 
countries have been trying to implement reco- 
very policies which will hopefully bear fruit. 
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madrid,  espanha

WWW.AEPORTUGAL.PT

GARANTA A CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM DO SEU PRODUTO,

AUMENTE AS SUAS EXPORTAÇÕES

O Certi�cado de Origem permite aos exportadores nacionais atestar 
a origem dos seus produtos. É um documento fornecido pelo expor-
tador e utilizado pelo importador, para comprovação da origem da 
mercadoria. 
O prazo de emissão do Certi�cado de Origem é, em condições 
normais, de 24 horas. 
Os certi�cados de origem têm um custo variável em função do valor 
da mercadoria.

Como pedir o certificado?
O pedido de emissão do Certi�cado de Origem é feito online 
(www.aeportugal.pt), sendo necessário:
– Preencher o formulário de pedido de emissão do Certi�cado de 
Origem;
– Submeter o formulário e respetivos anexos de acordo com as 
instruções de preenchimento contidas no próprio formulário.

Receber o certificado

Presencialmente:
Levantamento presencial nas nossas instalações (AEP –  Av. Dr. 
António Macedo, 196, Leça da Palmeira) tendo para o efeito de 

entregar os seguintes elementos:
– Pedido de Emissão devidamente carimbado e assinado em original, 
que deverá imprimir após a submissão com sucesso;
– Cópia legível da fatura com carimbo e assinatura em original.
No caso dos certi�cados de origem levantados presencialmente, o 
serviço será pago no ato de entrega.

Ou envio por correio:
Envio por email do Pedido de Emissão devidamente carimbado e 
assinado que deverá imprimir após a submissão com sucesso e cópia 
legível da factura com carimbo e assinatura em original.
Posterior envio por correio dos documentos  carimbados e assinados 
em original. 

DESCONTOESPECIAL PARAASSOCIADOS

certi�cados.origem@aeportugal.pt Tel: +351 229981798

CERTIFICADOS DE ORIGEM COM A AEP SÃO SIMPLES E RÁPIDOS!
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Relações bilaterais entre Chile e Portugal entre 2016 e 2018 
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Chile (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
no Chile (%)

Quota do Chile nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Cortiça e obras de cortiça 25 105 25 392 29 580 81,17% 74,30% 75,48% 2,69% 2,57% 2,78%

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

19 274 22 929 23 067 0,31% 0,34% 0,33% 0,60% 0,66% 0,65%

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

15 776 7 691 41 302 0,27% 0,14% 0,76% 0,35% 0,16% 0,88%

Artefactos de ferro ou aço 12 207 7 988 9 338 1,27% 0,83% 0,81% 0,88% 0,52% 0,59%

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 
papel ou de cartão

8 354 9 575 10 424 1,27% 1,37% 1,31% 0,47% 0,52% 0,53%

Plástico e suas obras 7 984 10 621 6 249 0,43% 0,54% 0,29% 0,30% 0,36% 0,21%

Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios 
especiais, cordéis, cordas e cabos; artigos de 
cordoaria

1 888 2 708 4 194 1,69% 2,24% 3,04% 0,85% 1,05% 1,76%

Resíduos e desperdícios das indústrias 
alimentares; alimentos preparados para animais

0 0 503 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,32%

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos 
da sua dissociação; gorduras alimentares 
elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal 

1 106 0 5 736 0,25% 0,00% 1,02% 0,18% 0,00% 0,70%

Calçado, polainas e semelhantes; e respetivas 
partes

798 1 108 1 082 0,10% 0,12% 0,13% 0,04% 0,06% 0,06%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

6 236 14 191 3 159 0,12% 0,22% 0,04% 0,12% 0,23% 0,04%

Produtos farmacêuticos 2 050 1 659 2 146 0,19% 0,14% 0,16% 0,19% 0,16% 0,24%

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou 
estratificados; artigos para usos 

1 325 2 444 1 590 1,60% 2,77% 1,96% 0,59% 0,95% 0,53%

Preparações alimentícias de cereais, farinhas, 
amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria

734 718 1 281 0,45% 0,41% 0,69% 0,24% 0,22% 0,37%

Vestuário e seus acessórios, de malha 728 1 230 2 907 0,08% 0,12% 0,27% 0,03% 0,06% 0,13%

Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 436 857 3 298 0,05% 0,08% 0,30% 0,04% 0,09% 0,34%

Ferro e aço 684 949 1 146 0,08% 0,09% 0,09% 0,06% 0,07% 0,08%

Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes; aparelhos de 
iluminação não especificados; 

1 477 1 139 1 473 0,23% 0,18% 0,20% 0,08% 0,06% 0,08%

Outros artefactos têxteis confecionados; sortidos; 
vestuário usado e artigos têxteis usados; trapos

1 196 1 039 1 470 0,45% 0,36% 0,46% 0,19% 0,17% 0,22%

Todos os produtos 116 611 124 258 160 143 0,24% 0,24% 0,28% 0,23% 0,23% 0,28%

Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, October 2019; Tabela – ITC e cálculos Deloitte. 
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Relações bilaterais entre Colômbia e Portugal entre 2016 e 2018
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Colômbia (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
na Colômbia (%)

Quota da Colômbia nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

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

8 601 11 985 8 316 0,21% 0,27% 0,17% 0,19% 0,24% 0,18%

Químicos orgânicos 3 553 87 7 761 0,21% 0,00% 0,40% 0,70% 0,01% 1,02%

Vestuário e seus acessórios, de malha 7 146 7 095 6 213 3,35% 2,90% 2,28% 0,34% 0,33% 0,28%

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

9 420 8 959 6 097 0,20% 0,18% 0,12% 0,29% 0,26% 0,17%

Plástico e suas obras 3 528 4 553 5 035 0,18% 0,24% 0,24% 0,13% 0,16% 0,17%

Vestuário e seus acessórios, excepto de malha 3 597 4 065 4 747 1,49% 1,49% 1,60% 0,36% 0,41% 0,49%

Artefactos de ferro ou aço 4 847 2 167 3 036 0,87% 0,30% 0,37% 0,35% 0,14% 0,19%

Calçado, polainas e semelhantes; e respetivas 
partes

4 241 3 397 2 577 1,40% 1,08% 0,77% 0,22% 0,17% 0,13%

Produtos farmacêuticos 1 369 1 470 2 081 0,07% 0,08% 0,10% 0,13% 0,15% 0,23%

Ferro e aço 837 752 1 247 0,07% 0,06% 0,08% 0,08% 0,06% 0,09%

Produtos de Cerâmica 1 189 1 263 1 222 0,64% 0,74% 0,67% 0,17% 0,18% 0,17%

Frutas frescas e frutas de casca rija; cascas de 
citrinos e de melões

495 944 1 152 0,26% 0,49% 0,58% 0,10% 0,15% 0,17%

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres
878 1 355 1 029 0,21% 0,30% 0,20% 0,09% 0,13% 0,09%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

270 895 1 003 0,01% 0,03% 0,03% 0,01% 0,01% 0,01%

Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; 
produtos comestíveis de origem animal, não 
especificados …

0 312 984 0,00% 0,31% 1,03% 0,00% 0,09% 0,30%

Outros artefactos têxteis confecionados; sortidos; 
vestuário usado e artigos têxteis usados; trapos

878 1 513 905 1,22% 1,73% 0,96% 0,14% 0,24% 0,14%

Borracha e suas obras 205 334 692 0,03% 0,04% 0,08% 0,02% 0,03% 0,06%

Instrumentos e aparelhos de ótica, fotografia e 
cinematografia, medida, verificação e precisão; 
instrumentos e aparelhos 

704 698 690 0,06% 0,06% 0,05% 0,10% 0,07% 0,06%

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 
papel ou de cartão

559 437 602 0,11% 0,08% 0,10% 0,03% 0,02% 0,03%

Todos os produtos 81 837 59 149 59 348 0,20% 0,15% 0,14% 0,16% 0,11% 0,10%

Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, October 2019; Tabela – ITC e cálculos Deloitte. 



50Portugal Business on the Way

 

17

18,50

17,75

19,25

20

20182017 2019 2020 2021 2022

PORTUGAL

17,23

19,12

Investimento total (% do PIB)

0

2

1

3

4

PORTUGAL

3,51

1,50

PIB (Preços Constantes, variação em percentagem)

Taxa de desemprego (%)

0

3,15

2,10

1,05

4,20

PERU
PERU

2,47

3,99

(%)

1,56

2,00

2,80

1,4

0

2,25

4,5

9

6,75

8,87

6,88

5,28

6,44

PORTUGAL PERU

6,75

4,5

-2,25

0

9
(%)

2,25

7,97

3,63

3,85

8,00

Exportações de bens, mercadorias e serviços...

2,25

0

4,5

9

6,75

(%)

8,1

4,51

4,13

4,74

... e Importações

20

22

21

23

24

20182017 2019 2020 2021 2022

PERU

20,51

23,68

20182017 2019 2020 2021 2022

20182017 2019 2020 2021 2022
PORTUGAL

20182017 2019 2020 2021 2022

PORTUGAL PERU

20182017 2019 2020 2021 2022

20182017 2019 2020 2021 2022

PORTUGAL PERU

0

2,5

0,75

2,25

3

20182017 2019 2020 2021 2022

Enquadramento e previsões macroeconómicas até 2022:  
Portugal vs. Peru 

Chile, Colômbia e Peru



51 Portugal Business on the Way51 Portugal Business on the Way

Relações bilaterais entre Peru e Portugal entre 2016 e 2018
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Peru (importações  
de Portugal, k€)

Quota de Portugal  
no Peru (%)

Quota do Peru nas  
exportações de Portugal (%)

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018

Artefactos de ferro ou aço 741 1 705 1 191 0,08% 0,21% 0,14% 0,05% 0,11% 0,07%

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

4 070 5 726 5 922 0,09% 0,13% 0,13% 0,13% 0,16% 0,17%

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 
papel ou de cartão

11 362 5 814 5 109 1,89% 1,06% 0,78% 0,64% 0,32% 0,26%

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

4 370 6 936 7 563 0,12% 0,18% 0,21% 0,10% 0,14% 0,16%

Produtos farmacêuticos 3 108 2 211 2 913 0,45% 0,32% 0,39% 0,29% 0,22% 0,33%

Ferro e aço 21 197 632 0,00% 0,02% 0,04% 0,00% 0,01% 0,04%

Vestuário e seus acessórios, de malha 1 963 2 332 2 291 0,78% 0,88% 0,80% 0,09% 0,11% 0,10%

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres 124 289 842 0,06% 0,15% 0,48% 0,01% 0,03% 0,08%

Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes; aparelhos de 
iluminação não especificados; ...

1 790 505 942 0,55% 0,14% 0,29% 0,10% 0,03% 0,05%

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos ou 
estratificados; artigos para usos 

954 1 100 1 187 1,48% 1,72% 1,92% 0,43% 0,43% 0,40%

Vestuário e seus acessórios, exceto de malha 886 1 068 977 0,31% 0,35% 0,28% 0,09% 0,11% 0,10%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios 85 78 122 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Plástico e suas obras 2 032 1 046 606 0,13% 0,06% 0,03% 0,08% 0,04% 0,02%

Cortiça e obras de cortiça 641 799 1 006 45,92% 54,84% 53,34% 0,07% 0,08% 0,09%

Fertilizantes 0 99 239 0,00% 0,02% 0,05% 0,00% 0,10% 0,23%

Alumínio e suas obras 307 520 414 0,20% 0,35% 0,26% 0,06% 0,08% 0,06%

Madeira e suas obras; carvão de madeira 641 1 150 926 0,32% 0,56% 0,39% 0,10% 0,19% 0,14%

Produtos diversos das indústrias químicas 424 415 521 0,06% 0,06% 0,08% 0,12% 0,12% 0,14%

Outros artefactos têxteis confecionados; sortidos; 
vestuário usado e artigos têxteis usados; trapos

691 642 458 0,68% 0,62% 0,41% 0,11% 0,10% 0,07%

Todos os produtos 38 801 38 362 37 661 0,12% 0,11% 0,10% 0,08% 0,07% 0,07%

Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, October 2019; Tabela – ITC e cálculos Deloitte. 
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Quando me desafiaram para escrever este breve texto, 
prometi a mim mesmo não inscrever números, fossem eles 
naturais ou inteiros. Expressarei aqui contextos, enuncia-
rei entidades, e projetos mas acima de tudo realçarei as 
pessoas que os edificarão. 

A entrar em março chegámos do México e da Guatema-
la com uma equipa de empresários motivada pelos resul-
tados da Missão Empresarial. Estreámos na Guatemala e 
consolidámos no México. Vivia a América Latina mais do 
que uma crise regional, um conjunto de fraquezas internas 
impulsionadas por condições politicas, sociais e económi-
cas especificas de cada País, com graus de profundidade 
distintos, quando inopinadamente, foi lançado o alarme 
público em termos de saúde e de mobilidade global, eclo-
dindo um contexto com consequências imprevisíveis para 
a economia transcontinental e em particular para a região 
LATAM.  

A recuperação da "batalha" contra a conjuntura em 
toda a região Latino Americana exigirá agora, não só uma 
resposta humanitária eficaz, mas também estratégias ino-
vadoras para lidar com as enormes perdas económicas cau-
sadas pela pandemia. Muito tem sido dito sobre os impac-
tos a curto prazo do vírus, mas até ao momento em que 
escrevo estas palavras, talvez não tenha sido dada atenção 
suficiente a uma análise, a da capacidade da América La-
tina absorver os impactos económicos. Embora o custo 
total ainda não esteja claro, parece quase certo que as im-
plicações económicas e financeiras empurrarão a Região 
para uma recessão, e uma das razões fundamentais é que a 
vulnerabilidade estrutural das economias latino america-
nas poderá exacerbar os custos da pandemia. Se o desafio 
é sair o quanto antes e equitativamente da crise atual, será 
necessário que os governos, apoiados por organizações in-
ternacionais e regionais, planeiem uma saída que não seja 

When I was asked to write a short article for this issue I 
promised myself that I wouldn’t recite numbers, whatever 
they might be. I will talk about contexts, list entities and 
projects, but above all I will highlight the people who will 
be bringing them to life. 

As March began we returned from Mexico and Guate-
mala with a team of businessmen, motivated by the suc-
cess of their trade mission. It was our first time in Guate-
mala, but not in Mexico, where we have consolidated our 
presence. Latin America was going through more than a 
simple regional crisis, with a number of internal weak-
nesses – boosted by the specific political, social and eco-
nomic conditions of each state – hitting the region with 
varying strength, when suddenly alarm bells began to ring 
out because of health and global mobility issues, launch-
ing the whole area into a context of unpredictable conse-
quences for transcontinental economy and, especially, for 
the LATAM region.

Recovering from the aftermath of this “battle” which 
swept through all of Latin America will require not only 
an effective humanitarian response, but also innovative 
strategies to deal with the enormous economic losses 
caused by the pandemic. Much has been said about the 
short term impacts of the virus, but as I write these words 
not enough attention has been paid to Latin America’s 
ability to absorb this economic impact. Although the 
total price-tag is still unknown, it is almost certain that 
the economic and financial implications will push the re-
gion into a recession, and one of the fundamental reasons 
for this is the structural vulnerability of Latin American 
economies, that can exacerbate the costs of the pandemic. 
If the challenge is to get out of the current crisis as quickly 
and equitably as possible, then governments, with the sup-
port of international and regional organizations, will need 

As janelas de luz que se abrirão e o cromossoma da AEP!
New opportunities on the horizon, and the AEP's ADN

Miguel Matos
Gestor de Mercado
Market Manager
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um retorno à "normalidade", mas um caminho para um 
projeto de desenvolvimento estruturante e inclusivo de 
longo prazo. 

Neste quadro funesto a AEP–Associação Empresarial 
de Portugal, entende que os efeitos da estagnação anun-
ciada reverterão quase todos os progressos rumo a um 
crescimento mais equitativo na região, contudo assinala 
veementemente, que o foco no radar de internacionali-
zação jamais deve ser mitigado pelos agentes económicos 
Portugueses. Quem agora mantiver o contacto, de alguma 
forma estiver com os  parceiros, intentar vender e expor-
tar, comprar, propor ainda que em modo prospetivo ou 
preparatório, terá nesta região um futuro económico luzi-
dio. Temos essa convicção, mas é preciso empreender! To-
das as empresas procuram hoje parceiros presentes, nesta 
razão, a global supply chain terá agora outro e diferenciado 
jogador. o “individual”,  de perfil eminentemente emo-
cional, que se compromete no limite para garantir a sus-
tentabilidade financeira da empresa como agente econó-
mico,  mas que representando uma entidade se lembra do 
próximo como ser humano e que em conformidade age. 
E as empresas serão mais gratas a pessoas com estas ca-
racterísticas. Mais do que nunca! A onda de humanização 
de proporções mundiais fez-nos ver que há indivíduos por 
trás dos dados estatísticos, por isso acreditamos que quem 
manifestar doravante e de uma forma inequívoca a pre-
sença e a proximidade será percecionado como um agente 
de responsabilidade social, logo um parceiro económico 
a manter.

Assim, nesta prossecução de manter a cadeia de re-
lação, e sem a pretensão de vislumbrar uma miríade de 
oportunidades num contexto de flagrante crise social,   
encontram-se ensejos de negócios, despoletados até pela 
ânsia das empresas em manter o circuito de contactos ace-
so.  A AEP com o arrojo que faz parte do seu ADN, impul-
sionada pela comunidade empresarial, e sabendo que esta 
região precisa urgentemente de articular uma resposta 
forte através do planeamento para o crescimento, enqua-
drou objetivos para novos projetos. E lançou as missões 
virtuais no âmbito do seu Projeto Conjunto, neste inter-
valo no tempo em que os aviões estão estacionados, e até 
se vislumbrar a abertura completa das fronteiras aéreas. 
Com as missões virtuais queremos dar um inequívoco si-

to plan an exit that is not just a return to “normal”, but a 
structural and inclusive long-term development project.  

Against this nefarious backdrop, The Portuguese En-
trepreneurial Association/Chamber of Commerce & In-
dustry (AEP) believes that the effects of the forecast period 
of stagnation will reverse almost all the progress already 
made towards a more equitable economic growth in the 
region. However, it also stresses that the Portuguese eco-
nomic authorities should in no circumstance abandon the 
priority of internationalisation. Those who keep in touch 
now, and find ways of persevering in their partnerships, 
trying to sell and export, buy, propose – whether in a 
prospective or preparatory manner – will have a bright 
future in this region. This is what we believe, but for that 
we need work! Today all companies are looking for part-
ners on the ground, which is why from now on we can 
expect to find a new and different player in the global sup-
ply chain. The “individual”, with an eminently emotional 
character, who is committed to guarantee the financial 
sustainability of the company as an economic agent, but 
who also thinks of his neighbour as a human being and 
acts in conformity. And companies will be more grateful 
to people who have these characteristics. More than ever! 
The world-wide wave of humanisation we have been ex-
periencing has helped us to see that behind statistics lie 
individuals, and we therefore believe that those who prove 
themselves beyond doubt to be present and close will be 
seen as socially responsible agents and, therefore, eco-
nomic partners worth keeping. 

Therefore, with a view to maintaining the chain of re-
lationships and without the pretence of foreseeing myriad 
opportunities during a raging social crisis, we can find 
the desire to do business, fed by the eagerness of com-
panies to keep their contact networks running. With the 
boldness that characterises its DNA, encouraged by the 
corporate community, and knowing that the region is in 
urgent need of finding a strong response through planned 
growth, the AEP has developed goals for new projects. It 
has also launched new virtual missions through its Pro-
jeto Conjunto [Joint Venture] during this period of time 
in which aeroplanes were grounded and for as long as 
flights remain shut down. With these virtual missions we 
want to relay a clear sign to our partners that we stand 

As janelas de luz que se abrirão e o cromossoma da AEP!
New opportunities on the horizon, and the AEP's ADN
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nal de contiguidade aos parceiros, por isso foi proposto 
às empresas que estruturem mensagens e partilhem com 
os pares que façam sentido com a missão,  posicionamen-
to e com os territórios da marca.  Convidados a integrar 
a participação, alertámos para a utilização de estratégias 
discursivas providas de identidade social, atendendo às 
necessidade do seu público, mas que de forma inexorável 
contribuía para a sustentabilidade da sociedade como um 
todo.  Este modelo mais do que uma transição do meio 
físico para o digital aponta para a criação de uma experiên-
cia de interlocução digital social dinâmica, em que as em-
presas conseguem (através de ferramentas de comunicação 
digital) exprimir em contacto B2B o valor acrescentado da 
sua empresa, junto de potenciais parceiros internacionais, 
tornando dessa forma o percetível possível. Assim temos 
como objetivo: 

- A Capacitação das empresas participantes para a co-
municação e concretização de negócios em ambiente vir-
tual; 

- A Identificação de potenciais parceiros de negócio e 
redes de distribuição que correspondam ao perfil desejado 
por cada participante na missão;

- A Potenciação da exploração de oportunidades de ne-
gócio para as empresas participantes;

- o Agendamento de reuniões B2B com empresas e 
instituições dos mercados-alvo proporcionando encontros 
virtuais e experiências de negócio com os potenciais par-
ceiros nos mercados;

- A Avaliação das condições para o estabelecimento de 
negócios no mercado, através de um trabalho de follow-up 
qualitativo para potenciar a realização de negócios nos 
mercados.

 A ação está em execução e iniciámos já as reuniões de 
diagnóstico com as empresas Portuguesas com o desígnio:

 - De fazer a aferição  do company profile (tipologia de 
contactos a estabelecer, objeto de atividade, códigos pau-
tais, mercados em operação, etc.) da empresa, ajustamen-
to e adequação de mercados e consequente exercício de 
Business Intelligence;

- De recolher informação geral e alinhando expectativas; 
- De validar cronogramas;
- De fornecer dados generalistas para capacitação das 

empresas participantes para a dinâmica das ações digitais;
- De aconselhar meios e ferramentas que permitam 

conhecer a oferta da região e das empresas participantes, 
adequados a cada caso;

beside them, which is why we invited companies to pre-
pare messages and share them with their peers, wherever 
this makes sense according to the mission, the position 
and territories covered by the brand. Having invited them 
to take part, we asked them to tailor their speeches to 
the needs of their audiences and to include social identity 
factors, in a way that contributes to the sustainability of 
society as a whole. More than a passage from a physical to 
a virtual model, this strategy points to the creation of an 
experience of digital social dynamic exchange, in which 
companies (using digital communication tools) manage 
to express their added value to prospective international 
partners, through B2B contact, thereby making the pro-
spective possible. Therefore, our goals include:

- Providing participating companies with communica-
tion and business skills in a virtual environment; 

- Identifying potential business partners and distribu-
tion networks that match the desired profile for each mis-
sion participant; 

- Boosting business opportunities for participating 
companies;

- Scheduling of B2B meetings with target-market com-
panies and institutions, providing participants with vir-
tual meetings and business experiences with potential 
market partners;

- Evaluation of conditions for setting up businesses in 
the market, through qualitative follow-up work to en-
courage deals in those markets. 

All of this is already underway and we have begun to 
hold diagnostics meetings with Portuguese companies, 
with the aim of:

- Drawing up a company profile (type of contacts to 
establish, purpose of activity, tariff codes, markets in  
operation, etc.) adjusting and tailoring of markets and re-
spective Business Intelligence exercise;

- Gathering of general information and alignment of 
expectations; 

- Validating timetables;
- Providing general details to endow participating 

companies with the skills required for digital events;
- Advising on the use of means and tools to get to know 

the regional supply and participating companies, on a case 
by case basis;

- Gathering communication materials from the partic-
ipating companies to use in the virtual BTB conversation 
rooms (sales presentations, videos, brochures and others); 
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- Coletando material de comunicação das empresas 
participantes para utilização nas salas de conversação vir-
tuais B2B (apresentação comercial, vídeos, brochuras, en-
tre outros);

- Estudando ou não o envio prévio de amostras;
- Sequenciando trabalho de matching que resultará nos 

contactos;
- Dinamizando e ajustando técnicas  que permitem dar 

resposta às necessidades e exigências dos projetos conjun-
tos;

- Ponderando  outras reuniões subsequentes para ajus-
tar o posicionamento e até para informação dos contactos 
selecionados.

Não é crível que neste mundo VUCA (volatile, uncertain, 
complex, ambiguous) a limitação de mobilidade das pessoas 
se possa manter por muito mais tempo. Nem é possível, 
nem é desejável reerguer fronteiras físicas ou impor qua-
rentenas por sistema. Isso seria contribuir para uma histe-
ria generalizada. Construamos pontes e vejamos as frechas 
em janelas neste intervalo. Encaremos o contexto com pe-
quenas atitudes, como é este exercício virtual, que apesar 
da distância junta. A AEP e a sua área de internacionali-
zação estão humildemente a fazê-lo, pois ao dia de hoje, 
estamos em plena coordenação de reuniões comerciais 
virtuais entre empresas. Não as de lá com as de cá. Não as 
Latino Americanas com as Europeias, mas entre pessoas 
em representação de um agente económico num mercado 
global. Amanhã continuarão a ser estas mesmas pessoas, 
os individuals, a entrarem nos aviões para de seguida com 
um firme e convicto aperto de mão selarem o próximo 
negócio!

Esse é o cromossoma da AEP. A janela finalmente vai-se 
escancarar. Humanizemos a Economia. 

- Studying whether or not to send samples beforehand;
- Sequencing the matching work that will come from 

the contacts;
- Encouraging and adjusting techniques that make it 

possible to fulfil the demands and needs of joint ventures;
- Considering whether to arrange further meetings to 

adjust positions and to provide selected contacts with fur-
ther information.

We cannot expect current limitations on people’s mo-
bility to be maintained for long in this VUCA world (vol-
atile, uncertain, complex, ambiguous). Nor is it possible 
or desirable that physical borders should be erected and 
quarantine become a regular part of life. Let us use this 
time to build bridges and look through windows. Let us 
face this context with little attitudes, such as this virtual 
exercise, that brings us together, despite distances. The 
AEP and its internationalisation desk have been doing 
so, humbly, and is currently arranging virtual meetings 
between companies. Not between ours and theirs. Not 
between the Latin Americans and the Europeans, but be-
tween people, representing economic agents in a global 
market. These people will still be there tomorrow, the 
individuals, getting on flights and closing deals with solid 
and firm handshakes!

This is the AEPs DNA. The window will finally open. 
Let’s give this economy a human face.
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Internacionalização AEP
AEP Internationalisation
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Even adversities can bring opportunities. This could well 
be the motto that inspired the international desk of the 
AEP when my team began to execute a number of events 
during this pandemic that are aimed at endowing small 
and medium sized companies with skills to help them in 
their internationalisation efforts. 

At a time when the nation was forced, due to the effects 
of the Covid-19 pandemic, to sharply reduce its activity, 
with many companies finding themselves in uncertain 
territory, the AEP could not just stand by and wait for a 
possible recovery or moan about the suspension, cancel-
ling or postponement of planned missions, important fairs 
and other initiatives that had been under preparation for 
months. We had to act, and that is why we decided to in-
crease our training, mentoring and networking initiatives 
in the field of internationalisation, albeit online, aimed at 
Portuguese companies that plan to move in that direction. 
The results are there to see and fill us with pride. 

For starters, we intensified our skill-building endea- 
vours with a number of events and consultancy sessions 
about internationalisation, covering issues of great inte- 
rest for the participating companies. I am speaking here of 
the courses we organised within the framework of the IN-
TERNoVAMARkETFooD project, that is co-financed 
by the European Regional Development Fund (FEDER), 
through the Interreg V-A Spain-Portugal Programme 
(PoCTEP) 2014-2020, but also the consultancy sessions 

Até nas adversidades podem surgir oportunidades. Este 
bem podia ser o lema que inspirou a Área Internacional 
da AEP quando a equipa que a constitui e que eu lidero se 
lançou na execução de uma série de ações, nestes tempos 
de pandemia, que visam dar competências às PME no seu 
esforço de internacionalização. 

Numa altura em que o país foi obrigado, pelos efeitos 
da pandemia da Covid-19, a desacelerar bruscamente a sua 
atividade, com muitas empresas a serem arrastadas para 
um território de incerteza, a AEP não podia ficar parada à 
espera de um retorno incerto ou a lamentar a suspensão, 
o cancelamento ou adiamento das missões, participações 
em feiras muito importantes e outras iniciativas que tínha-
mos planeadas há meses. Era preciso agir e assim decidi-
mos reforçar a nossa atividade na formação, de mentoring e 
de networking na área da internacionalização, ainda que à 
distância, dirigida às empresas portuguesas que desejam 
avançar para a internacionalização. E os resultados estão à 
vista e enchem-nos de orgulho.

Desde logo, os nossos investimentos nas ações de ca-
pacitação intensificaram-se com os ações e consultadorias 
com o tema central da internacionalização, em que as 
temáticas abordadas tiveram sempre uma vertente forte-
mente vincada de utilidade para a atividade das empresas 
participantes. Falo dos cursos realizados no âmbito do 
projeto INTERNoVAMARkETFooD, que é co-finan-
ciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 

Mais fortes e preparados  
para novos desafios
Stronger and better  
prepared for new challenges

Jorge Marcolino 
Diretor da Área Internacional da AEP
Head of the International Department at AEPFo
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undertaken within the framework of the ECICII 
PLUS, co-financed by the European Regional 
Development Fund (FEDER) through the Inter-
reg V-A Spain-Portugal Programme (PoCTEP) 
2014-2020.

The “Digital Strategic Marketing” course, 
aimed at small and medium sized companies 
from the Northern Portugal and Galicia Region, 
began as onsite, but because of the pandemic it 
had to be adapted to online. 

This course began at the end of February and 
consisted of four skill-building sessions and two 
webinars, for a total of 75 hours. The partici-
pants were a group of companies from the food 
agriculture sector. We tried to give the partici-
pating companies the opportunity to learn how 
to develop a strategic “Go to Market” plan and 
to make the most of digital strategies and tools, 
so as to be able to implement differentiating 
solutions for their business expansion. 

Still within the scope of the Internovamar-
ketFood project, there was a five-session event 
on internationalisation aimed at small and medi-
um sized companies from the Northern Portu-
gal-Galicia Euroregion. 

These sessions were all on very useful sub-
jects. The first dealt with the framework of in-
ternational business and the premises required 
for having success abroad, and other sessions 
covered the issue of the risks posed by interna-
tionalisation and how to make the best of the 
risk/opportunity factor. In the final session we 
were honoured to host Isabel oliveira, Execu-
tive Coordinator Market Division of Portugal 
Foods. The companies were also given the op-
portunity to benefit from four hours of indivi- 
dual tutoring sessions to help develop a practical 
project, as part of the course. 

Moving on, now in the framework of the 

(FEDER), através do Programa Interreg V-A 
Espanha-Portugal (PoCTEP) 2014-2020. Mas 
também das consultadorias realizadas no âmbi-
to do projeto ECICII PLUS, co-financiado pelo 
Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER), através do Programa Interreg V-A 
Espanha-Portugal (PoCTEP) 2014-2020. 

Dirigido às pequenas e médias empresas 
(PME) dos setores agroalimentares da Região 
Norte de Portugal e Galiza, o curso “Marke-
ting Estratégico Digital” iniciou-se em formato 
presencial, mas devido à pandemia, foi adaptado 
para o formato online.

Com início no final de fevereiro, a série cons-
tituída por quatro sessões de capacitação e dois 
webinars, num total de 75 horas, contou com um 
grupo de empresas do setor agroalimentar. Pro-
curou-se conceder às empresas participantes 
a oportunidade de aprender a desenvolver um 
plano estratégico “Go to Market” e potenciar es-
tratégias e ferramentas digitais, proporcionando 
a implementação de soluções diferenciadoras na 
expansão do seu negócio.

Também dentro do projeto Internovamar- 
ketFood, realizou-se a ação sobre internaciona-
lização, composta por cinco sessões, dirigida às 
PME do setor agroalimentar da Eurorregião Ga-
liza-Norte de Portugal. 

Com temas sempre muito úteis, a 1.ª sessão 
abordou o enquadramento do negócio inter-
nacional e as premissas para ter sucesso no ex-
terior, noutras sessões foi abordada a temática 
dos riscos da internacionalização de negócios e 
como maximizar o binómio risco/oportunida-
de. A última sessão contou com a participação 
da Executive Coordinator Market Division, da Por-
tugal Foods, Isabel oliveira. As empresas tive-
ram ainda a possibilidade de dispor de sessões 
de acompanhamento individuais (4 horas) para 
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para o terceiro trimestre do ano já estão previstas ações presenciais em alguns mercados, desde o canadá ao gana (missão 
empresarial), assim como a participação em alguns importantes certames, caso das feiras gulfhost (dubai), batimatec argel 
(argélia) ou global automotive components and suppliers (alemanha).

a aep reforçou a sua atividade de formação, de mentoring e networking durante o 2.º trimestre  
do ano. brevemente irá decorrer o curso online "procurement licitação em projetos de multilaterais.”
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apoio no desenvolvimento do projeto prático 
que faz parte do curso.

Já no âmbito do projeto ECICII PLUS, reali-
zou-se um programa de Consultoria em Estraté-
gia de E-commerce e Marketing mais uma vez com 
temas de grande utilidade para a atividade das 
empresas. Igualmente dirigido às PME dos seto-
res agroalimentar, canal contract e kIS da Região 
Norte de Portugal e Galiza, este programa con-
templou três workshops online e mais de 24 horas 
de consultadoria individual.

Paralelamente, e tendo alguns dos merca-
dos-alvo como tema, promovemos uma série de 
sessões de mentoring. É o caso do Webinar sobre 
a República Dominicana e Caribe Central rea-
lizado a 27 de maio, outro dedicado às oportu-
nidades de negócios no setor agroalimentar na 
Arábia Saudita e um terceiro webinar/sessão de 
mentoring sobre os Emirados Árabes Unidos e 
Qatar. A adesão das empresas foi muito interes-
sante e os resultados muito positivos.

Atendendo à situação que se vive decorren-
te da Covid-19 e tal como temos já vindo a dar 
nota, a AEP encontra-se a redefinir o conjunto 
de ações previstas nos seus projetos de apoio à 
internacionalização e promoção externa, crian-
do alguns novos produtos/ações que possam ser 
úteis às empresas na abordagem aos mercados 
externos e que passam por utilizar as platafor-
mas online e os meios digitais, estando neste 
momento a promover um conjunto de missões 
virtuais. 

Numa primeira fase iniciámos com 4 ações 
para os mercados do Peru, Colômbia, Chile, 
Brasil, sendo que contemplamos agora as mis-
sões aos Balcãs (Croácia, Sérvia e Montenegro 
e aos Países Nórdicos (Suécia, Dinamarca e No-
ruega). Entretanto, outras missões para os mer-
cados asiáticos serão lançadas a breve trecho. 
Tendencialmente, serão ações multissetoriais, 

ECICII PLUS project, we held a Consultancy 
session on Marketing and E-commerce Strategy, 
once again focusing on issues of the utmost in-
terest to the activity of the participating compa-
nies. Also aimed at the small and medium sized 
companies of the food agriculture sector, con-
tract channel and kIS of the Northern Portugal 
and Galicia region, this programme included 
three online workshops and over 24 hours of in-
dividual consultancy. 

At the same time, we held a series of mentor-
ing sessions on target markets. There was a we-
binar on the Dominican Republic and Central 
Caribbean, on 27 May, another on business op-
portunities in Saudi Arabia and a third webinar/
mentoring session on the United Arab Emirates 
and Qatar. The companies showed great interest 
and the sessions went very well. 

Considering the situation we are going 
through, due to the Covid-19 pandemic, and 
as we have previously mentioned, the AEP has 
been redefining a series of events for supporting 
internationalisation and external promotion, 
creating new products/events that can help 
companies in their approach to foreign markets, 
including using online platforms and digital 
tools. We are currently organising a series of 
virtual trade missions. 

We are beginning with four events for the 
Peruvian, Colombian, Chilean and Brazilian 
markets and considering missions to the Bal-
kans (Croatia, Serbia and Montenegro) and to 
the Nordic countries (Sweden, Denmark and 
Norway). Meanwhile, we will be launching 
other missions to Asian markets shortly. These 
will tend to be multisector missions, focused on 
some yet to be defined key sectors, according 
to the varied market opportunities to be ap-
proached. 

But we are also preparing other events and 
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mas focando-se em alguns setores chave a defi-
nir, de acordo com os vários mercados-oportu-
nidades a abordar.

Mas estamos a preparar outras ações e ativi-
dade, com destaque para o Projeto Next Challen-
ge Asia, que será desenvolvido até junho de 2023.  
A iniciativa tem como propósito reforçar a in-
ternacionalização das PME das fileiras agroali-
mentar, casa, infraestruturas (água e energia) e 
materiais de construção, nos mercados do Japão, 
da Coreia do Sul e da China. o objetivo é au-
mentar as exportações e promover a imagem de 
Portugal nestes mercados. Mais novidades serão 
reveladas na próxima edição da revista BOW.

Aproveitámos, portanto, estes meses tão exi-
gentes para fortalecer as competências das em-
presas exportadoras, quer através da formação e 
mentoring como pela disponibilização constante 
de oportunidades de negócio através das áreas 
de business matching e de tenders da Plataforma 
Bow – www.portugalbusinessontheway.com. 
Sublinho, neste âmbito, as centenas de tenders 
que mensalmente disponibilizamos para todas as 
áreas do mundo e também com atenção às opor-
tunidades das multilaterais.

Neste contexto, das multilaterais, encon-
tramo-nos a lançar, juntamente com a área da 
Formação da AEP, o curso online “Procurement, 
Licitação em Projetos de Multilaterais”, cujo 
objetivo é desenvolver competências e conhe-
cimentos fulcrais para uma melhor performance 
dentro do mercado das multilaterais, desde o 
posicionamento da empresa e pesquisa de mer-
cado, por exemplo, na área de tenders da plata-
forma BoW, até à fase final de licitação às insti-
tuições financeiras internacionais.

Entretanto, para o terceiro trimestre do ano 
temos já previstas ações presenciais em alguns 
mercados, desde o Canadá ao Gana (missão em-
presarial), assim como a participação em alguns 

activities, especially the Next Challenge Asia 
Project, to be developed until June 2023. This 
initiative is geared towards strengthening the 
internationalisation of small and medium sized 
companies from the food agriculture, home, in-
frastructures (water and energy) and construc-
tion material sectors in the Japanese, South 
korean and Chinese markets. The aim is to in-
crease exports and promote the image of Portu-
gal in these markets. We will have more news 
on this in coming issues of BOW magazine. 

We have been taking advantage of these de-
manding months to work on the skills of ex-
porting companies, both through training and 
mentoring, and by providing them with con-
stant business opportunities, through the busi-
ness matching and tenders sections of the Bow 
Platform – www.portugalbusinessontheway.
com. Every month we provide information on 
hundreds of tenders, all over the world, with a 
focus on multilateral opportunities. 

Speaking of multilaterals, we are now launch-
ing an online course, with the AEP Training 
Desk, on “Procurement and Bidding in Multi-
lateral Projects”, aimed at developing skills and 
essential knowledge for a better performance 
in the multilaterals market, from positioning 
to market research – on the tenders section of 
the BoW platform, for instance – until the final 
bidding phase of international financial institu-
tions.  

Meanwhile, for the third quarter of this year 
we are planning to have onsite events in some 
markets, from Canada to Ghana (trade mission), 
as well as participating in some important fairs 
such as the GULFHoST (Dubai), BATIMATEC 
ARGEL (Algiers) or GLoBAL AUToMoTIVE 
CoMPoNENTS AND SUPPLIERS (Germa-
ny). 

Considering the situation with the pandemic 
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a aep aproveitou também estes meses para fortalecer as competências das empresas exportadoras,  
através das áreas de business matching e de tenders da plataforma bow
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importantes certames, caso das Feiras GUL-
FHoST (Dubai), BATIMATEC ARGEL (Ar-
gélia) ou GLoBAL AUToMoTIVE CoMPo-
NENTS AND SUPPLIERS (Alemanha).

Atendendo à situação de  pandemia e da situa-
ção de emergência de saúde pública de âmbito 
internacional gerada e a toda a situação de limi-
tação de mobilidade e constrangimentos cria-
dos, às consequentes repercussões ao nível eco-
nómico e financeiro, ao impacto sobre os planos 
de atividades previstos, onde se registam vários 
adiamentos e cancelamentos de feiras e missões 
internacionais em que estaríamos presentes com 
participações coletivas, a AEP viu-se forçada a 
proceder a várias alterações nos seus projetos e 
planos de ação.

Não obstante, todos os constrangimentos que 
a situação atual implica, é nosso entendimento 
que a aposta e apoio ao processo de internacio-
nalização do tecido empresarial nacional terá de 
continuar a ser um desígnio primordial, sendo o 
apoio das entidades associativas neste âmbito um 
imperativo fundamental para a entrada em no-
vos mercados e alavancar a economia nacional, 
permitindo uma resposta mais célere à situação 
de crise vivida.

o Projecto Business on the Way continuará 
a ter como principal objetivo a resposta a esses 
desígnios, ao aumento da capacidade exportado-
ra, ao reforço da sua competitividade e incentivo 
à inserção nas cadeias de valor internacionais. 
Manterá um conjunto de ações de promoção 
internacional, de prospeção e presença em mer-
cados externos, promovendo a aposta em novas 
geografias.

and the international public health emergency 
that it set off, as well the movement limitations 
and constraints, not to mention the economic 
and financial repercussions and the impact on 
planned activities that led to postponements and 
delays of international fairs and trade missions 
that we were hoping to lead delegations to, the 
AEP was forced to change many of its projects 
and action plans. 

Despite all the constraints due to the current 
situation, we believe that it is necessary to con-
tinue to prioritise investment and support for 
the internationalisation processes of the Portu-
guese business fabric to encourage market pen-
etration and boost the national economy, allow-
ing for a swifter response to the current crisis. 

The Business on the Way project will con-
tinue to focus on these priorities, on increasing 
exporting capacity, strengthening competitive-
ness and encouraging insertion into internation-
al value chains. It will continue to undertake a 
number of events aimed at international promo-
tion, prospection and presence in external mar-
kets, as well as encouraging participation in new 
regions. 
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AEP FORMAÇÃO, O PARCEIRO DE REFERÊNCIA DAS EMPRESAS
NA ÁREA DA QUALIFICAÇÃO E DAS COMPETÊNCIAS

FORMAÇÃO

WWW.FORMACAOAEP.EU

A Formação é uma aposta contínua da AEP que inova a partir da sua experiência e que tem como objetivo ajudar as empresas a 
atingir melhores resultados.

O desenvolvimento de competências pessoais e organizacionais, promovendo a excelência do capital humano, é o princípio orienta-
dor da atividade da AEP que tem um dos maiores centros de formação contínua para quadros empresariais, com mais de 30 mil 
formandos por ano.

Uma oferta formativa diversificada, adequada às diferentes necessidades das Empresas, distribuída por áreas temáticas:

Curso Online – Procurement: Licitação em projectos de Multilaterais

A AEP, através das suas Áreas de Formação e Internacionalização, encontra-se a promover uma sessão de formação online sobre o 
tema Procurement: Licitação em projetos de Multilaterais, que tem como objetivo desenvolver competências e conhecimentos fulcrais 
para uma melhor performance dentro do mercado das multilaterais, desde o posicionamento da empresa e pesquisa de mercado 
até à fase final de licitação às instituições financeiras internacionais.

Data: 8 de outubro de 2020

Inscrições: https://www.formacaoaep.eu/online-procurement-llicitacao-em-projetos-de-multilaterais/

- Internacionalização  
- Línguas 
- Marketing, Comercial e Vendas
- Gestão

- Finanças, Fiscalidade e Contabilidade
- Gestão de Pessoas
- Competências Transversais

Telefone: 229 981 753 | E-mail: formacao@aeportugal.pt



66Portugal Business on the Way



67 Portugal Business on the Way67 Portugal Business on the Way

Radar Internacionalização
Internationalisation Radar
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Revestida de tradição, a empresa António Mei-
reles S.A. é hoje uma empresa jovem e atual, 
contando com elementos da quarta geração da 
família nos seus quadros.

Fundada em 1931, foi pioneira no fabrico de 
fogões, especialização que se traduziu em cres-
cimento e notoriedade, sendo atualmente líder 
no setor. Com o decorrer do tempo a Meireles 
cresceu sustentadamente, apostando em novas 
áreas de negócio e em diferentes mercados.

o processo de internacionalização da em-
presa começou nos anos 80, com o início das 
vendas para o mercado vizinho espanhol, e 
a partir dos anos 90 através de uma parceria 
com a empresa italiana Nardi, que transmitiu 
todo o seu know-how e expandiu os horizontes 
da Meireles para um alargado número de novos 
mercados.  

Através dos seus departamentos de I&D e de 
Qualidade foi possível ao longo dos anos desen-
volver e certificar produtos de raiz específicos 
para vários mercados exigentes. o investimento 
na inovação foi uma mais-valia e teve de ser for-
te pois cada mercado tem a sua especificidade e 
certificação. 

Apostar na inovação foi o melhor caminho 
para a criação de valor. Para a Austrália é neces-
sário ter um duplo ventilador no forno elétrico 
para lhe conferir mais potência, para a Rússia os 
modelos devem ter uma estética rústica dese-
nhada e mais tradicional, para os cozinhados da 
Índia os modelos devem possuir um wok e um 
mini-wok, para a África do Sul os modelos são 
pintados em cores vivas em vez do tradicional 
aço inox, e para o Médio oriente os fornos têm 
de ter cavidades a gás de grande dimensão e com 
a utilização do forno e grill ao mesmo tempo 
para poder cozinhar os cabritos inteiros.

Ligada à cocção, a empresa iniciou em 2009 
a produção dos encastráveis, numa unidade pro-
dutiva criada de raiz para a produção de eletro-

Although steeped in tradition, António Meireles 
S.A. is currently a young and modern compa-
ny, which already has fourth generation family 
members amongst its staff. 

Founded in 1931, it was a pioneer in the field 
of stoves, a specialisation that translated into 
growth and notoriety, and in which it is cur-
rently a market leader.  The company grew in 
a sustained manner over time, investing in new 
business sectors and markets. 

António Meireles’ internationalisation pro-
cess began in the 80s, with sales to neighbouring 
Spain, and then in the 90s through a partnership 
with Italian Nardi, that passed on all its know-
how and expanded the company’s horizon to a 
number of new markets. 

Through the efforts of its R&D and Quality 
departments, António Meireles has been able 
to develop and certify specific customised pro-
ducts for very demanding markets. Investment 
in innovation was an asset and had to be hefty, 
since each market had its own specificities and 
certification processes. 

Investing in innovation was the best path to 
creating value. Australia requires double venti-
lators on its electric ovens, to make them more 
potent, whereas in Russia models have to have 
a more rustic and traditional design. Indian 
cooking calls for incorporated woks and mi-
ni-woks, in South Africa models are painted in 
flashy colours rather than stainless steel and in 
the Middle East ovens have to have larger gas 
cavities that allow for the simultaneous use of 
grills, so as to roast whole lambs.

The company has been in the cooking appli-
ance business since 2009, when it began produ- 
cing built-in models in a plant made from scratch 
for the production of items such as electric  
ovens, gas ovens, built-in gas cooktops, vitro-
ceramic cooktops and induction cooktops. This 
proved to be a successful investment, which led 

ANTÓNIO MEIRELES S.A.
Tradição e sofisticação ao serviço da diferenciação dos clientes  
nos quatro cantos do mundo
Tradition and sophistication at the service of client diversification,  
all over the world
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to increased notoriety on the domestic market 
and a competitive presence on the global stage. 
The whole range of products is made in Portu-
gal, and bears the “Portugal Sou Eu” stamp, an 
initiative of the AEP which has been very im-
portant for the Portuguese consumer and the 
Portuguese economy. 

In 2015 the company made two strategic 
internationalisation investments. The first was 
to open a subsidiary in Spain, Meireles España 
S.L., that boasts its own sales team and a ware-
house in the vicinity of Madrid. The branch was 
created so as to place the company closer to the 
market and therefore be able to respond more 
quickly to clients’ needs, both in terms of deliv-
eries and technical assistance. The second was 
the definition of goals and initiatives to break 
into the South American markets, undertaking 
several missions and sending samples to poten-
tial clients. Five years later, this has proven to be 
a fully effective strategy, leading to sales in six of 
those markets already, namely in Brazil, Chile, 
Bolivia, Ecuador, Colombia and Panama. 

With solutions for exhaust fans, air-condi-
tioning, cooling, and laundry and dishwashers, 
Meireles has a wide range of effective and qual-
ity products to fully equip a kitchen, always on 

domésticos como fornos elétricos, fornos a gás, 
placas de encastre a gás, placas vitrocerâmicas e 
placas de indução. Uma aposta que se tem reve-
lado um sucesso com o aumento sucessivo da sua 
expressão no mercado nacional e que se revelam 
competitivos no mercado global. Toda a gama fa-
bricada em Portugal e, por isso, contando com o 
selo do “Portugal Sou Eu” iniciativa desenvolvida 
pela AEP de real importância para o consumidor 
nacional e para a economia nacional.

No ano de 2015 foram feitas duas apostas 
a nível de estratégia de internacionalização 
da empresa. A primeira foi a implementação 
de uma filial em Espanha, a Meireles España 
S.L., que conta com uma equipa de comerciais 
de venda e um armazém na zona de Madrid. 
A filial foi criada para estar mais próxima do 
mercado, dar uma resposta rápida às necessi-
dades dos clientes, seja em termos de entregas 
ou de assistência técnica. A segunda foi a defi-
nição de objetivos e iniciativas para a conquis-
ta de mercados na América do Sul, realizando 
várias missões e enviando amostras a potenciais 
clientes. Passados 5 anos essa estratégia foi to-
talmente eficaz resultando na venda já em 6 
desses mercados, incluindo o Brasil, Chile, Bo-
lívia, Equador, Colômbia e Panamá. 

instalações da empresa meireles
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Com soluções de exaustores, ar condicio-
nado, frio e máquinas de lavar roupa e louça, a 
Meireles oferece uma gama ampla e eficaz e de 
qualidade para equipar uma cozinha completa, 
tendo como principal premissa a satisfação do 
cliente. 

A empresa produz anualmente mais de 
100.000 equipamentos, dos quais 40% são diri-
gidos a mercados externos, sendo líder de mer-
cado na Península Ibérica, no setor dos fogões 
domésticos com uma quota de 38% no merca-
do português e uma quota de 30% no mercado 
espanhol. A Meireles exporta para mais de 25 
países nos 5 continentes. Com o alargamento 
dos mercados e portefólio, a marca Meireles vai 
ganhando cada vez mais força e notoriedade.

A operar há quase 90 anos, a empresa é fiel 
aos seus valores: responsabilidade, qualidade, 
inovação e segurança ao serviço do cliente, fato-
res que contribuem para o seu sucesso, aliados à 
portugalidade da sua marca e que lhe permitem 
o reconhecimento no Mundo.

the basis of customer satisfaction. 
The company currently produces over 

100.000 items a year, 40% of which are aimed 
at external markets. It is a market leader in the 
Iberian Peninsula home oven sector, with a 
share of 38% in the Portuguese market and 30% 
in Spain. Meireles currently exports to 25 coun-
tries on five continents, and the brand keeps 
increasing in notoriety and strength as markets 
and portfolios expand. 

Following 90 years of activity, the company 
remains true to its values: responsibility, quali-
ty, innovation and safety in service to the client, 
all of which contribute to its success, making 
this Portuguese brand famous throughout the 
world. 
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A António Salgado é uma empresa familiar e tra-
dicional fundada em 1998, honrada pelas reali-
zações do passado e, simultaneamente, moderna 
com visão de futuro.

Há 22 anos que rentabiliza o seu know-how 
através do desenho, desenvolvimento e pro-
dução de artigos de têxteis-lar, incluindo uma 
gama diversificada de produtos (edredãos, quilts, 
capas de edredãos, colchas, mantas e almofadas 
entre outros) e coleções periódicas. 

o core business e simultaneamente um dos 
pontos fortes da empresa é o international priva-
te label, caraterizado pela elevada capacidade de 
responder com celeridade a pedidos altamente 
personalizados de clientes que desejam qualida-
de e excelência, a preços competitivos. 

Assim, na António Salgado, o know-how, core 
business e a satisfação do cliente são as diretrizes 
que orientam a cultura empresarial, que resul-
tam, naturalmente, em sucesso e reputação nos 
mercados português e principalmente, nos mer-
cados internacionais. 

Com 95% do volume de negócios corres-
pondentes à exportação e presença frequente 
nas principais feiras internacionais do setor, a 
António Salgado assume-se como uma empresa 
essencialmente vocacionada para os mercados 
internacionais.

Atualmente, a António Salgado exporta para 
os 5 continentes, nomeadamente, por ordem 
decrescente, EUA, Finlândia, Espanha, Alema-
nha, México, França e Dinamarca. 

Apesar dos constrangimentos atuais, decor-

António Salgado is a traditional family-based 
company, founded in 1998. It is proud of past 
achievements, yet modern and forward-looking. 

For 22 years it has been making the best of 
its know-how, through the design, development 
and production of home textiles, including 
a wide range of products (duvets, quilts, du-
vet-covers, bedspreads, blankets and pillows, 
among others) and periodical collections. 

The company’s core business – also one of 
its strongest suits – is the international private 
label, known for its ability to fulfil highly cus-
tomized requests for clients looking for quality 
and excellence, quickly and at competitive prices. 

know-how, core business and customer sa- 
tisfaction are the pillars that hold up António 
Salgado’s corporate culture, and these natural-
ly depend on the success and reputation of the 
company in the Portuguese and international 
markets. 

With 95% of business volume coming from 
exports and a fixture in the sector’s main inter-
national fairs, António Salgado is rightly seen as 
being an essentially international company. 

It currently exports to countries on five con-
tinents, namely, and in descending order, to the 
USA, Finland, Spain, Germany, Mexico, France 
and Denmark. 

Despite the current constraints brought on by 
the social and economic effects of the Covid-19 
pandemic, and within a framework of strategic 
internationalisation and market diversification, 
the company continues to make every effort to 

ANTÓNIO SALGADO
Honrada pelo passado e com visão de futuro
Honored by the past and forward thinking
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produtos têxteis e produção da antónio salgado
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rentes dos efeitos socioeconómicos provocados 
pela pandemia Covid-19, e no âmbito da estra-
tégica de internacionalização e diversificação de 
mercados, a empresa continua a diligenciar para 
ser bem-sucedida na prospeção e integração em 
novos mercados.

outro fator determinante para o sucesso jus-
tifica-se com o design, sentido estético, cores e 
texturas em perfeita simbiose com a utilização 
de fibras tradicionais (algodão, linho e cache-
mira) e fibras inovadoras e amigas do ambiente 
(cânhamo, lyocell e kapok). 

Por fim, e de importância basilar, a empresa 
honra-se de cumprir a responsabilidade social e 
ambiental, através da implementação de fontes 
de energia renovável, reutilização e reciclagem 
de resíduos, processos sustentáveis e certifica-
ções ambientais. 

Num mundo globalizado e em constante 
transformação, acredita no valor das parcerias 
comerciais de confiança, onde a primazia está 
no sucesso mútuo. 

— “Se quer ir rápido, vá sozinho, se quer 
chegar longe, trabalhe connosco”.

succeed in finding and integrating new markets. 
Another factor that was crucial for success 

has to do with design, namely the sense of beau-
ty, colours and textures in perfect harmony with 
the use of traditional fibres (cotton, linen and 
cashmere) and more innovative and eco-friendly 
fibres (hemp, lyocell and kapok).

Finally, and of great importance, António 
Salgado takes great pride in its social and envi-
ronmental responsibility, such as the use of re-
newable energy sources, re-use and recycling of 
waste, sustainable processes and environmental 
certification. 

In a global world undergoing constant 
change, we place our trust in reliable partner-
ships, centred on mutual success. 

— “If you want to go fast, go alone, if you 
want to go far, work with us”.



76Portugal Business on the Way



77 Portugal Business on the Way77 Portugal Business on the Way

Lançamentos e Atividades AEP
AEP Launchings and Activities
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Dezenas de horas de formação constituíram os 
cursos realizados pela Área Internacional da 
AEP (Associação Empresarial de Portugal), no 
âmbito do projeto INTERNoVAMARkET-
FooD, que é co-financiado pelo Fundo Euro-
peu de Desenvolvimento Regional (FEDER), 
através do Programa Interreg V-A Espanha-Por-
tugal (PoCTEP) 2014-2020. 

Dirigido às pequenas e médias empresas 
(PME) dos setores agroalimentares da Região 
Norte de Portugal e Galiza, o curso “Marke-
ting Estratégico Digital” iniciou-se em formato 
presencial, mas devido à pandemia, foi adaptado 
para o formato online.

Com início a 21 de fevereiro, a série consti-
tuída por quatro sessões de formação e dois we-
binars, num total de 75 horas, contou com um 
grupo de empresas do setor agroalimentar. o 
seu objetivo é dotar os participantes de conheci-
mentos estratégicos ao nível do desenvolvimen-
to do planeamento de marketing e comunicação, 
no âmbito de uma estratégia online; selecionar as 
melhores plataformas e meios para a implemen-
tação das estratégias de marketing e comunica-
ção definidas no ambiente digital online; planear 
campanhas de publicidade nos meios e platafor-
mas online e conhecer as plataformas e ferramen-
tas de monitorização e avaliação do impacto de 
campanhas de marketing e comunicação online.

No fundo, foram horas de formação que pro-
curaram dar às empresas participantes a opor-
tunidade de aprender a desenvolver um plano 
estratégico “Go to Market” e potenciar estra-
tégias e ferramentas digitais, proporcionando a 
implementação de soluções diferenciadoras na 
expansão do seu negócio.

Com um leque variado de temáticas, destaca- 
-se, na 3.ª sessão, a abordagem do SEo - Sear-

INTERNOvAMARkETFOOD E ECICII PLUS 
Dezenas de horas dedicadas às empresas 
Dozens of hours dedicated to companies

The Portuguese Business Association’s (AEP) 
International Desk organised a number of cours-
es, several dozen hours long, within the scope of 
its INTERNoVAMARkETFooD project, that 
is co-financed by the European Regional Deve- 
lopment Fund (FEDER), through the Interreg 
V-A Spain-Portugal (PoCTEP) 2014-2020. 

Aimed at small and medium sized companies 
from the food agriculture sector of the North 
of Portugal and Galicia, the “Digital Strategic 
Marketing” course began as an onsite event but, 
because of the pandemic, it was adapted to an 
online format. 

The course began on 21 February and was 
made up of four training sessions and two webi-
nars, for a total of 75 hours, and was attended by 
a group of companies from the food agricultures 
sector. Its aim was to endow the participants 
with strategic know-how in terms of marketing 
and communication planning and development, 
against a background of online strategy; to select 
the best platforms and means for implementing 
marketing strategies and communication, de-
fined in a digital environment; plan publicity 
campaigns on online platforms and environ-
ments and become familiar with platforms and 
tools that monitor and evaluate the impact of 
marketing campaigns and online communica-
tion. 

The aim of these courses was to give the par-
ticipating companies the opportunity to learn 
and develop a strategic “Go to Market” plan and 
boost strategies and digital tools, opening up the 
path for the implementation of differentiating 
solutions for business expansion. 

Covering a wide range of subjects, the third 
session, for instance, focuses on the SEo – 
Search Engine Marketing and online Publicity. 
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ch Engine Marketing e Publicidade online, por 
exemplo.

Igualmente com temáticas muito úteis à 
atividade das empresas participantes, o 1.º we-
binar “Modelos de Negócio onLine” abordou 
matérias como a introdução ao E-commerce; 
aprendizagem dos fatores-chave de um produto 
de sucesso em E-commerce; aprendizagem dos fa-
tores-chave no sucesso de um projeto de E-com-
merce; definição do canal de vendas mais correto 
em E-commerce; aprendizagem da legislação para 
E-commerce; modo de efetuar testes de mercado 
antes de lançar a loja online e ainda definição dos 
pontos-chave para lançamento de uma loja on-
line.

No 2.º webinar “Testemunho de sucesso”, Rui 
Costa apresentou o business case, Eat Tasty, em-
presa que opera na área de entrega de refeições 
caseiras no local de trabalho.

Também dentro do projeto Internovamarket-
Food, realizou-se o Curso sobre internaciona-
lização, composto por cinco sessões, num total 
de 50 horas. Depois de ter sido adiado devido 
à pandemia, arrancou dia 21 de abril, o curso 
dirigido às PME do setor agroalimentar da Eu-
rorregião Galiza-Norte de Portugal. 

A 1.ª sessão abordou o enquadramento do ne-
gócio internacional e as premissas para ter sucesso 
no exterior. Na 3.ª sessão foi abordada a temática 
riscos da internacionalização de negócios e como 
maximizar o binómio risco/oportunidade.

Todos os participantes acederam a matérias 

other subjects were particularly useful to the 
activities of participating companies, such as the 
1st “online Business Models” webinar, which 
covered such things as introduction to E-com-
merce; key-factors for a successful E-commerce 
product; key-factors for success in an E-com-
merce project; defining the correct sales chan-
nel for E-commerce; E-commerce legislation; 
how to market test before launching an online 
shop and defining key points for launching an 
online shop .

In the 2nd “Success stories” webinar, Rui 
Costa presented Eat Tasty, as a business case of a 
company that delivers home-made meals to the 
workplace. 

And, still within the Internovamarket-
Food project, there was an Internationalisa-
tion course, made up of five sessions, totalling 
50 hours. After having been postponed due to 
the pandemic, it finally kicked off on 21 April, 
aimed at small and medium sized companies 
from the food agriculture sector of the Gali-
cia-North of Portugal Euroregion. 

The first session focused on framing inter-
national business and how to obtain success 
abroad. The third session focused on the risks 
of business internationalisation and how to max-
imise the risk/opportunity factor. 

All the participants had access to useful ma-
terials, such as team and personnel management 
in an international context; measuring interna-
tional business with an eye on market by market 
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results; preparing to be better and stronger than compe-
tition and internationalisation risks and how to minimise 
them. 

The following session saw participants analyse adapta-
tion models for the commercial team that is responsible 
for external markets; market prospection and closing deals 
throughout the international sales cycle and approaching 
the purchasing cycle of the main international players in 
the food distribution sector. 

The session closed with a presentation by Isabel olivei-
ra, Executive Coordinator Market Division for Portugal 
Foods. 

Companies were also given the opportunity to benefit 
from four hours of individual mentoring sessions to sup-
port the development of a practical project, as part of the 
course. 

Both the training sessions came to an end on 22 June, 
and the closing session included the possibility of tasting 
the produce of the participating companies. The compa-
nies that participated in the “Digital Strategic Marketing 
Course” closed it by presenting the practical projects they 
had developed. 

Besides these, there was also an E-commerce and Mar-
keting Strategy Consultancy programme, which took 
place within the framework of the ECICII PLUS project, 
that is co-financed by the European Regional Development 
Fund (FEDER), through the Interreg V-A Spain-Portugal 
(PoCTEP) 2014-2020.

This was also aimed at small and medium sized compa-
nies from the food agriculture sectors, contract channel 
and kIS from the Galicia and North of Portugal region. 
It included three workshops, and a total of 24 hours of 
individual consultancy. Beginning on the 22 May, with the 
country in full pandemic mode, the programme closed on 
17 June.

The main goal of the E-commerce and Digital Market-
ing Strategy Consultancy Programme is to help compa-
nies redefine their online digital means strategies, so as to 
boost business in new markets. 

úteis, como a gestão de equipas e pessoas no contexto in-
ternacional; medição do negócio internacional com orien-
tação para resultados mercado a mercado; preparação para 
estar melhor e mais forte que os seus competidores e ris-
cos de internacionalização e como os minimizar.

Na sessão seguinte foram analisados os modelos de 
adequação da equipa comercial com responsabilidade nos 
mercados externos; a prospeção e fecho em todo o ciclo de 
venda internacional e a abordagem do ciclo de compra dos 
principais players internacionais de distribuição alimentar.

A fechar, a sessão contou com a participação da Exe-
cutive Coordinator Market Division, da Portugal Foods, 
Isabel oliveira.

As empresas tiveram ainda a possibilidade de dispor 
de sessões de acompanhamento individuais (4 horas) para 
apoio no desenvolvimento do projeto prático que faz parte 
do curso.

Ambas as sessões de formação terminaram a 22 de ju-
nho e no seu encerramento houve a oportunidade de fazer 
prova dos produtos das empresas participantes. E a fechar 
o “Curso de Marketing Estratégico Digital,” as empresas 
participantes apresentaram os projetos práticos desenvol-
vidos.

Já no âmbito do projeto ECICII PLUS, que é co-finan-
ciado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional 
(FEDER) através do Programa Interreg V-A Espanha-Por-
tugal (PoCTEP) 2014-2020, realizou-se um programa 
de Consultoria em Estratégia de E-commerce e Marketing.

Igualmente dirigido às PME dos setores agroalimentar, 
canal contract e kIS da Região Norte de Portugal e Galiza, 
este programa contemplou três workshops e mais de 24 ho-
ras de consultadoria individual. Com início a 22 de maio, 
com o país ainda a tentar gerir a pandemia, o programa 
encerrou a 17 de junho. 

o Programa de “Consultoria em Estratégia de E-com-
merce e Marketing” tem o principal objetivo de proporcio-
nar às empresas a redefinição das suas estratégias ao nível 
dos meios digitais online, por forma a potenciar negócios 
em novos mercados externos. 
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The programme opened with an online workshop on 
“E-commerce Strategies”, the first of three that, along-
side the individual consultancy service, aim to help the 
participating companies develop a strategic digital mar-
keting and E-commerce plan, leaving them better pre-
pared to approach international markets with a sales 
strategy at the level of digital online means. 

“There are countless opportunities and online plat-
forms to activate our business, whether we have five or 
six-digit budgets to invest, or only 100 euros”. This was 
the sentence used to start AEP International’s final on-
line workshop, dedicated to Strategic Planning of online 
Publicity, yet another event that was integrated into the 
E-Commerce and Digital Marketing Strategy Consultan-
cy Programme that the AEP developed and that proved 
to be very useful to the companies that took part.

Assim, o programa abriu com um workshop online sobre 
"Estratégias de E-commerce", o primeiro de três workshops 
que, juntamente com um serviço de consultoria indivi-
dual, pretendem que as empresas participantes desen-
volvam um plano estratégico de E-commerce e marketing 
digital e fiquem preparadas para abordar mercados inter-
nacionais com uma estratégia de vendas ao nível dos meios 
digitais online.

“Existem inúmeras oportunidades e plataformas onli-
ne para a ativação do nosso negócio, quer tenhamos para 
investir um orçamento de 5 ou 6 dígitos, ou apenas 100 
euros." Esta foi a frase que iniciou o último workshop online 
na AEP Internacional, dedicado ao tema Planeamento Es-
tratégico de Publicidade Online, mais um evento integrado 
no Programa de Consultoria em Estratégia de E-commerce e 
Marketing Digital que a AEP desenvolveu e que se revelou 
muito útil para as empresas que participaram.

o programa abriu com um workshop online sobre "estratégias de e-commerce"
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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

Fo
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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 
condições 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.pt

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 
conditions 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.pt
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Calendário 2020/21 
Calendar 2020/21

EvEntos MErcado FilEira

JAN. 27-30 Feira ARAB HEALTH / Dubai – EAU Saúde, Equip. Médico e Hospitalar

FEV. 3-7 Missão Empresarial aos EUA / Los Ângeles - EUA Multifileiras

16-20 Feira GULFOOD / Dubai – EAU Alimentação / Bebidas

17-21 Missão Empresarial ao México e Guatemala / Cidade de México e Cidade de 
Guatemala – México e Guatemala

Multifileiras

18-21 Feira SENCON SENEGAL / Dacar – Senegal Construção / Mat. de Construção

MAR. 7-13 Missão Empresarial à Costa do Marfim     / Abidjan – Costa do Marfim Multifileiras

JUN.
/JUL.

Missão Empresarial Virtual – Brasil / Brasil Multifileiras

Missão Empresarial Virtual – Colômbia / Colômbia Multifileiras

Missão Empresarial Virtual – Chile / Chile Multifileiras

Missão Empresarial Virtual – Peru / Peru Multifileiras

SET. 16-17 Feira Virtual - VEHICLE & TRANSPORTATION 
TECHNOLOGY INOVATION MEETINGS 

/ Turim -  Itállia Componentes Automóvel

21-25 Missão Virtual aos Balcãs: Croácia, Sérvia e Mon-
tenegro

/ Croácia, Sérvia e Montenegro Multifileiras

27 set.  
- 1 out.

Missão Empresarial ao Gana / Accra – Gana Multifileiras

OUT. 4-9 Missão Empresarial ao Canadá / Toronto e Montreal - Canadá Multifileiras

6-10 Feira FILDA ANGOLA / Luanda - Angola Multifileiras

12-16 Missão Virtual aos Países Nórdicos: Noruega, 
Suécia e Dinamarca 

/ Noruega, Suécia e Dinamarca Multifileiras

20-22 Feira PROVINO SÃO PAULO / Brasil – São Paulo Alimentação / Bebidas

Missão Empresarial à Colômbia / Cidade do Bogotá Multifileiras
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NOV. 3-5 Feira GULFHOST /  Dubai – EAU Equipamento Hoteleiro

3-5 Feira GULFOOD MANUFACTURING /  Dubai – EAU Equip.Processamento e Packaging 
Alimentar, Logística, Automação e 
Controlo, Supply Chain e Tecnolog. 
afins

9-12 Feira FOODEX SAUDI / Jeddah – Arábia Saudita Alimentação/Bebidas

10-12 Feira GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS 
AND SUPPLIERS

/ Estugarda - Alemanha Componentes Automóvel

10-12 Feira FHC – FOOD & HOSPITALITY CHINA / Xangai - China Alimentação/Bebidas/ Equip. Hotel.

16-19 Feira MEDICA DUSSELFORF / Dusseldorf – Alemanha Saúde, Equip. Médico e Hospitalar

22-26 Feira BATIMATEC ARGEL / Argélia - Argel Construção / Mat. de Construção

24-27 Missão Empresarial ao Chile e Uruguai / Santiago e Montevideu - Chile e 
Uruguai

Multifileiras

Missão Empresarial à República Dominicana e 
Caribe Central

/ Rep. Dominicana e Caribe Central Multifileiras

DEZ. 1-4 Feira POLLUTEC LYON / Lyon – França Ambiente

2021

MAR. 2-5 Feira FHA FOOD & BEVERAGE ASIA / Singapura Alimentação/Bebidas

30 mar.  
- 2 abril

Feira MOSBUILD / Moscovo – Rússia Construção/Mat. Construção

MAIO 21 maio
- 2 jun. 

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

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

1.º SEM 2021 Missão Empresarial à Ucrânia / Kiev - Ucrânia Multifileiras

Missão Empresarial à Malásia e Índia / Kuala Lumpur, Nova Deli 
e Mumbai – Malásia e Índia

Multifileiras

Missão Empresarial ao Uzbequistão / Taskent - Uzbequistão Multifileiras



“Persistence is  
very important. 
You should not give 
up unless you are 
forced to give up.”

Elon Musk, 
Empreendedor 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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio-bow-p3i-rev1.pdf   1   23/02/2018   17:59

“A persistência é muito importante. 
Nunca deve desistir a não ser que 

seja obrigado.”  
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