
APRESENTAÇÃO DO NOVO EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO 
CANADÁ 

No passado dia 10 de julho a ADIPA esteve presente no seminário de 
apresentação do Embaixador de Portugal no Canadá, João da Camara, 
uma sessão que foi organizada pela AICEP e que decorreu no auditório 
da organização em Lisboa.

Neste evento, as empresas tiveram a oportunidade de reunir com 
o diplomata, apresentar os seus projetos para o mercado canadiano 
e sugerir formas de apoio institucional importantes para estimular/
reforçar as relações comerciais entre Portugal e o Canadá.

Para além da presença do senhor embaixador, esta sessão con-
tou também com a presença de Raúl Travado, delegado da AICEP 
no Canadá.

O senhor embaixador abriu a sessão fazendo um breve enquadra-
mento do Canadá, referindo que já se encontra presente no país há 9/10 
meses e que isso contribuiu para ganhar algum conhecimento do país.

Referiu que é um país muito equilibrado, tudo o que ali é feito é muito 
estável, sendo assim um país seguro e confiável a todos os níveis.

No que toca a relações bilaterais, Portugal tem uma relação ótima 
com o Canadá, comunga dos mesmos valores e dos mesmo princípios. 

O acordo comercial CETA entre a União Europeia e o Canadá trouxe 
mais oportunidades. O país tem todas as condições criadas para que 
seja possível desenvolver atuação das empresas naquele mercado.

Afirmou que o Canadá têm uma envolvência com os Estados Unidos, 
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Ao nível do investimento, o CETA preten-
de que as empresas europeias possam in-
vestir no Canadá como qualquer empresa 
canadiana. Este acordo também prevê a 
criação de um quadro de cooperação para 
empresas que necessitam de certificados 
europeus válidos no Canadá conseguindo 
assim a harmonização na certificação. 

Por fim, foi dada a oportunidade às 
empresas presentes para fazerem uma 
breve apresentação de forma a darem a 
conhecer o seu negócio, os seus objetivos 
de entrada no país e bem como o resultado 
dessa mesma entrada e experiência no 
terreno. Uma das empresas apresentadas 
foi a Efasec, representada por Duarte 
Ferreira - Diretor de desenvolvimento 
de negócios globais, que referiu que a 
empresa se encontra no mercado há 70 
anos. O mercado dos Estados Unidos é o 
segundo maior mercado de exportações 
da empresa e que pretendem entrar no 
mercado do Canadá em diversas áreas, 
mas principalmente na área da mobilida-
de elétrica, já que o Canadá é o 3º maior 
mercado de veículos elétricos. Após esta 
apresentação Raúl Travado referiu que é 
muito importante as empresas estarem 
presentes fisicamente pois a proximida-
de do mercado é fundamental. 

Seguiu-se uma breve apresentação 
de Raúl Travado o qual referiu que para 
muitas empresas portuguesas o mercado 
canadiano pode ser uma porta de entrada 
no mercado norte americano.

Desde que o acordo CETA entrou em 
vigor que as exportações têm aumentado. 
As exportações de Portugal para o Canadá 
cresceram 11% em 2018 com tendência de 
crescimento em 2019.

Com a entrada deste acordo cerca de 
98% da totalidade das tarifas aduaneiras 
foram eliminadas. Isto significou uma 
deslocalização importante de importa-
ções da Ásia para a Europa, e produtos no 
segmento de melhor qualidade.

O CETA procura também criar um novo 
quadro ao nível do comércio de serviços 
facilitando a mobilidade dos profissionais.
Neste âmbito o acordo pretende que seja 
muito mais fácil para profissionais euro-
peus trabalharem temporariamente no 
mercado canadiano e vice-versa.

tal como Portugal com a Europa. Também referiu que os empresários canadianos prefe-
rem exportar para o mercado americano do que para o mercado Europeu por ser mais 
económico, mas ao verem que o mercado dos Estados Unidos não é garantido já estão a 
começar a olhar o mercado europeu, ainda que de uma forma muito subtil.

O senhor embaixador finalizou o seu discurso afirmando que o Canadá é um país onde 
vale a pena investir, quer diretamente no terreno, como em exportações e em negócios 
com empresas canadianas. É um país com um quadro legal magnífico e onde a segurança 
jurídica é uma realidade providenciando assim todas as condições de um país desenvolvido.
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FÓRUM ECONÓMICO PORTUGAL – TUNÍSIA PARA O COMÉRCIO E INVESTIMENTO 

A AICEP e a Embaixada da Tunísia em Portugal promoveram no passado dia 22 de julho 
um seminário subordinado ao tema: “Forum Économique Portugal – Tunisie pour le 
Commerce et l’Investissement”.

A abertura de sessão contou com a presença de António Silva, Administrador Executivo 
da AICEP e de S. Ex.ª o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia, Khemaeis Jhinaoui 
e de S. Exa o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, Augusto Santos Silva.

Foi lançada uma plataforma digital 
dedicada ao investimento que oferece os 
seguintes serviços:

∙ O pedido de declaração do investimento
∙ A constituição legal
∙ Demanda por incentivos financeiros
∙ A apresentação de um projeto de inte- 
   resse nacional
∙ O pedido de autorização

Deu a conhecer algumas das agências 
essenciais de apoio ao investidor como a 
FIPA Tunisia, Agence de Promotion de l’ 
Industrie et de l’innovation, Tunisia Invest-
ment Authority – TIA, APIA - Agence de 
Promotion des Investissements Agricoles, 
Tunisia Export – CEPEX. Referiu também 
que a indústria agroalimentar é o setor 
motor da Tunísia, sendo que as indústrias 
agroalimentares representam 3,7% do PIB 
e 19% do valor acrescentado industrial. 

Existem mais de mil empresas no setor 
onde cerca de 160 são estrangeiras, exis-
tindo incentivos fiscais para o setor.

Por fim, apresentou algumas oportuni-
dades de investimento a nível de projetos 
de infraestruturas, de turismo de saúde, 
de tratamento de resíduos, de energias 
renováveis e sector financeiro.

Seguiu-se a apresentação de M. Moha-
med Lassaad Laabidi, Président Directeur 
Général, CEPEX sobre “Cooperação comer-

Sessão de abertura com S. EX.ª o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal, S. EX.ª o  
Ministro dos Negócios Estrangeiros da Tunísia e o Administrador Executivo da AICEP.

O tema “Tunísia - Um mercado de oportunidades para empresas portuguesas” foi 
abordado por duas agências de promoção do investimento estrangeiro. A primeira 
agência a apresentar e a debater este tema foi a FIPA Tunísia pelo seu diretor-geral, 
Abdelbasset Ghanmi, que referiu que o número de empresas portuguesas ou com a 
participação portuguesa na Tunísia ascende a 42 de um total de 3 455 mil empresas 
estrangeiras, atingindo um valor de 10 milhões de dinares, gerando 2 mil empregos 
diretos. A Tunísia tem um um sistema educacional de alto desempenho onde existem 
200 universidades e mais de mil centros de formação profissional gerando mais de 65 
mil novos diplomados por ano.
Existem vários ativos estratégicos no que toca a atividade e competitividade:

∙ Acesso a um mercado de +800 milhões de consumidores
∙ Acordo de Comércio livre com a União Europeia
∙ Acordo Árabe - Mediterrâneo de Agadir
∙ Acordo de Livre Comércio com a Turquia
∙ Tunísia membro do COMESA
∙ Acordo de Livre Comércio com a Turquia

Em 2018 a Tunísia foi o 2º exportador global de tâmaras, azeite e produtos orgânicos 
de África. Sendo a única produtora e exportadora mundial da fruta maltaise demi-
-sanguine ou “rainha das laranjas”. Referiu ainda que a Tunísia tem estabelecidas 3 mil 
empresas estrangeiras de renome mundial. Também referiu que a Lei de Investimentos 
oferece inúmeros benefícios tais como:

∙ Total liberdade de participação estrangeira em empresas offshore
∙ Redução do número de autorizações e revisão das especificações
∙ Liberdade para transferir fundos (lucros, dividendos e ativos) para o exterior
∙ Acesso livre à propriedade da terra para a implementação de projetos de investimento
∙ Investidores estrangeiros têm o direito de possuir imóveis para fazer investimentos

Abdelbasset Ghanmi -  Director Geral da FIPA 
Tunísia
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cial entre a Tunísia e Portugal - Realidades e perspetivas ”, onde foram abordados os 
seguintes temas:

∙ O comércio externo da Tunísia
∙ As trocas comerciais Tuniso-Portuguesa
∙ Perspetivas da Cooperação Comercial
∙ Comércio Externo

Mohamed referiu que a Tunísia é uma economia aberta ao exterior com vários acor-
dos comerciais, tais como:

∙ Acordos Multilaterais e Bilaterais de Comércio Livre
∙ Acesso livre a mais de 50 mercados e mais de 800 milhões de consumidores
∙ A Tunísia é o 20 º membro do acordo de comércio do COMESA

Os principais parceiros comerciais em 2018 foram: França ( 29,4%), Itália (15,9%), Ale-
manha (12%), Espanha  (5%), Líbia  (3,2%), Argélia (2,7%), USA (2,7%), Países Baixos (2,3%), 
Reino Unido (1,8%), Bélgica (1,6%).

No que concerne toca ao comércio bilateral entre a Tunísia e Portugal a taxa de crescimen-
to anual média das exportações da Tunísia entre 2014-2018 foi de 8,1%, enquanto que a taxa 
de crescimento anual média das importações da Tunísia, no mesmo período, foi de 4,1%.

Principais produtos exportados:

∙ Azeite Virgem
∙ Volantes, colunas e caixas de direção
∙ Velas de ignição para veículos
∙ Roupas e outros materiais têxteis

Algumas empresas que têm presença 
na Tunísia fizeram breves apresentações 
aproveitando a oportunidade para dar o 
seu testemunho. 

Uma dessas empresas foi a COBA, SA, que 
é uma empresa de consultores de engenha-
ria e ambiente  portuguesa com mais de 50 
anos de atividade (nacional e internacional).

Esta empresa referiu que a Tunísia é um 
país atrativo, sendo um país turístico aber-
to. A moeda dinar é relativamente estável 
com uma taxa de cambio favorável para 
o mercado europeu. A implantação da 
democracia contribuiu para que a Tunísia 
seja uma presença importante na África.

A sessão encerrou  após um período de 
debate entre as entidades presentes.

Apresentação da empresa COBA, SA

SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DOS ESTUDOS DE MERCADO

No passado dia 23 de julho a AICEP realizou uma sessão de apresentação dos estudos 
exploratórios de mercado dos seguintes países: Costa do Marfim, Egito, Etiópia, Senegal, 
Peru e Ucrânia. Este estudo teve como objetivo dar a conhecer potencialidades e oportuni-
dades de cada país tal como barreiras e dificuldades à entrada de empresas portuguesas.

O primeiro país apresentado foi o Peru por Luís Sequeiro, que referiu que o mercado 
de vinhos no país tem um valor estimado de 220 milhões de USD/ano, e os principais 
exportadores para este mercado em 2017 foram: Argentina (39% do total), Chile (24%), 

Espanha (16%), Itália (13%), França (6%) 
EUA (0,6%) e Portugal (0,4%).

As vendas do retalho alimentar ascen-
deram em 2017 a 4.341 mil milhões USD, 
um crescimento de 5,3% face a 2016. O 
mercado de alimentos importados carac-
teriza-se pelo seu público-alvo ainda limi-
tado, embora com uma procura crescente.

No caso pontual do nicho dos alimentos 
gourmet estamos perante um mercado 
que se encontra ainda numa fase inicial, 
mas com grande potencial.

Foi apresentada uma análise acerca do 
país, onde damos destaque aos seguintes 
fatores de atratividade:

∙ Economia de mercado aberta com  

Apresentação  de Peru por Luís Sequeiro

baixas tarifas
∙ Estabilidade macroeconómica e re- 

servas cambiais elevadas
∙   Solidez no sistema financeiro
∙  Elevada disponibilidade de recursos 

naturais e matérias- primas
∙    Acordo para Evitar a dupla Tributação 

Portugal Peru (único na UE)
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O segundo país a ser abordado foi a Costa do Marfim por Paulo Borges, que referiu 
que o país tem uma forte capacidade de produção a nível mundial em alguns produtos 
agrícolas, no entanto, não é auto-suficiente em bens alimentares essenciais, como por 
exemplo, o arroz, produtos lácteos, conservas e pescado. A aposta na capacitação e 
modernização dos métodos de produção é igualmente uma prioridade do atual progra-
ma de governo da costa do marfim.

As barreiras não tarifárias às exportações do setor agroalimentar podem ser consul-
tadas no portal Global AgriMar do gabinete do planeamento e políticas do Ministério da 
Agricultura e do Mar.

Foi apresentada uma análise acerca do país, onde damos destaque aos seguintes 
fatores de atratividade:

∙ Plataforma estratégica para a região da África Ocidental;
∙ Abidjan capital “criadora” de tendências da região;
∙ Economia mais importante e influente da União Económica e Monetária do Oeste   

Apresentação  do Egito por Daniel Pontes

∙ Localização geográfica estratégica, 

Africano - UEMOA (possui moeda única, plano de contas e pauta aduaneira comum – 
teoricamente livre circulação de bens e mercadorias);

∙ Centro financeiro da região, sede do BAD – Banco Africano de Desenvolvimento em  
   Abdjan, presença de outras instituições internacionais;
∙ Bom funcionamento das instituições, capital humano acima da média Africana, boa 
   regulação e alguma proteção do investimento;
∙ Ligações aéreas diretas da TAP, portos marítimos de águas profundas são portas de   
   entrada para os países limítrofes da África Ocidental;
∙ Possui recursos agrícolas, tais como, cacau , caju, café e fruta.

Seguiu-se a apresentação do Egito por Daniel Pontes, referindo que o país pretende 
um desenvolvimento integrado nacional acelerado nos setores do leite, avicultura, 
frutas e vegetais , bem como resolver o problema do défice comercial do milho, trigo e 
arroz, procurando tornar o país auto-suficiente. A agricultura representa cerca de 40% 
do emprego e 14% do PIB do Egito. Cerca de 70% da população encontra-se abaixo dos 
35 anos sendo assim maioritariamente jovem com interesse por produtos importados. 
Tendo em conta que um grande segmento da população dispõe de um rendimento mé-
dio e alto, existe grande potencial para consumo de bens estrangeiros, o que contribui 
para o aumento das exportações portuguesas para este mercado.

Foi apresentada uma análise acerca do país, onde damos destaque aos seguintes 
fatores de atratividade:

∙ Existência de um acordo de Associação com a União Europeia;
∙ O Egito é considerado um parceiro estratégico da União Europeia no Norte da África  
   e Médio Oriente;
∙ Relacionamento bilateral político muito positivo entre Portugal e o Egito;
∙ Financiamento Multilateral;
∙ É considerado uma plataforma de diversificação de atividade económica e comer-

cial para todo o Mundo Árabe e África.

A Etiópia foi apresentada por Daniel Pontes onde foi referido que existem muitas difi-
culdades identificadas por empresas portuguesas. Apesar de ser um país em desenvolvi-
mento com maior potencial e com inúmeras oportunidades é o mais difícil de concretizar.

Algumas das dificuldades identificadas pelas empresas portuguesas foram:

∙ Instabilidade no mercado;
∙ Dificuldade em pagamentos;
∙ Falta de pagamentos (Endiprev);
∙ Dificuldades com os partners locais;
∙ Impossibilidade de abertura de Cartas de Crédito;

Seguiu-se a apresentação da Ucrânia abordada por Dra. Alexandra Ferreira Leite e 
onde foram abordados alguns dos fatores mais importantes a ter em conta:

conexão entra a Europa e a Eurásia;
∙ Dimensão do mercado doméstico, 

um dos maiores da Europa, com 47 
milhões de consumidores;

∙  Recursos humanos qualificados;
∙  Previsões económicas de continuado 

crescimento económico favoráveis;
∙  Acordo de Associação com a UE, pre-

vendo a implementação de uma Zona 
de Comércio Livre;

∙  Acordo de Promoção e Proteção Reci-
proca de Investimentos e Convenção 
para evitar a Dupla Tributação com 
Portugal.

Por último, foi apresentado o Senegal 
por Maria José Alvarenga onde foram 
abordadas algumas das oportunidades 
emergentes onde existe a possibilidade de 
captação de investimento estrangeiro para 
Portugal, considerando que existem gran-
des players no mercado. Dakar encontra-se 
no cruzamento de várias rotas marítimas e 
apresenta uma verdadeira vantagem com-
parativa para o tráfego marítimo.

Destacam-se os seguintes fatores de 
atratividade:

∙ Plano Senegal Emergente – 15.000 
Milhões € previstos em projetos;

∙  3h30 distancia entre Lisboa e Dakar 
(10 voos semanais TAP);

∙  Comunidade Económica dos Estados 
da África Ocidental e UEMOA merca-
dos com mais 300 milhões consumi-
dores;

∙ Uma das democracias mais estáveis 
em África;

∙  2ª maior Economia UEMOA;
∙ Crescimento PIB acima de 6% nos  

últimos 4 anos, com previsão de cres-
cimento de 10% em 2022.


