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1. Evolução das exportações e crescente peso nos Mercados extra EU 28
Export. Portugal de Bens e Serviços
2010
Uniao Europeia (UE) em % 73,7
Extra UE, em %
26,3

2013
69,0
31,0

Em % do PIB

41,2

31,8

2. Internacionalização das Empresas Portuguesas
Foram identificadas 832 empresas que se encontram presentes em 39 países e contam com
1.113 presenças no total.

Outros (1 empresa presente em cada um destes mercados): Bulgária, Holanda, Egipto, Marrocos, Senegal, Rússia, Camarões, Nigéria,
Malawi, Índia; Botswana, Costa do Marfim, Iraque, Marrocos, Guiana, Croácia, Finlândia, Sérvia, Gilbratar, EUA, Roménia, Omã, Israel.
Fonte: AICEP; CGD

3. Desafios da Internacionalização para as Empresas

Motivação: mercado nacional saturado, busca de novos mercados, explorar oportunidades, melhorar margem
Principais dificuldades: desconhecimento dos mercados, barreiras à entrada
Tipo de riscos: risco de crédito, dependência de parceiros locais, enquadramento legal-fiscal
Escolha de mercados: proximidade geográfica, afinidade linguística-cultural, oportunidades
Posicionamento para internacionalização: preço, qualidade dos produtos, sofisticação tecnológica, formação RH
Opções de exportação: diretamente ao cliente final, via agentes ou distribuidores locais, implantação local
Aproximação/ promoção: presença em feiras, missões comerciais, divulgação via internet
Áreas críticas: marketing (produto, preço, promoção ou distribuição); RH / equipa internacional; R&D
Opções de financimento: auto financiamento, financiamento bancário, incentivos financeiros / fiscais
Serviços de apoio: informação de mercados, feiras e missões comerciais, apoio logístico e administrativo
Facilitadores: mitigação de risco (créditos documentários / seguros credito / seguros transporte)

4. Presença Internacional do Grupo CGD – racional

4. Presença Internacional do Grupo CGD – evolução

4. Presença Internacional do Grupo CGD – negócio cruzado

A CGD tem vindo a apostar no desenvolvimento do negócio cross-border, principalmente nos
mercados-eixo da internacionalização, e apoiar fluxos de investimento Português no estrangeiro,
através das Unidades do Grupo no Exterior, nos quatro continentes.

5. Direção Internacional de Negócios - DIN

Com vista a apoiar os negócios dos seus clientes, a Direção Internacional de Negócio, é um centro de
competências de âmbito corporativo, para todo o grupo CGD, assegurando a ligação entre a rede doméstica
de Agências e Gabinetes de Empresas (através dos Gestores de Negócio Internacional e Pivots de Mercado) e
a rede internacional de Bancos afiliados e outras unidades do Grupo no exterior (através dos Desks
Internacionais de apoio ao negócio cross border).
A DIN constitui um polo de dinamização do negócio de Empresas e Particulares e de desenvolvimento da
relação com os Bancos Correspondentes, dispondo ainda de uma área de pesquisa e produção de informação
de negócio e de otimização da oferta comercial em articulação com as áreas operacionais e de marketing.

6. Acompanhamento das empresas no seu processo de Internacionalização
SERVIÇO PERSONALIZADO BILATERAL

Serviço personalizado e
aconselhamento em Portugal

DIREÇÃO INTERNACIONAL DE NEGÓCIO
 Pivot de mercado
 Gestor de negócio internacional

Bancos locais:
Desks internacionais de apoio às
empresas portuguesas
Serviço de banca local

7. Oferta Internacional abrangente de Produtos e Serviços
• Trade Finance e Apoio à Tesouraria: meios de pagamento e de gestão da
tesouraria doméstica ou internacional e apoio na exportação de bens
transacionáveis: inclui as operações documentárias, suporte e-banking para as
operações básicas de comércio externo, financiamentos ao exportador e a
modalidade de crédito ao importador estrangeiro.
• Investimento e Negócio Internacional: engloba as linhas de apoio ao investimento
e à internacionalização das empresas (investimento no estrangeiro) e prevê, entre
outros, a oferta de banca de investimento, capital de risco e oferta local de bancos
e sucursais do Grupo CGD no estrangeiro.

8. Informação de Mercado
Através da Unidade de Business Intellingence, a CGD disponibiliza diversos instrumentos de apoio à
internacionalização das empresas e informação sobre a Oferta Internacional do grupo CGD, nomeadamente Oferta
Ibérica, Oferta Angola e Oferta Moçambique.

Esta informação está disponível
para consulta na Plataforma
Internacional em www.cgd.pt

Identificação de parceiros
• Bancos do Grupo
• AICEP
• INPI
• etc

Manuais de Mercado
Conhecimento das geografias onde o Grupo está presente e outros
mercados estratégicos para a internacionalização portuguesa
• Mercado e risco país
• Envolvente legal, fiscal e tecnológica
• Setores de atividade e concorrência
• Fluxos comerciais
• Contrapartes atuais ou potenciais
• Apoio do Grupo CGD

9. Plataforma Internacional
Oferta Moçambique

Oferta Angola
Oferta Ibérica
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