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aros associados,
dirigentes, parceiros
e amigos da ANCIPA,
Os ventos de mudança continuam a soprar…numa sociedade em constante
mutação, num mundo cada vez mais global e numa era digital onde tudo está à distância de
um click, muitos são os empresários (e aspirantes a!) que querem quebrar “fronteiras” e acrescentar
ao domínio nacional o prefixo “inter”.
Internacionalizar faz parte do léxico comum de muitos associados, além disso, o tema é de facto um dos
eixos estratégicos da nossa associação, aliás, motivo também pelo qual, temos sentido um feedback tão positivo
por parte dos nossos Membros. A internacionalização faz parte da maioria das agendas dos nossos empresários,
e muitos há, que vêem na associação o papel de captar financiamento, indo ao encontro das suas expectativas
e ambições, promovendo a internacionalização dentro do universo de interessados. A ANCIPA e as associações
a que dá suporte - ALIF e ACOPE-, têm vindo a alavancar um conjunto de iniciativas na última década, que têm
permitido a presença de muitas PME portuguesas do sector agroalimentar em feiras internacionais de referência
na Europa (este ano, em março, cruzamos pela primeira vez o Atlântico, com destino a Boston),
temos na bagagem algumas mostras de produtos além fronteiras e estamos focados nas relações com Entidades
que nos possam “transportar” para a realidade de mercados ainda desconhecidos. Atualmente, e a pensar nas
necessidades e anseios dos nossos associados, estamos também a envidar esforços na identificação e aposta
em parcerias estratégicas (uma delas poderá já conhecer hoje, através desta revista) que levarão os nossos
associados para novos mercados, e com certeza à concretização de novos e bons negócios. Estamos no
momento de iniciar viagem e gostaríamos de contar convosco para este desafio.
Porque o Natal é quando o Homem quiser, e permitam-me também afirmar, quando as nossas associações
quiserem, estamos a trabalhar no sentido de que o ano de 2017 traga muitas novidades e sobretudo muitas
oportunidades para que o sector agroalimentar cresça através da exportação. Comprometidos que estamos,
na defesa de um sector, que constantemente enfrenta contrariedades e imposições legais, acreditamos que o
privilégio de termos um sector que prima pela sua qualidade, será garante de muitos sucessos futuros…aqui e no
estrangeiro.

Norma Franco
Coordenadora
Geral da ANCIPA

editorial
Daremos novidades muito em breve, e até lá Votos de uma Boas Festas.
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Ramirez emite selos em
latas de conservas

E-Fishnet arranca em
Lisboa

O

F

primeiro selo português foi lançado em 1853,
no ano da fundação da empresa Ramirez & Cª
(Filhos). A coincidência levou os CTT a desafiar a
empresa a participar numa homenagem à indústria
conserveira com a produção da primeira emissão
mundial de selos em lata de conserva.
Utilizar latas de conserva e a sua tecnologia de
cravação para embalar outros produtos, para além
das sardinhas, das cavalas ou do atum, já não é,
porém, uma novidade para a Ramirez. O lançamento
da operadora de telecomunicações WTF fez-se com
recurso à comercialização de cartões para telemóveis
no interior de latas de conserva.
Para esta emissão especial foram produzidas cerca
de 50 mil latas serigrafadas com seis selos cada. A
lata e os selos remetem para o passado da indústria
conserveira, recuperando em fotos e ícones os
processos de fabrico de antigamente. Os seis selos,
cujo valor facial varia entre 0,47 cêntimos e 1 euro,
têm uma tiragem de 125 000 exemplares cada e foram
concebidos pelo designer portuense Fernando Pendão.

oi em Portugal, concretamente em Lisboa, que
decorreu, nos dias 17 e 18 de novembro, o
primeiro encontro do Projecto e-Fishnet.
Com co-financiamento da UE e integrado no programa
Erasmus +, o projecto tem como objectivo a análise da
formação disponível para os profissionais do comércio
de peixaria em diferentes países. Pretende-se, assim,
o desenvolvimento de um estudo sobre o tema com
o intuito de detectar possíveis lacunas, bem como os
pontos fortes dos respectivos sistemas em vigor.
O programa contempla ainda a criação de uma
plataforma e-learning conjunta, que resultará numa
ferramenta útil na flexibilização da oferta formativa para
estes profissionais.
No consórcio formado pelos seis países, incluem-se,
além da ANCIPA, a Matís, uma consultora islandesa
vocacionada para a inovação ou formação. A Turquia é
representada pela Universidade de Ankara e a Bélgica
pela EATIP, a Plataforma Tecnológica de Aquicultura
Europeia. O grupo de trabalho engloba ainda a
Inglaterra, através da Billingsgate Seafood School e
Espanha, representada pela FEDEPESCA.
Durante o encontro foi nomeado o Comité Directivo do
projecto e a Equipa de Gestão Técnica, que engloba as
Organizações nas suas diferentes áreas de actividade.
Após dois dias de trabalho que, por unanimidades dos
participantes, resultaram em conclusões positivas para
a boa continuidade do projecto, o próximo encontro
ficou agendado para julho de 2017, na Islândia
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Frutas e legumes dão
‘empurrão’ aos frescos

O

terceiro trimestre deste ano foi marcado por
um crescimento no segmento dos Frescos,
que graças às frutas e aos legumes está a ganhar
cada vez maior importância no mercado FMCG. De
acordo com dados do Kantar Worldpanel, tanto as
frutas como os legumes impulsionaram o mercado,
“contribuindo para 59% e 36% do crescimento,
respetivamente.
De acordo com a Kantar, “os frescos surgem com
maior regularidade nas cestas, verificando-se um
aumento médio do número de compradores semanais
na ordem dos 2%. Frutas, Legumes e Pastelaria
lideram este aumento de tráfego, mas se as duas
primeiras já chegavam à quase totalidade dos lares
portugueses, a pastelaria chega agora a 51%, mais 2
pontos percentuais em relação a 2015”.
Como refere o estudo agora apresentado, este
crescimento vai ao encontro da tendência de aumento
da presença da alimentação saudável nas despensas
portuguesas, com destaque para Cereais Muesli,
Iogurtes Funcionais, Massas Integrais, Congelados
não preparados, bolachas saudáveis, sumos de fruta,
entre outros. Segundo a Kantar Worldpanel, esta
tendência está também ligara “à crescente priorização
da confeção de alimentação caseira, em detrimento da
comida embalada, sobretudo nos lares mais jovens,
que procuraram aliar o sabor à redução de custos.”

Casa do Azeite
comemora 40 anos

A

Casa do Azeite celebrou quatro décadas a
representar e a defender as empresas do setor
e a divulgar a imagem do Azeite como produto de
excelência, tanto em Portugal como nos principais
mercados internacionais.
Para comemorar o seu aniversário, a Casa do Azeite
realizou no dia 28 de novembro, por ocasião do Dia
Mundial da Oliveira, o seminário “O sector do Azeite em
Portugal – crescimento e competitividade”.
O seminário “O sector do Azeite em Portugal –
crescimento e competitividade” contou com a presença
de Abdellatif Ghedira (Diretor Executivo do Conselho
Oleícola Internacional), e de Luís Folque (Presidente
da Casa do Azeite), bem como de muitos outros
especialistas e profissionais do setor.

Com este impulso, “o mercado dos Frescos atinge
o pico mais alto dos últimos cinco anos em volume
de vendas em FMCG, representando agora 28,5%.
Curioso é também o facto de a categoria de
frescos estar muito pouco dependente da atividade
promocional.
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Quais os best sellers do
Natal no retalho alimentar?
Os números não deixam margens
para dúvidas. Há algumas categorias
de produtos em que, no período
do Natal, concentra uma grande
percentagem de vendas anuais. É o
caso dos bombons (que o Natal 2015
representou 63,1% do total anual de
vendas) e das figuras de chocolate (o
Natal teve um peso de 41,6%). Outras
categorias com forte impacto nesta
época são as bolachas sortidas (24%
das vendas concentradas nas últimas
quatro semanas do ano), os licores
(23,9%), o vinho do Porto (20,8%), o
whisky (19,5%), o vinho espumante
(18,4%) e o bacalhau seco (17,7%).
«Apesar da sua importância nesta
época (19% das vendas anuais), as
vendas dos frutos secos já não estão
tão concentradas no Natal visto que
são cada vez mais consumidos ao
longo de todo o ano.

Pico de Vendas
O mês de Dezembro é o período do
ano mais importante para as vendas
no retalho alimentar representando
cerca de 9% do total de vendas
anuais e com o maior pico na semana
do Natal e na do fim-de-ano. Se
ao longo do ano, e segundo dados
referentes a 2015 disponibilizados
pela Nielsen, as vendas semanais
representam em média 1,9% das
vendas totais no universo de hiper
e supermercados nos bens de
alimentação, higiene e perecíveis, na
semana o Natal concentram-se 2,4%
das compras do ano e na semana
6

que antecede o ano novo as vendas
representam 2,3% do total.
Analisando o ano de 2015, verificouse um crescimento de vendas em
valor no Natal de 3% face ao ano
anterior (que, apesar da estabilidade
no total do ano, tivera uma quebra de
1% em relação a 2013).
É também nas quatro últimas
semanas do ano que se verifica
um intensificar das promoções. Em
2015 registou-se um crescimento
de vendas em valor com promoção
de 19% face a 2014 (no total do ano
essa variação ficou-se nos 15%).
Uma tendência de crescimento que
vinha já de anos anteriores já que em
2014 crescera 10% e em 2013 13%
.Quais

“
“

Bacalhau, pastelaria e “outras
carnes” (inclui cabrito e
borrego) continuam a ser
importantes no comércio
tradicional, especialmente na
época do Natal, mas apenas a
categoria do bacalhau apresenta
crescimento (mais 6% em 2015
quando comparado com dados
de 2014).

as lojas eleitas?

Apesar de os supermercados
continuarem a representar a maior
fatia do consumo (em 2015 no
total do ano representaram 50,3%
das compras e no Natal 49,7%),
os consumidores aumentam as
suas compras nos hipermercados
(crescimento de 26,5% em 2014
na altura de Natal para os 28,2%
em igual período em 2015), que
conquistam espaço às lojas
tradicionais como padarias, talhos
e perfumarias. Este aumento dos

hipers deve-se à conquista de novos
lares compradores e ao aumento da
cesta média (+6€ por visita no Natal
2015 vs 2014). «Há consumidores
que durante o ano não vão ao
hipermercado, mas que na época do
Natal vão», assegura.

Pão do Mar chega
no próximo ano

Já são conhecidas
as ‘super marcas’
de 2016
Sisab Portugal
2017: mais de 20%
dos compradores
internacionais
confirmados
Estão já confirmados mais de 20%
dos compradores internacionais face
ao mesmo período do ano anterior,
sendo que 40% destes compradores
internacionais não estiveram
presentes na edição ou edições
anteriores do certame agroalimentar.
Este crescimento é a confirmação do
Sisab Portugal - Salão Internacional
do Setor Alimentar e Bebidas
como o evento internacional de
excelência para a exportação do setor
agroalimentar, bebidas e produtos
complementares.
O SISAB, com os seus 22 anos de
existência, continua a apostar em
novos mercados e novos agentes,
assegurando a presença de
importadores pré-identificados pelos
expositores a fim de garantir o maior
sucesso da respetiva presença.
Trata-se de um universo de mais
de 1600 agentes económicos
internacionais de mais de 110 países
dos cincos continentes, que durante
três dias se encontrarão em Portugal
para contactar com produtos e
marcas exclusivamente portuguesas.

A

Superbrands, organização
independente que distingue as
Marcas de Excelência em 89 países,
revelou as 36 Superbrands 2016 do
mercado português.
As 36 Marcas de Excelência
que receberam este ano o selo
Superbrands 2016, eleitas pelos
consumidores e pelo Conselho
Superbrands, e que vão figurar no
livro Superbrands Portugal 2016
são: Amex, Bimby, Bom Petisco,
BPI, Branca de Neve, Caixa Geral
de Depósitos, Cartuxa, Chicco,
CTT, Diário de Notícias, EDP,
Era, Johnson’s, Lidl, Mastercard,
Mercedes-Benz, Millennium Bcp,
Moulinex, Pedras, Pestana, Pousadas
De Portugal, Remax, RFM, RTP,
Sacoor Brothers, Sapo, Sport Lisboa
e Benfica, Sport Zone, Sporting
Clube de Portugal, Super Bock, Terra
Nostra, Tranquilidade, TSF, Vista
Alegre e Zippy.
A instituição vencedora do Prémio
Solidariedade Superbrands 2016
foi a AMI – Assistência Médica
Internacional, numa iniciativa conjunta
entre a Superbrands e a RTP+,
que pretende reconhecer as boas
práticas na gestão de Marca como
um ativo central na afirmação e
profissionalização das organizações
do terceiro setor.
Nos 12 anos da Superbrands em
Portugal foram distinguidas mais de
150 Marcas, com especial destaque
para o setor alimentar.

O Politécnico de Leiria apresenta
um novo pão para as refeições
dos portugueses, o Pão do Mar
(marca registada). O novo produto,
desenvolvido na Escola Superior
de Turismo e Tecnologia do Mar do
Politécnico de Leiria (ESTM/IPL) em
parceria com o grupo Calé, Lda.,
encontra-se neste momento em fase
final de testes laboratoriais. Destacase por na sua formulação integrar
farinha de bivalves, apresentar baixo
teor de gordura, não ter qualquer
adição de sal e, adicionalmente, ser
uma fonte de ácidos gordos ómega
3, O desenvolvimento o Pão do Mar
decorre da execução de um vale
I&D, estando a sua comercialização
prevista para o primeiro trimestre de
2017.
A parceria da ESTM/IPLeiria com
o grupo Calé teve o seu início com
o desenvolvimento, em 2015, do
Pão d’Algas, e resulta do objetivo
do grupo de investigação Marine
and Environmental Sciences
Centre - MARE/IPL de desenvolver
novos produtos onde os recursos
marinhos desempenham um papel
preponderante. «Acompanhando
a tendência e as exigências dos
consumidores, estamos em crer que
a colaboração entre os investigadores
do IPLeiria e as inúmeras entidades
privadas com as quais temos vindo
a trabalhar, tem proporcionado um
contributo inovador e diferenciador
com resultados comprovados, e
produtos muito bem aceites pelo
público», explica Susana Mendes,
coordenadora da equipa de
investigação do IPL, responsável
pelos produtos Pão do Mar e Pão
d’Algas.
São inúmeros os exemplos de
produtos inovadores relacionados
com o recurso Mar, desenvolvidos
na Escola Superior de Turismo e
Tecnologia do Mar do Politécnico de
Leiria (ESTM/IPL), e no centro de I&D,
CETEMARES, fruto da investigação
aplicada desenvolvida em parceria
com empresas do setor. O sucesso
alcançado é visível e traduz-se nos
produtos que estão a ser produzidos
e comercializados com sucesso em
Portugal e no estrangeiro.
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INTERNACIONALIZAR
A SELEÇÃO DO PAÍS DE DESTINO

N

um mundo cada vez mais
globalizado, as PME precisam
de reduzir a sua dependência dos
mercados domésticos. Por outro
lado, existe uma relação direta entre
o processo de internacionalização
e o aumento da performance
económico-financeira das PME. As
atividades internacionais reforçam o
crescimento orgânico, aumentam a
competitividade e criam condições
para a sustentabilidade a longo prazo
das empresas.
A entrada nos mercados externos
tem claras vantagens por permitir
expandir o volume de negócios
e, em muitos casos, ganhos de
escala associados à repartição dos
custos fixos por um maior volume
de negócios. Outra vantagem,
particularmente relevante no
caso português, está associada
aos ganhos de reputação no
nosso mercado, dado que o
reconhecimento internacional dos
produtos e serviços das empresas
portuguesas permite-lhes aumentar
as vendas no mercado nacional.
No entanto, a presença nos
mercados externos enfrenta custos
e riscos específicos que podem ser
minorados através de um plano de
internacionalização adequado.
A escolha de países geográfica
e culturalmente próximos para
empresas com pouca experiência
internacional, tem benefícios fiscais,
reduzindo os custos de entrada
e minimizando a necessidade de
adaptação dos produtos. Esses
destinos podem, depois, servir de
base para a entrada progressiva em
mercados mais distantes.
Na adaptação dos produtos/serviço
aos mercados de destino devem
ser identificados factores relevantes
para o futuro sucesso dos produtos
escolhidos:
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1. F
 orças e fraqueza dos produtos
seleccionados, com base na
experiência no mercado interno;
2. S
 emelhança entre as
necessidades satisfeitas no
mercado nacional e nos novos
mercados, bem como a existência
local de produtos concorrentes;
3. E
 specificidade dos canais de
distribuição locais, assistência
técnica e normas locais sobre
o produto, embalagem e
especificações técnicas.

Pesquisa inicial
do mercado alvo
O principal objectivo, na escolha
preliminar de mercados alvo,
consiste em identificar os países
com mais potencial para o produto
seleccionado, a fim de não esquecer
mercados interessantes, nem
consumir demasiados esforços com
destinos que, à partida, ofereçam
pouco potencial.
Apesar da popularidade da visão do
mundo como “plano” e “homogéneo”,
os mercados mantêm diferenças
significativas tanto ao nível da
procura como da oferta disponível,
como tem sido defendido por Pankaj
Ghemawat. Assim, as empresas só
têm a ganhar em fazer “o trabalho de
casa” antes de se aventurarem num
novo mercado.
O primeiro modo de entrada é,
geralmente, pela via das exportações
e o primeiro nível de análise
deve incidir sobre o perfil dos
consumidores locais. É naturalmente
mais fácil a entrada junto dos
segmentos cujo nível de rendimento,
classe social, cultura, estilo de
vida, idade, género ou urbanização
são idênticos aos já servidos em
Portugal. A proximidade geográfica e
a pertença a uma união económica e

monetária também facilitam a entrada
pela via das exportações, dado que
reduzem os custos de transporte
e eliminam as tarifas e o risco
cambial O modelo “gravitacional” do
comércio internacional prevê que o
volume de trocas entre países seja
directamente proporcional ao volume
das economias e inversamente à sua
distância. Não é pois coincidência
que Espanha, uma economia com
cerca de seis vezes a dimensão
da economia portuguesa seja o
principal destino das exportações
portuguesas, com mais de um quarto
e a zona Euro represente mais de 50
por cento do total.
Neste sentido, o elevado peso das
economias emergentes de Angola e
Moçambique nas trocas comerciais
portuguesas é fácil de explicar.
Pelo contrário, é surpreendente
que o Brasil registe um volume tão
reduzido apesar da dimensão da
sua economia e da proximidade
linguística e cultural. Neste caso,
estamos seguramente em presença
de oportunidades ainda largamente
inexploradas por muitos setores da
economia.
Para além da dimensão do mercado
e dos factores de proximidade,
geográfica, cultural ou económica é
também importante conhecer o clima
interno relativamente à realização
de negócios. Existem numerosas
ordenações dos países pelos mais
diversos critérios. Um dos mais uteis

na seleção do país de destino,
sobretudo se o modo de entrada
for mais exigente, em capital
e risco, como o investimento
direto, é o do International
Finance Corporation, do
Banco Mundial, cujos
dados, para um conjunto
seleccionado de países
é apresentado a
seguir:
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Resolução de
insolvência

Cumprimento de
contratos

Pagamento de
impostos

31

78

35

30

104

49

77

17

22

23

44

136

38

70

57

53

100

34

39

64

20

Grécia*

78

146

31

59

150

83

117

56

62

87

50

Reino Unido*

7

19

20

62

73

1

10

16

14

21

8

Alemanha*

20

106

14

2

81

23

100

72

13

5

19

França*

34

27

52

42

146

53

82

53

27

8

43

Itália*

73

84

103

107

39

104

49

131

55

160

31

Holanda*

31

67

89

67

49

53

117

29

12

32

6

Polónia*

55

124

161

137

62

4

49

114

50

56

37

Irlanda*

15

10

106

95

53

12

6

6

28

63

9

República Checa*

65

140

74

143

27

53

100

120

68

79

34

Hungria*

54

52

55

109

43

53

128

118

73

16

70

M

Rússia

112

101

178

184

46

104

117

64

162

11

53

Y

Cabo Verde

122

129

122

106

69

104

139

102

63

38

185

CM

Moçambique

146

96

135

174

155

129

49

105

134

132

147

MY

Angola

172

171

124

113

131

129

70

154

164

183

162

CY

Brasil

130

121

131

60

109

104

82

156

123

116

143

CMY

Venezuela

180

152

109

160

90

159

181

185

166

80

163

México

48

36

36

130

141

40

49

107

61

76

26

Argentina

124

154

171

74

135

70

117

149

139

48

94

Colômbia

45

61

27

134

52

70

6

99

91

154

21

EUA

4

13

17

19

25

4

6

69

22

6

16

Canadá

17

3

69

152

54

23

4

8

44

62

4

Índia

132

173

182

105

94

23

49

152

127

184

116

China

91

151

181

114

44

70

100

122

68

19

82

Japão

24

114

72

27

64

23

19

127

19

35

1

Comércio
externo

30

Espanha*

Proteção de
investidores

Obtenção de
eletricidade

Obtenção de
crédito

Lidar com
alvarás de
construção

Portugal*

País

Registo de
propriedade

Iniciar um
negócio

Ranking da
facilidade de
fazer negócios

Quadro “Facilidade de fazer negócios”

* Países pertencente à UE

Este quadro, que inclui os
países com maior peso no nosso
investimento direto e trocas com o
exterior, revela que Portugal tem uma
classificação positiva, ocupando a
30ª posição pela facilidade de fazer
negócios, que seria ainda mais
elevada não fosse a dificuldade de
acesso ao crédito, um problema que
se espera passageiro.
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Assim, as empresas portuguesas
têm que lidar com um vasto conjunto
de economias menos favoráveis à
realização de negócios, obrigando
a um esforço de adaptação
e recomendando assessoria
especializada.
Para além destes dados, as
empresas podem recorrer a
estatísticas e rankings de países
com informação sobre população, o
PIB, o consumo de energia, a taxa
de penetração dos telemóveis ou da
interntet, entre outros.

Estimativa da dimensão do
mercado
A dimensão de um determinado
mercado obtém-se através de
uma fórmula simples: consumo
=importações +produçãoexportações. Estes dados podem
ser obtidos a partir de fontes
estatísticas dos países em análise,
mas em muitos casos, podem ser
complementados com estudos
específicos que podem ser obtidos
na internet.
Fonte: Horizonte Internacionalizar
guia para PME

C
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xportar
A

buyinportugal.pt é
a primeira e única
plataforma de
e-commerce de
encomendas online das
empresas exportadoras
portuguesas para
compradores
internacionais,
destinado a fabricantes,
grossistas,
distribuidores
e retalhistas
portugueses.
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Buyinportugal.pt

a plataforma das exportações portuguesas
“O objectivo da plataforma é
reunir empresas portuguesas
com capacidade de exportação e
alavancar as exportações nacionais”,
refere Pedro Quartin Graça,
um dos accionistas do projecto.
A vontade de Ricardo Wallis,
administrador da Buyinportugal.
pt, em criar uma plataforma para
ajudar as empresas portuguesas no
processo de exportação concretizouse com investimento privado e
reúne uma equipa que viu na
junção da tecnologia e do knowhow já adquirido anteriormente a
combinação perfeita para divulgar
os produtos portugueses alémfronteiras.

próprios produtos e fazerem uma
gestão autónoma. Por outro lado, a
empresa pode não ter capacidade
de introduzir os dados, as fotografias
e é aí que a buyinportugal.pt actua,
prestando um serviço de consultoria.
Por outro lado, temos parceiros na
logística, nos seguros, na tradução,
e outras áreas importantes, que
podem ajudar as empresas que
nunca exportaram ou que têm
pouca experiencia no processo
de exportação. Não nos podemos
esquecer que há regras e limitações
especificas que asseguram a
introdução da mercadoria nos
diferentes países”, esclarece Pedro
Quartin Graça.

O projecto estará on-line a 1 de
Janeiro de 2017, mas já é possível
aos interessados inscreverem-se. A
plataforma, que já foi “comparada” a
uma Alibaba ou Amazon pretende,
contudo, diferenciar-se pelo
acompanhamento aos empresários,
desde o momento da inscrição.

“A plataforma é uma ferramenta que
tem que se moldar aos gestores
portugueses e não fazer uma caixa
sólida”, adianta ainda Manuel
Segura, outro dos accionistas da
Buyinportugal.pt.

A plataforma não cobra comissões
pelas transacções realizadas, mas
requer um valor de 1.000 euros
de inscrição, que permite inserção
da informação dos produtos e da
empresa. Após 2018, haverá uma
anuidade de 500 euros.
“A plataforma na sua versão
catálogo terá a possibilidade dos
gestores introduzirem os seus

Além da Câmara de Comércio
e Industria Portuguesa, na qual
decorreu a sessão de apresentação
oficial da plataforma, e a Camara
Luso Belga Luxemburguesa,
determinante no contacto com o
mercado da saudade, a buyinportugal
tem vindo a estabelecer parcerias
com Embaixadas de diversos países,
nomeadamente fora da Europa, com
o objectivo de apoiarem as empresas
no processo de exportações para
países com maiores barreiras
administrativas.

VENDER NO BUYINPORTUGAL.PT
É UM PROCESSO EM 5 PASSOS
Passo 1 – Upload dos seus produtos

“

BENEFÍCIOS PARA
AS EMPRESAS PORTUGUESAS:
• Ter acesso à sua área de comerciante
onde poderá visualizar e modificar o
perfil da empresa, introduzir, modificar
e apagar os seus produtos, ver o
histórico das encomendas e responder
aos clientes, adicionar promoções,
descontos de quantidade, gerir as
devoluções de mercadoria, criar vales
de desconto, e saldos para cada
produto.
• Ter um mini-site dentro do
marketplace, com o perfil da sua
empresa, fotos, vídeos e descrição
dos vários produtos.
• Receber encomendas por e-mail.
• Receber e responder às mensagens
dos potenciais clientes.
• Adicionar palavras-chaves a cada
produto, para ser mais facilmente
encontrado.

“

Web Summit 2016
A estratégia de divulgação
internacional passou pela
selecção da buyinportugal.pt
para o programa ALPHA
(startups em early stage) do
Web Summit 2016, um dos
maiores e mais importantes
eventos mundiais sobre
tecnologia, empreendedorismo
e inovação, que se realizou em
Lisboa. Em cima da mesa ficou
a possibilidade da participação
em plataformas semelhantes
noutras partes do Mundo,
como no Paquistão, Filipinas,
Tanzânia, China, Hungria e
Irlanda.

Vendendo através da Buyinportugal.pt, é fácil fazer o upload do
seu inventário. Assim que estiver registado comece a vender
os seus produtos, use as ferramentas para configurar cada um
dos produtos de uma maneira rápida e fácil. Se tiver dúvidas ou
precisar de ajuda, basta um contacto.

Passo 2 – Os importadores estrangeiros vêm os seus
produtos no Buyinportugal.pt
Buyinportugal.pt é um portal visível por milhões de potenciais
clientes, pelo que tendo os seus produtos disponíveis nesta
plataforma única, pode atingir milhões de potenciais clientes
todos os dias.
Somente empresas estrangeiras podem registar-se,
posteriormente podem encomendar e ver os preços dos seus
produtos. Desta maneira os seus clientes importadores e
os exportadores que oferecem os seus produtos na nossa
plataforma ficam protegidos.
Não se aceita o registo de consumidores finais, para que não
consigam ver os preços dos seus produtos.

Passo 3 – Os importadores estrangeiros
encomendam os seus produtos
Buyinportugal.pt torna mais fácil a venda dos seus produtos.
Ferramentas com 1-clique e uma marca de confiança, ajuda
os clientes de uma forma fácil e sem preocupações.

Passo 4 – Recebe o pagamento
O pagamento da encomenda é depositado directamente na
sua bancária, ou na conta Escrow, recebe uma notificação por
e-mail a informar que o pagamento foi efectuado.

Passo 5 – Envie os produtos para os clientes no
estrangeiro
Buyinportugal.pt notifica-o por e-mail quando uma encomenda
é colocada. Só tem de embalar e enviar a encomenda para
o seu cliente (se pretender, a buyinportugal pode tratar da
logística).

Durante o mês de janeiro a
ANCIPA irá promover uma sesão
de apresentação da plataforma aos
seus associados.
Não perca esta opurtunidade.
Mais informaçõers brevemente em
www.ancipa.pt
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As Porções na
Rotulagem Nutricional
A

obrigatoriedade de apresentação
da informação nutricional é um
passo importante no que diz respeito
à disponibilização de informação
mais completa e adequada aos
consumidores sobre os géneros
alimentícios que consomem.
Neste sentido, a definição da
informação nutricional por porção
constitui mais um instrumento de
grande importância na promoção e
protecção da saúde pública.
No entanto, a comparação e escolha
por parte do consumidor entre os
produtos alimentares semelhantes
é por vezes difícil, dado que são
utilizadas diversas metodologias e
critérios para expressar a porção de
alimento, para a qual é definido o
valor nutricional.
Foi publicado, em julho de 2014,
o Guia Orientativo para o
Estabelecimento de Porções para
a Rotulagem Nutricional, onde
são apresentadas as porções para
determinados grupos de alimentos.
Previamente à definição das referidas
porções dos alimentos foi necessário
definir alguns termos, princípios e
pressupostos, nomeadamente:
1. Porção – quantidade média
de alimento ou bebida que é
expectável de ser consumida por
um individuo (adulto médio) de
uma só vez, ou seja, em uma única
ocasião de consumo
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	Unidade de consumo- unidade/
quantidade de produto que
é expectável ser consumida
individualmente (adulto médio).
	Medida caseira- peso ou
volume correspondente a um
utensilio comumente utilizado
pelo consumidor para medir os
alimentos.
2. N
 a expressão/uniformização
da informação nutricional por
porção tem-se por base a dose de
referência para um adulto médio
(8400kj/2000kcal);
3. A classificação dos géneros
alimentícios em Grupos de
Alimentos baseou-se no sistema de
classificação e descrição FoodEx2,
da European Food Safety Authority.
Foram efectuadas alterações ao
referido sistema, onde se inclui
a eliminação de determinados
géneros alimentícios, por se ter
considerado que tinham uma
expressão muito reduzida ou quase
inexistente em Portugal.
4. A porção deve ser estabelecida
tendo por base 3 categorias
principais de produtos:
	Categoria 1 – géneros alimentícios
pré-embalados em embalagens
individuais que é expectável serem
consumidos por um individuo de
uma só vez, ou seja, em uma única
ocasião de consumo – porção
individual(única)=unidade de
consumo.

	Categoria 2 – géneros alimentícios
pré-embalados em embalagens
contendo porções múltiplas ou vária
unidades, sendo cada porção e/ou
unidade de consumo perfeitamente
reconhecida – porção pode ser=ou
≠unidade de consumo.
5. De modo a garantir a aplicação
uniforme da declaração nutricional
por porção é importante que:
i) Para os géneros alimentícios
da Categoria 1 a porção
correspondente seja a
embalagem inteira, mesmo que
o seu peso/volume seja maior do
que a porção de referência para o
produto em causa.
ii) P
 ara os géneros alimentícios
da Categoria 2 a porção deve
ser, sempre que “admissível”,
igual à unidade de consumo
individual. Caso não cumpra com
esse requisito, então deve ser
adotada a expressão por porção
estabelecida da mesma forma
que para os géneros alimentícios
da Categoria 3.
iii) P
 ara os géneros alimentícios
da Categoria 3 a porção deve
ser definida por peso ou volume
correspondente ao consumo
típico/adequado do respectivo
produto.

Por decisão do GTP, não foram
definidas porções para alguns
alimentos nomeadamente: as
especiarias e ervas aromáticas,
o açúcar – por estes não serem
consumidos como tal, o que
torna impossível identificar o seu
principal uso, variando muito as
correspondentes porções; e a
batata processada – devido à
enorme diferença existente entre
as subcategorias, o que dificultou
chegar a acordo sobre uma porção.
Nestes casos foi proposto que se
considerasse a informação nutricional
apenas por 100g de produto.
De igual modo, não foram definidas
porções para os seguintes grupos de
alimentos: “aditivos, aromatizantes
e auxiliares tecnológicos para
panificação”; “produtos para dietas
não padronizadas, substitutos e
suplementos alimentares ou agentes
fortificantes”; “produtos alimentares
para população jovem”; “pratos
compostos”; por existir legislação
especifica ou, no caso dos “pratos
compostos”, devido à enorme
diversidade.
Fonte: Guia Orientativo para o estabelecimento
de porções para a rotulagem nutricional

Sistema de Classificação
e Descrição de Alimentos – FoodEx2
Grupos de Alimentos
1  Cereais e produtos à base de cereais
2  Produtos hortícolas e derivados
3 Raízes ou tubérculos amiláceos e
produtos derivados, plantas sacarinas
4 Leguminosas, frutos de casca rija,
sementes oleaginosas e especiarias
5 Fruta e produtos da fruta
6 Carne e produtos cárneos
7 Peixe, produtos da pesca, anfíbios,
répteis e invertebrados
8 Leite e produtos lácteos
9 Ovos e ovoprodutos
10 Açúcar, confeitaria e sobremesas
doces à base de água
(excluindo os edulcorantes intensivos)
11 Gorduras e óleos animais e vegetais
12 Sumos e néctares de fruta e vegetais
13 Água e outras bebidas à base de
água
14 Café, cacau, chá e infusões
15 Bebidas alcoólicas
16 Produtos alimentares para população
jovem
17 Produtos para dietas não
padronizadas, substitutos e
suplementos alimentares ou agentes
fortificantes
18 Pratos compostos
19 Temperos, molhos e condimentos
20 Aditivos, aromatizantes e auxiliares
tecnológicos para panificação
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O que muda com o
novo Regulamento da
proteção de dadoS
D

ireito ao esquecimento,
portabilidade de dados, multas
até aos 20 milhões de euros, e o fim
dos pedidos de autorização para o
tratamento de dados – são apenas
algumas das novidades do novo
Regulamento de Proteção de Dados
que já se encontra em vigor nos 28
estados membros – mas que apenas
será aplicado, obrigatoriamente, em
todo o espaço comunitário, a partir
de 25 de maio de 2018.
O processo legislativo teve início
em 2012 na Comissão Europeia
– e viria a ser alvo de debate no
Parlamento Europeu e nos Conselhos
de Ministros da Justiça até chegar
à versão final que foi publicada no
início de maio. Pelo meio, foram
movimentados meios e recursos
pelos diferentes lóbis da indústria
das tecnologias e dos ativistas da
proteção dos dados pessoais como
muito poucos processos legislativos
alguma vez conseguiram movimentar.

Quem é afetado pelo novo
regulamento?
Todas as empresas que tratem
de dados pessoais, ou seja, que
realizem operações que envolvam
dados de pessoas singulares. Estas
alterações afetam também todas as
empresas que façam o seu negócio
com cidadãos da UE, mesmo que a
empresa esteja sediada fora da união.
As mudanças previstas no novo
regulamento
Direito ao esquecimento: Um cidadão
vai poder exigir a uma empresa que
elimine os respetivos dados pessoais,
fazendo valer um direito que faz
lembrar uma regra que começou a
ser aplicada na Internet. O direito ao
esquecimento é na realidade uma
extensão do direito que já existia
do cidadão de impedir que os seus
dados pessoais sejam tratados.
Com o Regulamento vai poder exigir
algo mais: que os seus dados sejam
destruídos.
Portabilidade de dados: Com a
portabilibilidade de dados, o cidadão
passa a poder exigir a uma empresa
os dados que lhe dizem respeito num
formato que permitirá a migração
para outra empresa. Vai ter reflexos
muito importantes nas nossas vidas
enquanto consumidores, facilitando,
por exemplo, a mudança de
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prestadores de serviços e melhorando
a concorrência. Com este direito a
mudança de prestador de serviço que
trate os seus dados pessoais tornarse-á mais simples. Pense-se na
mudança de banco ou de seguradora:
o cidadão exerce este direito e não
terá de fornecer novamente os seus
dados pessoais ao novo prestador de
serviços.
Para as empresas: Em paralelo com
a aplicação de novos direitos para
os cidadãos, os novos regulamentos
libertam as empresas dos pedidos
de autorizações de tratamento de
dados junto da Comissão Nacional
de Proteção de Dados (CNPD),
mas definem novos requisitos no
processamento da informação.
Há várias regras que beneficiam as
empresas, por exemplo o mecanismo
de autorização prévia pela autoridade
local (CNPD) vai desaparecer, por
isso as empresas não vão precisar
de esperar pelas autorizações. Por
outro lado, o reforço dos direitos dos
cidadãos significará a imposição
de regras mais rigorosas e, nessa
medida, mais difíceis de cumprir.
As empresas passam a ser
dispensadas das atuais burocracias
(notificações), mas têm de manter
registos sobre tratamentos de dados
que efetuam, realizar auditorias,
adotar os princípios da proteção
de dados desde a conceção
(privacy by design) e da proteção

de dados por defeito (privacy by
default). Ao nível do relacionamento
online com clientes, as políticas de
privacidade terão de ser redigidas
numa linguagem clara e percetível,
o que frequentemente não ocorre
hoje em dia. Há várias obrigações
novas, como por exemplo a eventual
obrigação de nomear um encarregado
da proteção de dados (data
protection officer), a obrigação de
comunicar as quebras de segurança
às autoridades e aos cidadãos
afetados, a necessidade de realizar
impactos sobre o tratamento de dados
(privacy impact assessments), utilizar
tecnologias como a pseudonimização
e a cifragem dos dados pessoais.
Coimas: Caso a empresa não
cumpra o Regulamento podem ser
sancionados com “coimas até 20
000 000 EUR ou, até 4 % do seu
volume de negócios anual a nível
mundial” (Artigo 83º, secção 3).
Resumidamente, se as empresas
não adotarem políticas corretas para
proteger os dados pessoais que
estejam em sua posse, terão que
enfrentar custos elevados, danos na
reputação e na confiança dos clientes.

E a CNPD?: O Regulamento cria um
sistema de balcão único (one-stop
shop) entre as várias autoridades de
proteção de dados europeias e no
caso de grupos multinacionais com
vários estabelecimentos na Europa,
a supervisão mais direta irá passar
para autoridades estrangeiras. É,
por isso, natural que a CNPD perca
algum poder de supervisão mais
direta sobre estas empresas. Mas
em contrapartida estará mais liberta
para atividades de prevenção e de
fiscalização, o que não tem sucedido
até hoje.

“
“

Como obedecer ao novo
regulamento?
Para muitas empresas que
necessitem de cumprir o novo
regulamento, a melhor forma de
se prepararem é implementando
uma estratégia de proteção de
dados.
Apesar do regulamento não fazer
referência a nenhuma tecnologia
específica, faz diversas alusões
à encriptação como forma de
proteger os dados críticos e
torná-los inutilizáveis a pessoas
não autorizados.
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Regulamento de Execução
(UE) 2016/2106 da Comissão,
de 1 de dezembro de 2016,
que altera o Regulamento de
Execução (UE) nº 884/2014
que impõe condições especiais
aplicáveis à importação
de especiarias da Etiópia,
amendoins da Argentina e
avelãs do Azerbaijão e que
altera as condições especiais
aplicáveis à importação de
figos secos e avelãs da Turquia
e amendoins da Índia.

Última
Hora

Redução do prazo
para comunicar
facturas ao Fisco

Diretiva (UE) 2016/1855 da
Comissão, de 19 de outubro
de 2016, que altera a Diretiva
2009/32/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho
relativa à aproximação das
legislações dos EstadosMembros sobre os solventes
de extração utilizados
no fabrico de géneros
alimentícios e dos respetivos
ingredientes.

Regulamento (UE) 2016/1814
da Comissão, de 13 de
outubro de 2016, que altera
o anexo do Regulamento
(UE) nº 231/2012 que
estabelece especificações
para os aditivos alimentares
enumerados nos anexos II e
III do Regulamento (CE) nº
1333/2008 do Parlamento
Europeu e do Conselho,
no que diz respeito às
especificações para os
glicosídeos de esteviol (E 960).

Os empresários vão passar a ter muito menos tempo para comunicar
ao Fisco as facturas emitidas no mês imediatamente anterior, com o
prazo de 25 dias que agora vigorava a encurtar para oito dias.
A medida surge na proposta de Orçamento do Estado para 2017,
onde se altera o decreto-lei 198/2012, o diploma que regula as regras
de comunicação mensal de facturas ao Fisco. Em vez de terem
até ao 25º dia do mês seguinte ao da facturação para enviarem os
elementos, os empresários passarão a ter de apenas até ao 8º dia do
mês seguinte, um período substancialmente mais pequeno.
A par desta medida, o Governo vem também exigir às empresas que
já têm facturação electrónica que passem a enviar mensalmente os
ficheiros no formato SAF-T.

BENEFÍCIOS
Propostas com desconto optimizado
Av.ª da Liberdade, 180/A – 7º
Edifício Tivoli Fórum | 1250-146 Lisboa
Tel.: 213 502 770 | Fax: 213 502 775
Serviços de comercialização de energia

BENEFÍCIOS
- 7% nas avenças definidas
- 10% nos valores extra a faturar
Av.ª General Eduardo Galhardo, Edifício Nucase, 115
2775-564 Carcavelos | Tel: 21 458 5700 | Fax: 21 458 5799
Contabilidade | Gestão administrativa de recursos humanos,
Consultoria de gestão - Consultoria fiscal

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Plano Consultores
Rua Professor Prado Coelho, 25B | 1600-651 Lisboa
Tel: +351 210 961 772 | Fax: +351 210 961 772
Email: geral@plano.pt
Estudos e projectos de licenciamento de estabelecimentos
alimentares; Desenvolvimento de produtos com estudos de vida
útil; outros.

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Rua Sociedade Farmacêutica, 3
1169-074 LISBOA (Sede)
Tel.: 21 311 24 00 | Fax.: 21 311 24 24
cecoa@cecoa.pt

BENEFÍCIOS
Condições Especiais para Associados
Rua da Junqueira | Centro de Congressos de Lisboa, Piso 1,
Sala 4 | 1300-307 Lisboa | Tel.: 213 629 553 | Fax: 213 621
091 | Email: consulai@consulai.com
Estudos, Projectos e Elaboração de candidaturas a apoios
comunitários; Desenvolvimento de novos produtos. Estratégias
de Marketing e Internacionalização; Ambiente, Qualidade e
Segurança Alimentar

Desconto de 50% sobre os preços da tabela
em práctica na clínica
Av. Guerra Junqueira Nº 21 - 4º Esq | 1000-166 Lisboa | Telefone:
218 499 966 | Fax: 218 499 966
Estomatologia | Prótese Dentária (fixa e removível) | Odontopediatria e Ortodontia (aparelhos para correcção das desarmonias
dentárias em adultos e crianças) | Clínica Geral

BENEFÍCIOS
20% de desconto nas licenças de software
Art’s Business Center
Av. D. João II Lote 1.18.01 Piso 1 | 1990-085 Lisboa
Telefone: 21 120 24 00 | Fax: 21 120 24 90 | Email: info@
sage.pt
Consultoria em informática de gestão

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
R Andrade Corvo 6, Lisboa | 1050-009 LISBOA
Tel.: 215 002 000
Voz Móvel ; Banda Larga TMN; Voz Fixa; Telepac ADSL; Office
Box; MEO

BENEFÍCIOS
Propostas com desconto optimizado

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

Strapex Embalagem, Lda.
Estrada da Outurela, 121 | 2794-051 Carnaxide
Telf. +351 21 416 47 82 | Fax: +351 21 418 32 92
E-mail: sales@strapex.pt | www.strapex.pt
Soluções para o acondicionamento e segurança no transporte das
mercadorias dos vários segmentos de mercado, tais como, produção,
comércio e logística (envolvimento, cintagem, colagem, etc.)

Hoteis Real
Rua Tomás Ribeiro, 115 | 1050-228 Lisboa
tel.: [+351] 213 199 500 | fax: [+351] 213 199 50 | realpalacio@hoteisreal.com

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados

Certificação; Educação e formação; Auditoria e inspecção;

Desconto de 10% em serviços laboratoriais
Complexo ISQ/ Edifício F2 | Av. Prof. Dr. Cavaco Silva, 33; Taguspark
| 2780-994 Porto Salvo
TEL.: 21 422 90 16 | FAX: 21 422 90 57
Ensaios sobre embalagens e materiais de embalagem e produtos de
grande consumo; Assistência técnica, estudos e pareceres (verificação da conformidade com requisitos legais, adequabilidade produto/
embalagem, optimização de especificações)

BENEFÍCIOS

Desconto de 10% sobre os preços da tabela em
práctica para os Associados da ANCIPA;
Implementação dos serviços de Segurança e Saúde no
Trabalho concretizando as condições apresentadas em
proposta comercial (a verificar junto da ANCIPA).
Rua Castilho, 13-D - 8º Piso | 1250-066 Lisboa Tel.: 213 170
418 Fax: 213 170 489
Segurança e Saúde no Trabalho

BENEFÍCIOS
Condições especiais para Associados
Universidade Lusófona
SESC - Sociedade de Estudos Superiores e Culturais, S.A.
Campo Grande, 376, 1749 - 024 Lisboa, Tel.: 217 515 500
Fax: 21 757 7006 - info@ulusofona.pt
Formação em contexto de trabalho

Formação, Workshops; Seminários

APCER – Associação Portuguesa de Certificação
Avenida Dr. António;
Edifício de Serviços da Exponor, 2ºandar
4450-617 Leça da Palmeira
Tel: +351 229 993 600 | Fax: +351 229 993 601

Apenas os Associados com
a quotização regularizada
poderão usufruir dos benefícios
apresentados.

Alojamento; aluguer de salas

Rua Engenheiro Frederico Ulrich, 2650 | 4470-605 Moreira
da Maia
Tel: 220 930 978 | Fax: 220 930 978 | Email: admin@
vigiesolutions.com
Equipamentos de monitorização de frio e quente; Apoio na
manutenção curativa dos sistemas, com suporte à calibração
com equipamentos de substituição.

BENEFÍCIOS
10% de desconto às empresas associadas
que se registem na plataforma.
Buyinportugal.pt
Rua Aristides de Sousa Mendes, 9 | 1600-548 Lisboa
Tlm: (+351) 927312999 | E-mail: info@buyinportugal.pt
Site: www.buyinportugal.pt
Registo na plataforma Buyinportvugal.pt, um marketplace
B2B online das empresas exportadoras portuguesas, para
compradores internacionais.

NOVo

BENEFÍCIOS
Condições especiais para associados que
adquiram o software Movelife

NOVo

Movelife
R. Dr. Carlos Pires Felgueiras 173, 4470-157 Maia
Telefone: 302 016 381 | www.movelife.net
O software Movelife permite o calculo dos valores nutricionais de
cada formulação e/ou produto; identificar os alergénios presentes nos
produtos; efectuar uma gestão de custo; gerar fichas automáticas;
elaborar e imprimir rótulos com a informação exigida legal.

®®
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