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1. Pontos de partida 
 

Em primeiro lugar clarificamos alguns pontos de partida para a discussão 

subsequente:  

a) Não será no essencial da definição dos valores e caracterisiticas do 

“sistema de identidade da oferta portuguesa” propostos no documento de 

apresentação do programa Marca Portugal (1) (ver páginas 5 e 6) que encontramos 

diferenças de fundo significativas. Muitas das ideias aí referidas coincidem com a 

nossa análise. 

b) Reconhecemos que o Estado tem o dever, a obrigação e a responsabilidade 

de participar na criação, consensualização e difusão da imagem do país. 

c) Mas no tempo actual essa deve ser uma tarefa colectiva participada pela 

multiciplicidade de actores dos vários poderes (incluindo o poder local) e dos 

parceiros da “sociedade civil”. Não pode continuar a ser o monopólio de um só 

actor, numa perpspectiva característica de uma visão própria de planeamento 

central e de sede única de competencias exclusivas. Nisso temos claramente 

diferença de visões e de políticas. 

d) Mas a maior diferença estará no que consideramos um confusão grosseira 

entre uma politica de imagem de um país, que não se pode confundir com uma 

politica de promoção de marcas de produtos de grande consumo desse país. São 

políticas diferentes, com objectivos diferentes e com ambitos claramente 

diferentes, que não se podem confundir. A imagem de Portugal não se pode 

confundir com uma marca de algumas marcas comerciais de origem portuguesa, 

mas tem antes que se basear na especificidade cultural e nas capacidades dos 

portugueses (2). 
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2. Objectivos de uma política de imagem de Portugal 
 

Para que serve uma política de promoção da imagem de Portugal? 

Há objectivos óbvios como a atracção de turismo e a atracção de investimento 

estrangeiro.  

Mas o objectivo da uma politica de imagem de um país é mais do que isso: é 

criar uma “awareness” favoravel na comunidade internacional, largamente 

imaterial e perene, que sustente e alavanque objectivos específicos como os 

anteriormente referidos.  

Tem por isso que se basear em valores profundos e em traços caracteristicas 

da portugalidade, numa política continuada e coerente. Não em episódios e 

valores efémeros cuja resiliencia acabe por se tornar contraprudocente (3). 

 
 

3. Valores portugueses 
 

E quais são os valores nos quais basear a imagem de Portugal? 

A nossa lista não é muito diferente doutras: 

• a cultura portuguesa, rica e universalista; 

• a vocação internacional e multiracial dos portugueses, a sua 

capacidade de miscigenização (4); 

• a flexibilidade, a facilidade de adaptação, mesmo o improviso e o 

“desenrascanço” (5) ; 

• o espírito de aventura nos espaços da geografia e nos saberes, a 

mobilidade na procura dos valores (materiais e não só ...); 

• a inteligência emotiva, o fado e o sentimento, a saudade e uma 

pacífica bonomia; 

• a capacidade de assimilação e uso de tecnologias e de saberes; 

• o carácter vertical e honesto do português. 
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Recorrendo a uma metáfora já usada, diria que a cultura não é seguramente 

a “cereja do bolo” (6), mas sim a massa ou o recheio do bolo. Não é o acessório, mas 

o fundamental. Pelo contrário, a promoção de marcas de produtos portugueses, 

isso sim, é certamente uma cereja do bolo. A questão da imagem de Portugal 

passa primeiro e acima de tudo pelo bolo. As cerejas vêm depois. 

 
 

4. Unidade e pluralidade 
 

A realidade de um país é algo de imaterial e multifacetado. 

Não há um Portugal: há vários “Portugais”. 

Ná há um alvo ou “target”: há vários alvos. 

Não há um canal único: são precisos canais multiplos e plurais. 

Não pode haver um actor único: há muitos actores a envolver. 

A imagem do país não pode ser propriedade de alguém: precisa de uma 

multiplicidade de actores, canais, acções para uma multiplicidade de alvos. 

Essa não tem sido manifestamente a política seguida nas últimas décadas, 

que se tem caracterizado pelo monolitismo, pelo centralismo (sob a falácia da 

necessidade de controlo e coordenação), pela unicidade e pela falta de pluralismo 

de actores e mensagens, do que tem resultado uma gritante falta de cooperação e 

de cumplicidades institucionais. 

 

 

5. Imagem de um país versus imagem de produtos comerciais 
 

Julgamos infeliz e errada uma política que confunde a imagem de Portugal 

com a imagem de algumas marcas portuguesas. 

As marcas portuguesas com algum reconhecimento internacional são muito 

poucas, e mesmo assim de impacto reduzido.  
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Mesmo algumas marcas que tradicionalmente os portugueses julgam 

internacionalmente importantes, têm uma importancia apenas marginal nos 

mercados internacionais de grande consumo. O caso das marcas “Vista Alegre” e 

“Atlantis” é paradigmático. Por muito interessante e meritório que seja o enorme 

esforço de implementação dessas marcas ao longo de décadas, temos que 

reconhecer que estão longe de ser grandes “players” internacionais (7), quer no 

mercado europeu como americano. 

Alicerçar a promoção da nossa imagem como país em marcas de produtos 

portugueses é basear essa política num ponto fraco e frágil de Portugal e não 

num ponto forte e robusto. 

As realidades são o que são e décadas (mesmo séculos) de trajectória 

económica de Portugal criaram um perfil de especialização do tecido empresarial 

português largamente baseado na subcontratação industrial, algo em que temos 

dado boas provas e que é fruto da “excentricidade comercial” de Portugal e do 

caracter periférico da sua localização geográfica (e não só (8)).  

A economia portuguesa nunca desenvolveu um forte braço comercial nos 

grandes mercados internacionais, vendo-se hoje (como ontem) afastada ou longe 

dos grandes canais de distribuição (por grosso e de retalho capilar) dos grandes 

mercados europeu e americano. Sem isso dificilmente será capaz de impor 

marcas.  

Mas há mais: uma marca (de produto de grande consumo) tende a ser 

apátrida e global. A origem faz-lhe (em geral) perder valor. 

E lançar marcas globais exige investimentos comerciais e em “braços 

armados” de distribuição que no mundo do grande consumo de hoje são muito 

dificeis de impor, para os quais a barreira à entrada é enorme sob o ponto de 

vista financeiro, até porque são espaços já largamente ocupados e até saturados. 

A forma mais eficiente de entrar nessas canais é pela via da aquisição, ou 

pela entrada no seu capital. Ou seja, pela via do investimento financeiro. Uma 

via que é pouco apoiada pelos actuais programas operacionais, que apoiam 
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preferencialmente investimentos corporeos (em geral com um muito maior risco 

associado). 

 

 

6. Marcas e riscos de imagem 
 

As marcas de origem portuguesa são um ponto fragil. E potencialmente 

efémero. Por isso muito perigoso para base de uma politica de imagem (2). 

Recordo aqui esforços de internacionalização de marcas portuguesas que se 

mostraram promissores e que depois “desapareceram” ou não foram capazes de se 

implementar. A cadeia de roupa infantil Cenoura é um caso. As tentativas da 

MacModa (Maconde) podem ser outro exemplo.  

As atribulações do processo de criação e implementação de marcas criam uma 

taxa de mortalidade elevada que a volatilidade dos mercados internacionais 

agrava. 

O falhanço de uma marca ficará irreversivelmente associado à imagem do 

país, dentro dos mecanismos propostos pelo programa Marca Portugal. Um risco 

que não é aceitável.  

 

 

7. Marcas ancora? 
 

A questão das “marcas ancora” é uma questão adicional que agrava a 

fragilidade do programa.  

Na realidade corre-se o risco (real) de apostar em marcas em fases do ciclo de 

vida já maduro (ou mesmo de envelhecimento) e de ignorar fenómenos 

emergentes, mas cujo desfecho é naturalmente incerto. 

Para além da questão dos critérios de selecção das marcas ancora: algo que 

não se antevê pacífico. 
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8. E os actores principais? 
 

O ponto 3.2 do documento do Icep (1) é esclarecedor (9). Remete a promoção 

da imagem de Portugal para o país (leia-se Icep...), para os sectores (económicos) 

e para as empresas.  

De fora ficam as autarquias, os poderes locais e os actores regionais (como as 

associações de municipios), actores naturais e imprescindiveis na nossa visão de 

política de imagem do país. 

De fora fica a comunidade artistica e cultural. 

De fora fica a comunidade académica, científica e tecnológica (10). 

De fora fica a diáspora portuguesa e seus agentes. 

De fora ficam os agentes desportivos. 

... 

Dentro ficam empresas e sectores económicos: é a preversão de uma politica 

de imagem do país na forma de uma política de incentivos a empresas e ao 

serviço das empresas. Esse não pode ser o objectivo de uma política de promoção 

da imagem de Portugal, sem prejuizo de ser legítimo (e uteis) apoios ao 

marketing internacional de empresas portuguesas. O que não se pode é tomar 

isso como uma política de imagem internacional do país. 

 

 

9. Que mil actores floresçam... 
 

A nossa visão é que “mil mensagens, canais, operadores floresçam e sejam 

apoiados em parcerias para a promoção da imagem internacional de Portugal”, 

através de uma actividade multiforme e plural, à volta de um conceito nacional 

de imagem consensualizado e moderno. 
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Pensamos em primeiro lugar em actores associados ao poder local e de 

intervenção regional. Actores cuja capacidade de intervenção tem sido bem 

testada e provada, que têm legitimidade política e estão próximos do país real (11)  

E que em segundo lugar pensamos em parcerias abertas, com espaço de 

intervenção e liberdade criativa (12). 

 

 

10. Implicações nas políticas 
 

Claro que esta visão alternativa não pode deixar de ter as suas implicações ao 

níveis de políticas.  

Propomos por isso que até 2006 se evolua, gradual mas seguramente, para 

que o poder central controle apenas 50% do orçamento de promoção da imagem 

de Portugal, sendo os restantes 50% alocados a actores e agentes externos ao 

poder central.  

A política de imagem de Portugal não se pode confundir com políticas 

empresariais. 

O equívoco resulta em boa parte de se colocar no Ministério da Economia a 

questão da imagem de Portugal. A visão do programa proposto (9) resulta em boa 

parte disso.  

Claro que no Ministério da Economia devem ser tomadas iniciativas de apoio 

á internacionalização das empresas e ao reforço da sua capacidade de intervenção 

comercial (marcas incluidas). 

Mas o problema da imagem de Portugal não pode encontrar aí a sede 

adequada.  

Trata-se de um questão inter-ministerial (ou mesmo supra-ministerial).  

Propõe-se por isso que a responsabilidade dessa política passe para outra 

sede, sugerindo-se que a Presidencia de Conselho de Ministros poderá ser a 

entidade supra-ministerial apropriada para liderar essa questão.
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Notas: 

 
(1) ICEP, “Apresentação do programa Marca Portugal”, Lisboa, s/d 

(2002) 

(2) Parafraseando uma afirmação do Eng. Pinto dos Santos, incluida no 

video apresentado pelo Icep no início da sessão: “A forma mais simples de 

promover Portugal é promover os portugueses”. 

(3) A imagem de ruralidade do Minho como região de aldeias rusticas e 

de carros de bois, promovida pelas políticas de turismo das ultimas décadas, é 

hoje frequentemente apontado pelos empresários do Minho como um dos seus 

grandes “handicaps” nos mercados internacionais. 

(4) Recordo aqui o papel notavel que os militares portugueses 

desempenham actualmente nas missões de paz e segurança em que a Europa e a 

Nato se têm visto recentemente envolvidas, merecendo o reconhecimento 

unanime – em especial das populações locais – pelo profissionalismo e 

humanismo da sua intervenção. Isto para já não falar no caso de Timor. 

(5) A capacidade de “desenrascanço” dos portugueses é um valor muitas 

vezes mal apreciado pelos próprios portugueses. Trata-se de uma capacidade de 

lidar bem com situações complexas poucos estruturadas e de forma pouca 

hierarquizada (planeada), como “agentes inteligentes” no sentido da teoria da 

complexidade.  

(6) Permito-me aqui retomar de forma diferente uma imagem da Drª 

Odete Patricio, da Fundação de Serralves, na sua intervenção anterior neste 

workshop. Posteriormente o Dr. Mário Rui Gonçalves (crítico de arte) falava na 

cultura como o “fermento da massa”. 

(7) Recordo aqui as palavras do Engº Pais de Sousa, presidente do 

Conselho de Administração da Vista Alegre, em intervenção anterior. 

(8) Agravados por décadas de isolamento cultural e proteccionismo 

industrial do Estado Novo. 
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(9) Cita-se: “propiciar a coerencia da comunicação internacional de 

Portugal, a nível público e privado, criando e / ou participando na criação das 

orientações e instrumentos de comunicação, de forma a maximizar os 

investimentos dos agentes públicos e privados, num sistema integrado a 3 níveis: 

país – sectores – empresas” (sublinhado nosso)  

(10)  Uma das formas eficientes de marketing territorial é através dos 

canais académicos e científicos. Portugal tem sido pouco hábil a fomentar isso. 

(11)  O argumento (fácil) que esses operadores não têm preparação 

suficiente é inaceitavel, e típico da defesa corporativa do poder central (e 

centralizador). O risco de mau uso de dinheiros é ridículo. A experiencia tem 

demonstrado o contrário. Mas por esse argumento há muito que se tinham 

fechado muitas instituições desse poder central (e centralizador). 

(12)  A experiencia em curso de parcerias com actores locais para a 

promoção turistica, no ambito de programas operacionais (POE) tem sido até 

agora fonte de frustação e de desilusão. Sob a capa das parcerias esconde-se um 

esforço corporativo para manter a realidade monolítica atrás descrita. Não é 

sobre parcerias desse tipo que estamos a falar.  
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