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A Roménia, uma economia aberta e com um sólido crescimento nos últimos anos, 
tem sido destino de investimento de empresas portuguesas no mercado, mas 

também é um parceiro comercial relevante de Portugal, sobretudo ao nível da 
exportação de bens. Constitui ainda uma importante plataforma de negócios no 
sudeste da Europa Central, apresentando oportunidades de negócio em vários 

setores para as empresas portuguesas que aí queiram apostar.

O embaixador de Portugal no país, Fernando Teles Fazendeiro, analisa as relações 
e afinidades que unem Portugal e a Roménia, e Pedro Macedo Leão, delegado da 

AICEP em Varsóvia e responsável pelo mercado romeno, fala-nos dos principais 
fatores de competitividade e das potencialidades que o mercado encerra para as 

empresas portuguesas.

Destaque ainda para o artigo da Câmara de Comércio e Indústria Bilateral 
Roménia-Portugal e para os testemunhos de empresas portuguesas com 

investimentos de sucesso naquele mercado: Coindu, Copefi e Sonae Sierra.

ROMÉNIA
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 > POR FERNANDO TELES 
FAZENDEIRO*, EMBAIXADOR 
DE PORTUGAL EM BUCARESTE

ta de Portugal Dona Maria Antónia, 

filha da Rainha Dona Maria II, era 

cunhada do primeiro Rei da Roménia 

Carol I. Este último morreu sem filhos 

e quem lhe sucedeu, em 1914, foi o 

seu sobrinho o Rei Ferdinando I, filho 

daquela Princesa portuguesa. Dessa 

forma, um descendente da Casa de 

Bragança ocupou o trono da Romé-

nia. Sublinhe-se ainda que durante a 

Primeira Guerra Mundial os dois paí-

ses fizeram parte da mesma aliança. 

Apenas uma nota histórica e turística 

pessoal: a cidade de Sinaia, a pouco 

mais de 100 quilómetros da capital 

romena, com o seu Palácio de Pe-

les construído nos finais do século 

XIX tendo como cenário montanhas 

magníficas, recordam-me sempre 

PORTUGAL E A ROMÉNIA
Ambiente favorável ao desenvolvimento 
do relacionamento económico bilateral

Portugal e a Roménia surgem quase em oposição no mapa da Europa. Portanto, 
para quem desconhece a história de ambos os países, será difícil conceber 
que tenham algo em comum para além de traços gerais europeus. E até o 

facto de só em 1917 as relações diplomáticas entre os dois Estados terem sido 
formalmente estabelecidas, poderia demonstrar que a grande distância geográfica 

corresponderia a diferenças profundas civilizacionais. Pois, como tantas vezes 
acontece, as aparências são enganadoras.

numa expedição militar do Impera-

dor Sigismundo contra os otomanos. 

No entanto, a partir da segunda me-

tade do século XIX, através das casas 

reais portuguesa e romena, o quadro 

altera-se substancialmente. A Infan-

Grande parte do território romeno 
foi romanizado, tal como o portu-
guês e, mais tarde – de forma diversa 
e em épocas diferentes –, a presença 
ou a vizinhança muçulmana tiveram 
influência na unidade de cada um 
dos países. A importância da roma-
nização é, aliás, para portugueses 
e romenos algo de fundamental na 
afirmação das respectivas nações, 
porque as línguas portuguesa e ro-
mena têm as suas raízes no latim. O 
Cristianismo constituiu igualmente 
factor marcante para as populações 
portuguesas e romenas. Deste modo, 
e apesar dos cerca de 4.000 quiló-
metros de distância entre Lisboa e 
Bucareste, constata-se que a história 
e a cultura como que contradizem a 
geografia, em consequência de de-
nominadores comuns, resultantes em 
especial da latinidade.

Todavia, esse passado revela-se re-
moto. Faltam as relações entre os 
povos para acentuar essas caracterís-
ticas comuns, apesar da evolução em 
contextos geopolíticos tão distintos. 
De facto, ao longo dos séculos, não 
consta haver relatos detalhados de 
contactos entre portugueses e rome-
nos. A excepção parece ser no século 
XV, quando o Infante D. Pedro, nas 
suas sete partidas, terá participado 
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Sintra com a sua serra, castelo e Pa-

lácio da Pena. 

Hoje em dia, Portugal e a Roménia 

são aliados na NATO e parceiros na 

UE. Partilham na Aliança Atlântica os 

mesmos objectivos gerais de reforço 

da cooperação entre os seus mem-

bros e dos laços transatlânticos. E, 

por exemplo, o fornecimento de F16 

da Força Aérea Portuguesa à Força 

Aérea Romena traduz bilateralmen-

te esse propósito, correspondendo, 

ao mesmo tempo, às necessidades 

estratégicas actuais. Também consti-

tui, evidentemente, factor relevante 

de aproximação entre os dois países. 

No âmbito da UE, as posições portu-

guesas e romenas estão em sintonia, 

defendendo como essencial a manu-

tenção das políticas de coesão e na 

política agrícola comum o desenvol-

vimento rural. Ainda e considerando 

as consequências da pandemia que 

grassa na actualidade no mundo, 

consideram muito relevante um pro-

grama robusto europeu de recupera-

ção social e económica. 

Assim, o quadro geral das relações 

entre Portugal e a Roménia é clara-

mente favorável ao desenvolvimento 

de negócios entre empresas dos dois 

países em todas as áreas. No contexto 

romeno parece, em especial, alician-

te o plano estratégico de grandes in-

vestimentos, a médio e longo prazo, 

apresentado pelo actual Governo, no 

dia 3 do passado mês de Julho. Claro 

que nada se faz sem empresários e 

entidades de ambos os países conver-

sarem. A Embaixada de Portugal em 

Bucareste estará sempre disponível 

para apoiar esses contactos. 

www.bucareste.embaixadaportugal.

mne.pt/ro/

*O autor escreve de acordo com a antiga grafia.

ROMÉNIA, UM
IMPORTANTE MERCADO 

PARA PORTUGAL
A Roménia ocupa um importante lugar enquanto 

parceiro comercial do nosso país e enquanto destino 
de investimento direto português no estrangeiro, num 

relacionamento que, longe de estar esgotado, antes 
revela uma dinâmica que permite perspetivar um 

incremento nas relações económicas bilaterais. 
A Roménia oferece inúmeras oportunidades às 

empresas portuguesas de praticamente todos os 
setores de atividade, dos mais tradicionais aos que 
apresentam produtos inovadores e com elevada 

incorporação tecnológica.

 > POR PEDRO MACEDO LEÃO, 
DIRETOR DO CENTRO DE 
NEGÓCIOS DA AICEP NA 
POLÓNIA E RESPONSÁVEL 
PELO MERCADO DA ROMÉNIA

A Roménia é o nosso 19° cliente com 

as trocas comerciais bilaterais de bens 

e serviços a passar a marca dos 523 

milhões de euros em 2019 (mais 4 por 

cento do que em 2018), com cerca 

de 1.565 empresas portuguesas já a 

exportar ou a operar neste que é o 

segundo maior mercado da Europa 

Central. O país tem potencial e me-

rece atenção por parte das empresas 

portuguesas porque existem oportu-

nidades de negócio. A Roménia é um 

mercado em desenvolvimento e isso é 

https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/ro/
https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/ro/
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raro na Europa. Na realidade, o país 
apresenta uma das maiores taxas de 
crescimento da União Europeia (UE).

A Roménia é um importante mercado 
de 19,4 milhões de habitantes, loca-
lizado no sudeste da Europa central, 
e dotado de uma força de trabalho 
muito competitiva. A epidemia da 
COVID-19 continua a ser uma realida-
de a nível global, e na Roménia po-
derá ser difícil de superar esta conjun-
tura no curto prazo. As principais im-
plicações económicas, além da queda 
global da procura, materializaram-se 
na aceleração das tendências digitais, 
como o teletrabalho, a formação on-
line e o comércio eletrónico, como a 
melhor forma, em períodos de confi-
namento, de abastecer famílias e em-
presas. A Roménia irá, naturalmente, 
sofrer as consequências económicas 
da atual conjuntura, devido à desace-
leração da atividade em geral. No en-
tanto, o país tem uma visão clara do 
que pretende para o futuro, pelo que 
as reformas, ainda que revistas, certa-
mente terão continuidade.

No que respeita à economia romena, 
a dinâmica do PIB registou um au-
mento de 4,3 por cento no quarto tri-
mestre de 2019, encerrando um ano 
de rápido crescimento económico (4,1 

por cento), impulsionado pelo consu-
mo doméstico. Embora os primeiros 
sinais para 2020 apontassem para 
uma tendência ascendente em curso, 
as medidas adotadas para diminuir a 
propagação da pandemia COVID-19 
pesarão na atividade económica do 
ano de 2020. No primeiro trimestre de 
2020, o PIB apresentou uma quebra 
de menos 2,4 por cento no PIB, face 
ao mesmo período do ano anterior. Os 
economistas preveem que a economia 
deverá contrair 5,5 por cento em 2020 
e expandir 5,1 por cento em 2021. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) 
prevê um aumento da taxa de desem-
prego na Roménia, que foi de 3,9 por 
cento em 2019, para 10,1 por cento 
em 2020, seguido de uma redução 
para 6 por cento em 2021. Na fren-
te externa, as exportações de bens e 
serviços registaram uma contração de 
5,5 por cento no primeiro trimestre do 
ano, contrastando com a expansão de 
6,4 por cento no quarto trimestre de 
2019 e marcando o pior resultado des-
de o terceiro trimestre de 2009. 

As principais cidades romenas são 
Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj-Na-
poca, Galati (entre Cluj-Napoca e Bra-
sov), Brasov, Craiova, existindo 25 ci-
dades com mais de 100.000 habitan-
tes no país. A Roménia faz fronteira 
com cinco países: Moldávia, Ucrânia, 
Bulgária, Sérvia e Hungria. O território 
da Roménia está organizado em 41 
distritos, mais o município de Bucares-
te, que tem um estatuto semelhante 
ao de um distrito. Bucareste, a capital, 
tem 1,8 milhões de habitantes e é a 
mais importante e maior cidade rome-
na, sendo o centro político, adminis-
trativo e económico do país.

Trata-se do sétimo mercado com maior 
população da União Europeia e a sua 
capital, Bucareste, é a sexta maior ci-
dade da UE. Desde a sua adesão à UE, 
em 2007, com a implementação de 
reformas e a modernização da econo-
mia, a Roménia tem vindo a apresentar 
um ciclo de crescimento económico 
impressionante. As projeções apontam 
para uma continuação do crescimento 
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económico durante os próximos anos, 

acima da média da UE, dado que o 

país continuará a beneficiar dos fun-

dos da União Europeia, do interesse 

por parte dos investidores estrangeiros 

e da manutenção de um ambiente de 

consumo privado robusto. O enqua-

dramento atual incentiva uma conti-

nuada melhoria das infraestruturas e 

do acesso à internet, e a manutenção 

de um ambiente favorável de incentivo 

ao incremento dos projetos de inves-

tigação e desenvolvimento. O seu PIB 

per capita, em termos de paridade do 

poder de compra (PPC), é ainda um 

dos mais baixos da UE e dos países da 

região. Este diferencial poderá ser re-

duzido, caso as taxas de crescimento 

económico do país se mantenham su-

empresas estrangeiras. Mais, espera-se 
que haja, também, uma alteração do 
padrão de consumo, na próxima déca-
da, decorrente da subida real de rendi-
mento dos romenos, marcada pela di-
minuição do peso dos bens alimentares 
e bebidas no consumo a favor do au-
mento da despesa nos produtos eletró-
nicos e material informático e outros, 
aproximando-se a sua estrutura de 
consumo, nomeadamente nas maiores 
cidades, da das economias ocidentais. 
Tal trará também a modernização do 
mercado de retalho.

A Roménia é uma economia aberta, 
que tem beneficiado bastante da sua 
progressiva integração no mercado da 
UE, que absorve cerca de 78 por cento 
das suas exportações. O perfil exporta-
dor do país em produtos de mão-de-
-obra intensiva poderá tornar-se uma 
desvantagem, no médio e longo prazo, 
dadas as condições internas do merca-
do de trabalho e a concorrência de paí-
ses como a China e a Índia, com salá-
rios mais baixos. Os salários aumenta-
ram significativamente na Roménia nos 
últimos anos. À medida que cresceram 
mais que a inflação, os salários reais 
também aumentaram, aumentando o 
poder de compra. Os salários permane-
cem baixos em comparação com a mé-
dia da UE. O salário mínimo aumentou 
acentuadamente. Os salários no setor 
automóvel têm sido fortemente impul-
sionados pelo aumento das vendas de 
carros Dacia nos mercados interno e 
externo. Outros setores produtivos so-
freram também aumentos nos salários, 
atingindo principalmente os setores de 
têxteis, couro e mobiliário. Embora ain-
da não seja diretamente visível, o ritmo 
sustentado de crescimento dos salários 
pode, no entanto, representar riscos 
à competitividade no futuro, se os sa-
lários continuarem a aumentar acima 
da produtividade.

As disparidades de rendimento estão 
entre as mais altas da UE, principal-
mente devido à grande diferença en-
tre a região da capital Bucareste e o 
resto do país. 

Economia aberta 
e em crescimento
A crise económico-financeira mundial 
teve um impacto negativo forte na 
economia romena, expondo as suas 
fragilidades e provocando uma contra-
ção do PIB de 6,8 por cento em 2009 
e de 0,8 por cento em 2010. A partir 
de 2011, a economia romena, voltou 
a crescer, registando-se taxas reais de 
crescimento do PIB à volta de 3,5 por 
cento ao ano, entre 2013 e 2015. Em 
2016, esse valor acelerou para 4,8 por 
cento, mantendo-se acima dos 5 por 
cento em 2017 e 2018, e com cres-
cimento económico de 4,1 por cento 
em 2019. Este crescimento tem sido 
impulsionado, em grande medida, 
pela vitalidade do consumo interno, 

periores às dos outros países da zona, 

a par da implementação de reformas 

económicas e fiscais.

A Roménia é um dos países que mais 

beneficiaram do apoio da UE. A do-

tação financeira dos fundos da políti-

ca de coesão da UE para a Roménia 

ascende a 26,8 mil milhões de euros 

no atual quadro financeiro plurianual 

(2014-2020), equivalente a cerca de 2 

por cento do PIB anual.

devido ao aumento do rendimento 

disponível decorrente de aumentos de 

salários (mínimo e da função pública) 

e de estímulos fiscais, e aumento das 

pensões de reforma, a par do aumen-

to das remessas de emigrantes.

Este dinamismo da procura interna 

continuará a impulsionar a procura de 

bens importados, tal como no passado, 

oferecendo assim o mercado interno 

atraentes oportunidades de negócio às 
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A economia romena está especializa-
da no desenvolvimento e produção 
de bens industriais e agrícolas, sendo 
fortemente orientada para a exporta-
ção. Desde a sua adesão à UE, a eco-
nomia tem incrementado de forma 
sistemática o seu grau de abertura, 
com a quota-parte das exportações 
a aumentar rapidamente e de forma 
contínua. O progresso mais impor-
tante na indústria romena foi a venda 
à Renault, em 1999, de participação 
acionista maioritária no maior fabri-
cante de carros da Roménia, a Dacia. 
O desenvolvimento da indústria au-
tomóvel criou, igualmente, um am-
biente positivo para o investimento 
no fabrico de peças e componentes 
automóveis, que veio impulsionar o 
crescimento e a modernização indus-
trial do país. Atualmente existem dois 
grandes fabricantes de automóveis 
localizados em Craiova – Ford e em 
Mioveni – Dacia, e mais de 600 fabri-
cantes de componentes e subcontra-
tados instalados na Roménia.

O investimento direto estrangeiro 
(IDE) tem contribuído para a transfe-
rência de tecnologia, a aceleração da 
reestruturação da economia da Romé-
nia e a dinamização das exportações. 
A orientação para o comércio exter-
no é a característica das empresas 
estrangeiras, responsáveis por mais 
da metade do total das exportações. 
Embora essas empresas estejam ge-
ralmente integradas nas cadeias de 
produção internacionais, o valor agre-
gado capturado a nível nacional como 
uma parcela da procura externa per-
manece alto, ou seja, de cerca de 75 
por cento para a Roménia. Além de 
um contributo direta na economia, as 
empresas estrangeiras exercem efeitos 
indiretos nas firmas locais por meio de 
uma concorrência mais forte, formu-
lação de modelos de negócios, me-
lhoria da qualidade do capital huma-
no como resultado do treino da força 
de trabalho, integração das empresas 
locais nas cadeias de fornecimento de 
empresas estrangeiras.

Em termos de Investimento Direto de 
Portugal no Exterior (IDPE), a Romé-
nia tornou-se num destino relevante, 
sendo que perto de 50 empresas na-
cionais têm presença direta neste mer-
cado e em áreas tão diversas como a 
construção, as energias renováveis, a 
distribuição (retalho), a agricultura, a 
indústria automóvel ou ainda, os ser-
viços de consultoria. Outros setores 
estratégicos com elevado potencial, 
incluem as tecnologias de informa-
ção, indústria aeroespacial, bioindús-
tria e indústrias criativas. No que diz 
respeito à posição de investimento di-
reto entre os dois países, o stock dos 
ativos de Portugal na Roménia totali-
zava 308,7 milhões de euros, no final 
de dezembro de 2019, representando 
0,6 por cento do total do stock dos 
ativos portugueses no estrangeiro. A 
título de exemplo algumas compa-
nhias portuguesas que apresentam 
bons resultados na Roménia: Coindu 
Romania SRL (Coindu SA), Confrasil-
vas – Cofraje SRL (Confrasilvas SGPS 
SA), Copefi Components SRL (Cope-
fi, LDA), Efacec SRL (Efacec SGPS SA), 
Martifer Romania SRL (Grupo Marti-
fer), Pragosa Romania SRL (Pragosa 
SGPS SA), Sierra Romania Shopping 
Centers Services SRL (Sonae Sierra).

Refira-se que 77 por cento das expor-
tações romenas destinam-se a países 
da UE (Alemanha – 23 por cento, Itália 
– 11 por cento, França – 7 por cento). 
Das exportações para o exterior da UE, 
3 por cento destinam-se à Turquia e 2 
por cento aos Estados Unidos. No que 
respeita às importações, 75 por cento 
provêm de países da UE (Alemanha - 
20 por cento, Itália – 9 por cento, Hun-
gria – 7 por cento). Das que provêm 
de fora da UE, destacam-se as impor-
tações provenientes da China (5 por 
cento) e as da Turquia (4 por cento).

Oportunidades para as 
empresas portuguesas
O mercado romeno tem potencial 
para se tornar um mercado ainda mais 
importante para as empresas portu-
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guesas, mas é um mercado que exige 
algum investimento em tempo e di-
nheiro, e uma boa preparação. É mui-
to dinâmico e existem oportunidades 
em praticamente todos os setores de 
atividade para as empresas nacionais. 

Como exemplos de tendências futuras e 
setores de oportunidade para as empre-
sas portuguesas, para além dos tradicio-
nais onde se continua a assistir a uma 
dinâmica positiva, podemos referir:

•  O modelo de negócio clássico dos 
fabricantes de automóveis está a 
mudar dado que o valor da criação 
continua a cair. As marcas foram 
apanhadas num ciclo onde mais e 
melhores funções tecnológicas são 
exigidas para cada novo modelo. 
Os avanços tecnológicos, histori-
camente do lado dos construtores, 
estão a passar para os seus forne-
cedores, o que constitui uma boa 
pool de novas oportunidades para 
as nossas empresas exportadoras 
que aparecem com avanços tec-
nológicos e produtos inovadores. 
Aqui detetamos oportunidades para 
empresas portuguesas de moldes e 
componentes automóveis, no for-
necimento às unidades de produção 
automóvel na Roménia.

•  As tecnologias digitais são um se-
tor importante e em crescimento na 
Roménia. Há uma forte procura por 
tecnologia da informação relaciona-
da com cidades inteligentes, Inter-
net das Coisas (Iot), computação em 
cloud e segurança cibernética. 

•  E-Govern: apesar do progresso, exis-
te ainda uma margem considerável 
para melhorias nos serviços públicos 
digitais. A interoperabilidade entre 
serviços de administração pública é 
geralmente baixa, pois cada institui-
ção pública desenvolveu o seu pró-
prio serviço público digital. O gover-
no decidiu estabelecer um Quadro 
Nacional de Interoperabilidade, ba-
seado no Quadro Europeu de Inte-
roperabilidade, que ainda necessita 
de implementação. 

lhes é atribuída. A feira internacional 
mais importante do país é a TIBCO 
(Feira Internacional de Bens de Con-
sumo de Bucareste), que este ano, 
devido a pandemia COVID-19, e que 
devia ter ocorrido entre 28 e 31 de 
maio, foi cancelada pela organizado-
ra ROMEXPO e reprogramada para o 
próximo ano em maio. Esta variedade 
de cidades reflete o carácter descen-
tralizado da economia e da produção 
industrial na Roménia.

•  A Roménia procura diversificar as 

suas fontes de energia e moderni-

zar os seus sistemas de geração e 

distribuição de eletricidade. As em-

presas encontrarão oportunidades 

na engenharia e construção de in-

fraestruturas, na modernização da 

rede elétrica, incluindo tecnologias 

de redes inteligentes.

•  Oportunidade para empresas de ser-

viços de engenharia e construção que 

oferecem produtos que melhoram 
a eficiência energética de edifícios.

A Roménia é também uma importan-
te plataforma de negócios no sudeste 
da Europa Central. Para quem quer 
mostrar e divulgar os seus produtos, 
a Roménia conta com um número 
significativo de feiras e exposições 
nacionais e internacionais, realizadas 
periodicamente em Bucareste e nas 
principais cidades romenas. As fei-
ras, especialmente as internacionais, 
beneficiam da participação das com-
panhias romenas mais importantes 
na sua área de especialidade, o que 
demonstra a grande importância que 

Embora a Roménia assuma uma impor-
tância modesta no turismo português, 
com uma quota de cerca de 0,28 por 
cento no valor global das receitas do 
turismo português em 2019, é ainda 
assim de notar que, ao longo do perío-
do 2015-2019, a receita de turistas ro-
menos em Portugal cresceu à taxa mé-
dia anual de 19,9 por cento, passando 
de 26 milhões de euros, em 2015, para 
51 milhões de euros, em 2019.

O lockdown motivado pela pandemia 
provocou o encerramento temporário 
de lojas, galerias comerciais e indús-
trias de lazer. Os consumidores foram 
obrigados a ficar em casa, refletindo-
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-se numa alteração no comportamen-
to do consumidor, que orientou as suas 
compras para o canal online, que assim 
aumentou muito a sua importância no 
comércio a retalho, sendo expectável 
que esta mudança comportamental se 
venha a manter no futuro.

A fase atual de desenvolvimento da 
economia romena e, nomeadamen-
te do seu setor industrial, podem 
representar oportunidades para as 
empresas portuguesas que queiram 
apostar neste mercado. Tendo em 
conta a experiência de internacionali-
zação das empresas portuguesas em 
setores como o automóvel; a energia 
e a construção de infraestruturas de 
transporte, a Roménia posiciona-se na 
captação de investimento estrangeiro, 
por via de amplos e ambiciosos planos 
nacionais de reforma e modernização, 
acompanhados pela criação de instru-
mentos acessíveis de divulgação de 
concursos públicos e por programas 
de financiamento multilateral dispo-
níveis, como um país a ter em conta 
no panorama europeu. A apetência 
do consumidor por produtos alimen-
tares importados e a necessidade de 
uma completa modernização e mes-
mo constituição de uma indústria de 
transformação agroalimentar abrem 
também oportunidades para as em-
presas portuguesas. 

No entanto, este potencial é acom-

panhado por algum risco associado 

à atual incerteza da pandemia CO-

VID-19 e à própria estrutura econó-

mica, com alguma concentração dos 

principais setores de atividade eco-

nómica e alguma opacidade legisla-

tiva e insegurança jurídica, apesar de 

inúmeros progressos obtidos nesta 

matéria. O relativo maior controle nas 

variáveis da gestão do risco envolvido 

nas operações de exportação (face às 

de investimento) conduz a que se te-

nha em conta que, para as empresas 

portuguesas, o mercado da Roménia 

deverá ser especialmente considerado 

como um destino de oportunidade 

para as suas exportações. Neste perío-
do de dificuldades não é aconselhável 
olhar para a Roménia como um país 
para a “saída da crise”, mas sim como 
um mercado a abordar com uma es-
tratégia de médio prazo numa lógica 
de diversificação de mercados para as 
empresas portuguesas.

Convido os empresários portugueses a 
equacionar este mercado nas suas estra-
tégias de internacionalização, para que 
em conjunto possamos projetar uma 
imagem de um Portugal moderno e 
produtor de produtos de excelência. 

pedro.leao@portugalglobal.pt

mailto:pedro.leao%40portugalglobal.pt?subject=
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ANÁLISE SWOT

•  Know-how e inovação de diversos setores exportadores 

portugueses; qualidade da oferta portuguesa de 

bens e serviços; flexibilidade, bom serviço ao cliente, 

customização, pequenas séries e rápida capacidade 

de resposta das empresas portuguesas; e tradição e 

experiência de exportação.

•  Dependência energética limitada graças ao carvão, petróleo, 

gás e urânio.

•  Produção de eletricidade renovável em larga escala.

•  Indústria diversificada e competitiva graças à mão-de-

obra barata.

•  A Roménia é um mercado em rápido crescimento a nível 

económico e em termos de captação de investimento. 

Possibilita ainda o estabelecimento de parcerias com 

agentes locais.

•  Grande mercado interno.

•  Reduzida notoriedade da oferta nacional; pouco 

conhecimento da qualidade do “made in Portugal”; 

e falta de investimento de promoção das marcas 

portuguesas no mercado.

•  Setor agrícola ineficiente.

•  Processos legais podem ser burocráticos e lentos.

•  Forte concorrência em todos os segmentos da oferta. 

A pandemia COVID-19 pode aumentar a procura por 

produtos de baixo custo produzidos em países de mão-de-

obra barata.

•  Declínio demográfico: baixa taxa de natalidade e emigração 

de jovens instruídos.

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

DIFICULDADES
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – ROMÉNIA

O mercado romeno assume maior importância para Portugal como cliente de bens 
portugueses do que como fornecedor. Em 2019 foi o nosso 19º maior cliente e o 

33º fornecedor. A balança comercial de bens é claramente favorável ao nosso país.

As exportações portuguesas de bens 

para a Roménia cresceram continua-

mente entre 2015 e 2019. Neste pe-

ríodo, o crescimento médio anual foi 

de 12,7 por cento, enquanto as im-

portações cresceram a uma taxa média 

anual de 19,7 por cento. O saldo da 

balança comercial de bens foi sem-

pre favorável a Portugal, no período 

2015-2019, sendo o valor alcançado, 
em 2019, o mais elevado do período 
(194,2 milhões de euros). O coeficiente 
de cobertura das importações pelas ex-
portações passou de 218,1 por cento 
(2015) para 177,1 por cento em 2019.

Verifica-se, porém, que nos primeiros 
cinco meses, houve uma redução nas 
trocas comerciais de bens entre os 
dois países, mantendo-se, no entanto, 
um saldo favorável a Portugal. Nas ex-
portações portuguesas de bens para a 
Roménia por grupos de produtos, em 
2019, as máquinas e aparelhos ocu-
pam a primeira posição (com 28,2 por 
cento do total), seguindo-se os veícu-
los e outro material de transporte (27,4 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A ROMÉNIA

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/mai

2020  
jan/mai

Var % 
20/19b

Exportações 284,6 389,8 391,9 408,3 445,9 12,7 184,3 158,1 -14,2

Importações 130,5 123,2 187,8 230,0 251,7 19,7 116,9 86,0 -26,5

Saldo 154,1 266,6 204,1 178,3 194,2 -- 67,3 72,1 --

Coef. Cob. % 218,1 316,4 208,7 177,5 177,1 -- 157,6 183,9 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020 
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019 e 2020: resultados preliminares)

nia, segundo o INE, este aumentou de 
757 em 2015 para 1.521 em 2019.

Nas importações portuguesas de bens 
provenientes da Roménia, em 2019, 
destacam-se os produtos agrícolas, 
com um peso no total de 41,2 por 
cento, seguindo-se o agrupamento 
relativo aos veículos e outro material 
de transporte com 14,5 por cento, as 
máquinas e aparelhos (14,2 por cen-

exportações portuguesas em 2019, 

enquanto as importações registaram 

uma quota de 0,19 por cento.

Tal como nos bens, a balança comercial 

de serviços entre os dois países é favo-

rável a Portugal. Em 2019, exportámos 

serviços para a Roménia no valor de 

83,5 milhões de euros, tendo as impor-

tações sido de 34,1 milhões de euros. 

por cento), as matérias têxteis (11 por 

cento), os plásticos e borracha (9,8 por 

cento). Os quatro primeiros grupos de 

produtos representaram, em conjunto, 

76,4 por cento do montante global ex-

portado para este país.

Quanto ao número de empresas ex-

portadoras portuguesas para a Romé-

to), os plásticos e borracha (7,3 por 

cento) e os metais comuns (5,7 por 

cento). O conjunto destes cinco gru-

pos representam 77,2 por cento das 

importações portuguesas com origem 

na Roménia.

No que respeita aos serviços, a Ro-

ménia absorveu 0,24 por cento das 
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CCIBRP
O DIAMANTE EM BRUTO DO LESTE 

DA EUROPA OFERECE OPORTUNIDADES 
INESPERADAS PARA NEGÓCIOS

Para encontrar as melhores oportunidades de negócio e para ultrapassar as 
vulnerabilidades e as particularidades do ambiente de negócios é preciso ter um 

parceiro que conheça o mercado em pormenor e que ofereça as melhores soluções. 
Este é o papel que a Câmara de Comércio e Indústria Bilateral Roménia-Portugal 
desempenha: construir pontes entre estas duas culturas, criar valor para os seus 

membros ao reforçar a sua competitividade e o seu reconhecimento tanto 
no mercado romeno, como no português.

nível de participação e construir uma 
parceria aberta entre o governo e os 
parceiros sociais. 

Um dos papéis mais importantes que 
desempenhamos é o de oferecer, aos 
nossos membros e seguidores, uma 
plataforma com uma rede dinâmica 
de networking. Estamos convictos de 
que as organizações que partilham vi-
sões semelhantes colaboram melhor e 
criam sinergias importantes para o de-
senvolvimento de parcerias relevantes. 
No atual contexto de pandemia do co-
ronavírus, no qual é difícil quantificar a 
vulnerabilidade da economia mundial, 
encontramos aqui um bom nível de 
otimismo, identificado por muitas em-
presas estrangeiras que investiram na 
Roménia e que pensam que a econo-
mia do país irá recuperar rapidamente. 

Hoje, qualquer plano de investimen-
to e qualquer estratégia de negócios 
devem ter em conta o maior desafio 
para a economia mundial: a pande-
mia do coronavírus. Neste contexto, 
os investimentos ganham uma impor-
tância maior do que nunca na história. 
A explicação é simples: uma economia 
baseada no investimento poderá recu-
perar rapidamente e bem. A Roménia, 

Tendo como objetivo principal apoiar 

a atividade dos investidores portugue-

ses e romenos, a Câmara de Comércio 

procura proteger os seus interesses, 

envolvendo-se ativamente no desen-

volvimento do seu negócio, facilitan-

do e mediando contactos comerciais, 

oferecendo informações atualizadas 

sobre o ambiente económico e comer-

cial romeno.

Os eventos organizados pela Câmara 

de Comércio e Indústria Bilateral Ro-

ménia-Portugal, em colaboração com 

vários parceiros institucionais dos dois 

países, reuniram empresas conheci-

das e provaram ser verdadeiros ace-

leradores de negócios. Neste sentido, 
a Missão Económica do Porto, coor-
ganizada pela CCIBRP, reuniu, durante 
alguns encontros de negócio, mais de 
60 empresas interessadas em novos 
investimentos e parcerias. E os resul-
tados foram extraordinários. 

Devo, no entanto, salientar mais um 
aspeto registado ao longo dos últimos 
12 anos, ou seja, desde a criação desta 
organização: por ocasião de cada con-
ferência e de fóruns internacionais, tal 
como nas várias manifestações públi-
cas, os membros da CCIBRP tiveram 
grande êxito enquanto embaixadores 
dos dois países, promovendo as opor-
tunidades de negócio bilateral. 

A Roménia é um país com um poten-
cial fantástico para os negócios. Em di-
versos setores, da energia ao turismo, 
das infraestruturas às TI, os investido-
res encontram oportunidades únicas 
na Europa. Com o intuito de facilitar 
o diálogo público-privado promove-
mos reuniões com representantes do 
Ministério das Consultas Públicas e do 
Diálogo Social. O nosso compromisso 
consiste na identificação de projetos 
comuns que podem ser desenvolvidos 
para consolidar o diálogo, aumentar o 

 > POR ALAIN BONTE, 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
BILATERAL ROMÉNIA-
PORTUGAL
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tal como Portugal, tem sentido forte-
mente os efeitos da pandemia. 

Neste momento a CCIBRP reconfigu-
rou o seu calendário de atividades e, 
além da participação em seminários 
online com tópicos de interesse ime-
diato, prestamos grande atenção à 
facilitação do diálogo bilateral num 
sistema de business matching (corres-
pondência de negócio). A qualidade 
da infraestrutura digital lidera, desta-
cadamente, o topo das condições de 
mercado mais apreciadas oferecidas 
pela Roménia. Há cada vez mais pedi-

dos por parte das empresas portugue-
sas do setor das TI que querem desen-
volver parcerias na Roménia. 

Outro setor de infraestrutura crítica 
são as oportunidades ligadas ao por-
to de Constanta, por via da criação 
do Constanta Business Park, um dos 
maiores projectos de tipo mixed-use 
da Roménia que se mostrou aberto 
em colaborar e em se basear na ex-
periência dos atores no mercado da 
logística e dos serviços portuários de 
Portugal. O parque empresarial está a 
ser desenvolvido num terreno de apro-

ximadamente 100 hectares e inclui es-

paços industriais e logísticos, espaços 

de produção, uma ligação intermodal, 

prédios de escritórios e espaços para 

serviços. O Business Park fica perto do 

porto de Constanta, o quarto maior 

porto da Europa em termos de su-

perfície. Além disso, está ligado a três 

corredores de transporte importantes 

a nível pan-europeu: o Corredor IV 

(Europa Ocidental e de Leste), o Cor-

redor VII (o Danúbio), o Corredor IX 

(Europa do Norte e do Sul). 

Outra área de interesse comum no 

que toca ao relançamento da produ-

ção interna, algo que consideramos 

como sendo absolutamente necessá-

ria, é a indústria têxtil, um setor afe-

tado nos últimos anos por produtos 

não-europeus. Nesta área também 

temos recebido pedidos de correspon-

dência de negócio. 

Apesar das perspetivas, as empresas 

multinacionais presentes no merca-

do romeno não estão pessimistas. De 

acordo com inquéritos recentes relati-

vos ao clima de negócios romeno na 

área do investimento, a maioria das 

empresas com capital estrangeiro con-

sidera que a Roménia regressará rapi-

damente ao crescimento económico 

depois da pandemia. 

Para nós, o maior desafio, neste mo-

mento, é adaptarmo-nos rapidamente 

à dinâmica atual e continuar a oferecer 

um pacote de serviços e atividades para 

poder satisfazer as necessidades dos 

nossos membros e também atrair no-

vos membros. Os pedidos recentes para 

serviços de correspondência de negócio 

confirmaram-nos uma vez mais que, 

por muito desafiante que seja uma si-

tuação, há sempre oportunidades. 

Temos a certeza de que a CCIBRP é um 

parceiro responsável para as identificar! 

Invest Romania! Invest Portugal! 

www.ccibrp.ro

A Roménia em números
No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) da Roménia registou um cres-

cimento de 4,1 por cento. Estamos a falar do quarto ano consecutivo com 

um crescimento económico superior a 4 por cento e o sétimo ano com um 

crescimento acima de 3 por cento. Além disso, no primeiro trimestre deste 

ano, a Roménia teve um crescimento económico de 2,7 por cento, o maior 

da União Europeia. Embora para o ano inteiro a Comissão Europeia preveja 

uma contração da economia de 6 por cento, o cenário não é muito negativo 

já que, ainda assim, seria um dos melhores desempenhos da região. Mais 

do que isso, as previsões da Comissão mostram que, em 2021, a Roménia 

recuperará rapidamente, com um crescimento económico de 4,2 por cento. 

O contexto macroeconómico e um ambiente favorável ao investimento sus-

tentam estes dados.

É verdade que, a curto prazo, as expectativas não podem ser elevadas, 

como se pode verificar na sondagem realizada pela Amcham (Câmara 

Americana de Comércio). Metade das empresas presentes na Roménia não 

planeiam fazer novos investimentos em 2020. Além disso, a maioria das 

empresas tem perspetivas reservadas no que diz respeito à evolução dos 

negócios para este ano. 

Mas há também uma grande dose de otimismo no seguimento do plano 

de relançamento da economia anunciado pelo governo da Roménia que 

prevê investimentos de quase 100 mil milhões de euros para os próximos 10 

anos e que pode tornar-se num verdadeiro catalisador do desenvolvimento 

económico. Há ainda oportunidades relevantes nas condições de financia-

mento europeu não reembolsável para as empresas presentes na Roménia, 

das quais salientamos o programa Next Generation EU.

http://www.ccibrp.ro
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COINDU ROMÉNIA
Caso de sucesso 

no mercado romeno
Fundada em 1988 com 183 funcionários, a Coindu 

produz capas de assento para diferentes OEM 
do setor automóvel. Atualmente com cerca de 

5.000 funcionários em todo o mundo, a empresa 
portuguesa é reconhecida pelas principais marcas 
automóvel devido à qualidade de seus produtos 

e flexibilidade de seu processo de fabricação. 
Está presente com uma unidade industrial, desde 
2005, na Roménia, mercado que teve um papel 
fundamental no crescimento do Grupo Coindu.

 > POR ANTÓNIO CÂNDIDO, 
COO DA COINDU

A unidade de produção da Coindu 
na Roménia foi criada em 2005 em 
Arad, próximo da fronteira com a 
Hungria, para dar resposta às neces-
sidades de produção de três projetos 
da Peugeot, Chrysler e Renault. O in-
vestimento na Roménia passou pela 
construção de uma unidade fabril de 
raiz, dimensionada e projetada para 
o que viria a ser à data a fábrica mo-
delo do Grupo Coindu.

Este investimento contou com o 
acompanhamento dedicado de uma 
equipa de lançamento portuguesa, 
durante aproximadamente sete anos, 
com um registo de crescimento pro-
gressivo e significativo da equipa lo-
cal, à data sem cultura industrial.

A Roménia dava então os primeiros 
passos para a constituição de uma de-
mocracia e para a estabilização social 
efetiva, após a queda do regime co-
munista de Nicolae Ceausescu, em de-
zembro de 1989. O fenómeno de rápi-
do crescimento económico promovido 
por alguns líderes estrangeiros, face à 
aparente política “independente” de 
Ceausescu até ao final dos anos 70, 
gradualmente deu lugar a uma auste-
ridade rígida e a uma repressão políti-
ca severa que decididamente compro-
meteu o desenvolvimento do país, até 
à queda do regime.

O facto de vivermos, em 2005, um 
período de afirmação do povo ro-
meno para uma nova realidade de-
mocrática, voltada para o progresso 
e crescimento, ajudou de sobrema-
neira no que viria a ser uma fusão 
cultural no âmbito industrial, com 
total acolhimento social de todos os 
elementos portugueses expatriados 
para este fim. Esta integração posi-
tiva, associada à elevada qualidade e 
vontade de crescimento dos elemen-
tos romenos, permitiu o desenvolvi-
mento rápido e sólido de uma equipa 
de gestão de alto nível que, na sua 

maioria, cimentou a sua relação com 

a Coindu até aos dias de hoje.

Anos mais tarde, o número de cola-

boradores aumentou progressivamen-

te, com a inclusão de alguns projetos 

de referência da BMW, sendo que 

atualmente a Roménia conta com o 

maior volume de unidades produzidas 

no grupo para esta OEM. Assim, dos 

aproximadamente 300 colaboradores 

em 2005, a Coindu Roménia atingiu 

o pico em 2016, com 1.800 pessoas, 

número, entretanto, otimizado para 

1400, decorrente da implementação 

do CPS – Coindu Production System, 

que permitiu ganhos de eficiência im-

portantes, não só na Roménia, mas 

também a nível de todo o Grupo.

Um dos fenómenos sociais que cons-

tituiu um dos maiores desafios para a 

Coindu, durante anos, foi a flutuação 

sazonal de mão-de-obra decorrente 

da migração de milhares de romenos 

para outros países da zona oeste da 

Europa, que obrigou a empresa a um 

,

,
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sobredimensionamento indesejável 
natural nesse período. O fenómeno, 
catalogado nos estudos da União Eu-
ropeia, consistiu até 2019 um elevado 
fator de risco na gestão das capacida-
des produtivas. 

Só a Alemanha conta com um fluxo 

anual de 300.000 pessoas de países 

de baixo custo nos períodos de plan-

tação e colheita, entre a primavera e 

o verão, sendo que este fenómeno 

se estende anualmente a todos os 

países com produção agrícola da Eu-

ropa. Também de forma progressiva, 

a construção veio a ter uma grande 

contribuição nesta migração.

Curiosamente, pela crise pandémica 

que decorre, sem a disponibilidade 

de movimentação da mão-de-obra de 

baixo custo do Leste, este ano os ce-

leiros europeus correm sérios riscos de 

perder as suas colheitas.

Para fazer face a tal flutuação, afiná-

mos, durante os últimos anos, agres-

de recurso às colheitas para compen-

sação remuneratória.

Esta evolução de operacional com 

impacto social traduz-se hoje num re-

balanceamento no nível salarial, apro-

ximando os valores entre Portugal e a 

Roménia. Todavia, ao contrário do que 

seria espectável, consideramos este um 

fator positivo, na medida em que en-

contrámos um equilíbrio para a vincu-

lação e promoção do pessoal à Coindu.

Este é um valor de importância extre-

ma, pois apesar de nos caracterizarmos 

com um processo altamente tecnológi-

co, existe uma forte incorporação de 

mão-de-obra intensiva que constitui 

hoje um ativo fixo da Coindu.

Em termos competitivos, consideramos 

que todo o investimento no desenvol-

vimento do CPS no grupo, se traduziu 

numa agressiva alavancagem na efi-

ciência dos processos, compensando 

hoje e para o futuro o gap salarial, que 

poderia inicialmente ser um fator com-

prometedor para o futuro da unidade.

A Roménia teve um papel fundamen-

tal no crescimento do Grupo, com o 

ónus de cedo ter conseguido conquis-

tar a sua autonomia regional na orga-

nização, competindo ombro a ombro 

com todas as unidades de excelência 

que temos no mundo. 

https://coindu.com/

sivos planos de remuneração e boni-

ficação, associados a um pacote de 

ações de fidelização de pessoal, que 

promoveram a sua estabilização. 

Em paralelo, a implementação do 

CPS permitiu a reconversão profunda 

dos processos no sentido da sua sim-

plificação, aumentando a satisfação 

dos operadores pelo incremento da 

produção com menos esforço, com 

impacto direto no dividendo que da-

qui advém, anulando a necessidade 

https://coindu.com/
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“A Roménia tinha como principais 

problemas, naquela altura, a instabili-

dade política, a instabilidade cambial, 

e também uma economia informal 

que era transversal ao sistema, mas 

tendo em conta a estratégia de inter-

nacionalização do Grupo, decidi avan-

çar”, refere João Torrinha, acrescen-

tando que a COPEFI está atualmente 

presente, além da Roménia, em Fran-

ça e no México com unidades indus-

triais, e com escritórios na Alemanha 

e nos Estados Unidos, como fornece-

dores do setor automóvel.

O desenvolvimento da empresa na 

Roménia foi realizado de forma con-

Como relata João Fleming Torrinha, 

General Manager do grupo portu-

guês, o processo de decisão de inter-

nacionalização da COPEFI é anterior à 

criação da empresa, que nasceu em 

2001. Participou num evento oficial 

no Parque das Nações, em Lisboa, so-

bre o Leste da Europa, onde estiveram 

representados todos os países daquela 

região europeia, incluindo a Rússia e 

a Ucrânia.

Foram diversos os fatores que leva-

ram então João Torrinha a decidir in-

vestir na Roménia em detrimento de 

outros países do Leste europeu, dos 

quais salienta o facto de se tratar de 

um mercado que se encontrava numa 

fase mais atrasada no seu processo de 

integração na UE, permitindo-lhe ter, 

assim, mais tempo para investir, cres-

cer e estar preparado para enfrentar a 

concorrência interna e internacional. 

O responsável aponta também outros 

fatores que pesaram na realização 

deste investimento, como sejam a di-

mensão “interessante” do mercado 

interno, o facto de ter cinco fronteiras 

terrestres e de ser o único país de lín-

gua latina no Leste da Europa. Além 

disso, possuía já “algumas relações 

comerciais, ou potenciais, com alguns 

clientes na Roménia”.

COPEFI 
Aposta segura no mercado romeno

Com mais de duas décadas de atividade na indústria de componentes para 
o setor automóvel, o grupo COPEFI tem registado um crescimento sólido e regular, 
sendo fornecedor OEM TIER2 desde 2001. Com 350 colaboradores e unidades de 
produção e escritórios em sítios estratégicos na Europa e na América do Norte, 

a COPEFI está presente desde 2001 na Roménia, de onde exporta para vários países.
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tínua e alavancada, tendo já passa-

do por três instalações próprias, que 

atualmente ocupam uma área de mais 

de 7.000 metros quadrados e tem 

cerca de 100 colaboradores. Trata-se 

de um investimento com um retorno 

importante e com elevado potencial 

de crescimento: “a partir da Roménia 

exportamos para muitos países, sejam 

eles do Leste da Europa, como a Rús-

sia, a Turquia, e até mesmo da Europa 

Central”, revela o responsável.

Às empresas que tenham interesse 

em investir na Roménia, João Torri-

nha salienta a necessidade de criação 

de uma equipa estável e credível, ta-

refa que afirma não ser fácil, já que 

se trata de um mercado, que ainda 

antes da COVID-19, “se encontrava 

em pleno emprego e onde existe uma 

elevada rotação na mudança de em-

prego, perdendo-se, com isso, com-

petências”. A ter também em conta a 

qualificação dos trabalhadores e o seu 

know-how, já que “em muitos casos é 

necessário desenvolver as aptidões de 

forma continuada e internamente”.   

João Torrinha refere ainda que o aces-

so aos apoios da União Europeia “não 

são processos lineares e previsíveis, 

como estamos habituados a ver em 

Portugal, pelo que as empresas por-

tuguesas interessadas neste mercado 

deverão ter por base que os projetos a 

realizar terão de ser viáveis por si mes-

mo, e não por potenciais apoios”. 

O General Manager da COPEFI aponta 

ainda que o investimento português 

na Roménia já teve períodos com 

“níveis consideráveis, mas existe uma 

taxa de insucesso elevado, com mui-

tas empresas a fecharem o negócio e/

ou a venderem a sua atividade”. 

http://copefi.com/?lang=pt-pt

A Sonae Sierra desenvolve e investe 

em ativos sustentáveis, fornecendo 

serviços de investimento, arquitetura e 

engenharia e gestão para clientes em 

geografias tão distintas como a Euro-

pa, a América do Sul, o Norte de Áfri-

ca e a Ásia, e criando valor partilhado 

para o negócio e para a sociedade. 

Na Roménia, detém dois centros co-

merciais, um dos quais é o ParkLake 

Shopping, um destino de referência 

na capital, várias vezes premiado a 

nível europeu como um dos melhores 

desenvolvimentos neste setor.

Segundo Cristóvão Rocha, Manager, 

Expansion & Development da empre-

sa portuguesa naquele mercado, a 

Roménia tem sido nos últimos anos 

um dos países com maior crescimen-

to do PIB na União Europeia, com o 

desemprego em níveis muito baixos, 

o que contrasta com um aumento dos 

salários na ordem dos 137 por cento 

no período de 2008 a 2019.

Neste contexto, aponta o responsável, 

algumas áreas de atividade económi-

ca reforçam um potencial de desen-

volvimento em vários setores.

SONAE SIERRA 
Roménia é mercado
com potencialidades 

em vários setores
Empresa proprietária e prestadora completa de 
serviços no setor imobiliário, a Sonae Sierra está 

presente na Roménia com dois centros comerciais, 
um dos quais é uma referência na capital do país.

http://copefi.com/?lang=pt-pt


MERCADOS Portugalglobal nº13348

Às empresas portuguesas interes-

sadas em investir na Roménia, Cris-

tóvão Rocha refere que o mercado 

romeno requer uma boa avaliação 

nomeadamente no que toca às opor-

tunidades, concorrência dentro de 

cada setor, fiscalidade, e recursos hu-

manos disponíveis.

Após uma análise cuidada e detalhada 

do mercado, um dos fatores de suces-

so prende-se com a seleção de recur-

sos humanos locais. “Efetivamente, 

operar com sucesso na Roménia de-

pende muito do grau de experiência e 

decisão assumida pela estrutura local, 

em coordenação com uma estratégia 

central bem definida. Também impor-

tantes são as parcerias com empresas 

No que respeita ao investimento em 

obras públicas e privadas, os principais 

atores do setor imobiliário não dei-

xaram de investir durante o período 

pós-crise financeira, sendo que essa 

estabilidade permite manter a sua atra-

tividade perante novos investidores 

nestes próximos períodos. Além dis-

so, a manutenção das medidas fiscais 

concedidas ao setor de construção fará 

com que este permaneça atrativo para 

trabalhadores e investidores.

Também a nível de obras públicas exis-

tem planos ambiciosos de desenvolvi-

mento das redes rodoviárias, aeropor-

tuárias e ferroviárias com um Master 
Plan Geral de Transportes a desenro-

lar-se entre 2014-2030.

No domínio das tecnologias de in-

formação, verifica-se atualmente na 

Roménia, em resultado da evolução 

do COVID-19, uma evolução acele-

rada da digitalização, não apenas no 

ambiente de negócios, mas em toda 

a sociedade. Empresários e investido-

res veem uma oportunidade contínua 

deste setor, especialmente nas áreas 

da educação, saúde e administração 

pública. Esta nova normalidade irá 

criar variadíssimas oportunidades para 

futuros investidores estrangeiros den-
tro do ecossistema tecnológico.

O setor do turismo representa já 2,7 
por cento do PIB romeno, um valor 
ainda muito baixo quando compara-
do com outros destinos tradicionais 
europeus, e medidas como a melhoria 
das infraestruturas, bem como a divul-
gação do seu posicionamento e van-
tagens únicas entre os países do Leste 
europeu, irão criar um grande número 
de oportunidades. 

locais selecionadas com critérios rigo-
rosos, o que detém grande relevância 
em diversos setores de atividade”, 
afirma o responsável.

“Em conclusão, o sucesso de uma 
operação na Roménia depende do 
grau de perceção do mercado local, 
do valor acrescentado apresentado, 
mas também do seu entendimento 
cultural”, remata Cristóvão Rocha. 

 

www.sonaesierra.com/corporate/en-gb

https://www.sonaesierra.com/corporate/en-gb
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Principais Partidos Políticos: PSD (Partido Social Democrata), PNL 

(Partido Nacional Liberal), ALDE (Aliança dos Liberais e Democratas), USR 

(União Salvem a Roménia), UDMR (União Democrata dos Húngaros – 

Magiares - na Roménia), PMP (Partido Movimento Popular). 

As últimas eleições presidenciais tiveram lugar em novembro de 2019, 

as eleições locais terão lugar em 27 de setembro de 2020 e as eleições 

legislativas estima-se que serão em novembro ou dezembro de 2020.

Capital: Bucareste (1.877 mil habitantes)

Outras cidades importantes: Iasi; Constanta; Cluj-Napoca; Timisoara; 

Craiova; Galati; Brasov.  

Religião: A maioria da população é cristã, predominando a Igreja 

Ortodoxa Romena.

Língua: A língua oficial é o romeno. 

Unidade monetária: RON (Novo Leu da Roménia)    

1 EUR = 4,8418 RON (Banco de Portugal, 20/07/2020)

Risco País:

Risco geral - BB (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

Risco Político - B

Risco de Estrutura Económica - B

Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – COSEC, julho 2020

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), COSEC

Embaixada da Roménia 
em Portugal 
Rua de São Caetano (à Lapa), 

5, 1200-828 Lisboa   

Tel.: +351 213 968 812    

Fax: +351 213 960 984      

ambrom@mail.telepac.pt

http://lisabona.mae.ro/pt

Embaixada de Portugal 
em Bucareste  
Strada Paris, 55 - Bucuresti, 

sector 1 - 011815 

Bucharest - Romania 

Tel.: +40 21 230 41 36  

Fax: +40 21 230 41 17       

bucareste@mne.pt

www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt

Endereços úteis

Roménia em ficha

Área: 238 391 km2

População: 19,405 milhões de habitantes (1 de janeiro de 2019)

Densidade populacional: 85 hab./km2 (1 de janeiro de 2019)

Designação oficial: Roménia

Chefe de Estado: Klaus Iohannis  

Primeiro-ministro: Ludovic Orban

Data da atual Constituição: 8 de dezembro de 1991 (aprovada em 

referendo), tendo sido modificada em outubro de 2003 (igualmente 

por referendo).

AICEP Roménia 
Strada Paris, 55 - Bucuresti, 

sector 1 - 011815 

Bucharest - Romania   

Tel.: +40 21 315 37 73 

Fax: +40 21 315 37 93  

aicep.bucarest@portugalglobal.pt

Câmara de Comércio 
e Indústria Bilateral 
Roménia-Portugal   
Str. Academiei 28-30,

etaj 9, Bucuresti,

sector 1- Romania 

office@ccibrp.ro

www.ccibrp.ro

The Chamber of Commerce 
and Industry of Romania (CCIR)  
Bulevardul Octavian Goga 

2 - Bucuresti, 

sector 3 - 030982 

Bucharest - Romania 

Tel.: +40 21 319 01 01 

Fax: +40 21 319 00 92

ccir@ccir.ro 

http://ccir.ro/en/
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