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A crise económica provocada pela pandemia COVID-19 veio reforçar a necessidade 
de países e regiões, designadamente a Europa, pensarem na adoção de políticas 
económicas que permitam evitar, em situações idênticas no futuro, os impactos 

económicos e sociais que se fazem sentir no mundo.

Depois da globalização, que tem proporcionado riqueza aos países desenvolvidos 
mas também às economias emergentes que acolhem os seus projetos, surge uma 
tendência, em particular na Europa, de voltar “ao início”: produzir “em casa” ou 
perto “de casa”, garantindo os fornecimentos e reduzindo riscos, ainda que os 

proveitos possam ser menores. 

Fala-se, assim, do fenómeno da “desglobalização”, cujo processo de 
implementação poderá ser acelerado fruto da conjuntura atual e Portugal, com 

uma economia aberta ao exterior e fortemente exportadora, poderá retirar 
benefícios desta mudança.

Carlos Aguiar, da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Francesa, Carlos Ribas, 
representante da Bosch em Portugal, Cristina Casalinho, da Agência de Gestão da 

Tesouraria de Dívida Pública, Luís Mira Amaral, engenheiro e economista, e Miguel 
Leichsenring-Franco e Hans-Joachim Böhmer, da Câmara de Comércio e Indústria 

Luso-Alemã, analisam o tema e o seu impacto na atividade económica.

Uma tendência 
que poderá marcar 
o futuro do comércio 
e do investimento 
internacionais
A “desglobalização” ou reshoring (se 

for no próprio país) ou nearshoring 

(se for num mercado próximo) envol-

ve a relocalização da produção numa 

região ou mercado externo mais pró-

ximos do país de origem das empre-

sas, que dessa forma podem contro-

lar melhor o processo de produção, 

o fornecimento e o próprio produ-

to final. Não sendo uma tendência 

nova, tem vindo a ganhar espaço 

num contexto de crise sanitária que 

veio questionar o fenómeno da glo-

balização e a forte dependência das 

empresas perante os fornecedores de 

alguns países asiáticos, em especial a 

China. Efetivamente, antes da pan-

demia COVID-19 já se vislumbravam 

estratégias e processos tendentes a 

uma relocalização de investimentos 

por parte de empresas e ao aumento, 

em alguns países ou regiões, da ado-

ção de práticas protecionistas. 

Trata-se de repensar a forma de orga-

nização das cadeias de valor globais, 

colocando o fornecedor mais perto e, 

assim, reduzindo riscos de incumpri-

mento por parte dos fornecedores, 

uma situação que foi bastante visível 

durante a fase inicial da pandemia e 

que levou ao encerramento de uni-

dades de produção nos países mais 

desenvolvidos da Europa, entre mui-

tos outros.

Portugal poderá beneficiar desta 

reorganização das cadeias de valor 

globais, uma vez que apresenta van-

tagens competitivas reconhecidas 

pelos seus principais parceiros euro-

peus: qualidade, inovação e design 

dos seus produtos, talento e mão-

-de-obra qualificada, qualidade das 

infraestruturas, segurança e qualida-

de de vida, devendo apostar numa 
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estratégia de reindustrialização que 

permita às empresas integrar novas 

cadeias de fornecimento. 

A transformação digital e a utilização 

de novas tecnologias em ambiente 

de negócios, que registaram um au-

mento muito significativo nos últimos 

meses, poderão dar um contributo 

importante na implementação da 

reindustrialização.

Como aponta a presidente da Agên-

cia de Gestão da Tesouraria de Dívida 

Pública, Cristina Casalinho, “a dis-

seminação da Inteligência Artificial, 

robótica ou impressão 3D favorecem 

a mudança de modelo. Os proces-

sos automáticos requerem máquinas 

e mão de obra qualificada, mais abun-

dantes nas economias avançadas”, 

uma característica que “tende a bene-

ficiar a Europa”.

Também o engenheiro e economis-

ta Luís Mira Amaral considera que 

as empresas terão de dar resposta a 

duas tendências que serão “muito 

aceleradas” pela atual crise: a tran-

sição digital e a adoção de novas 

irá dar lugar a uma regionalização à 

escala europeia”. Os responsáveis da 

CCILA referem que muitas empresas 

alemãs procuram novos fornecedores 

e novas localizações para os seus in-

vestimentos, situação que cria várias 

oportunidades para Portugal e para as 

empresas portuguesas.

Por seu turno, Carlos Ribas, represen-

tante da Bosch em Portugal, afirma 

que “esta pode ser a última oportuni-

dade para repensar o modelo econó-

mico europeu e apostar numa política 

tecnologias; e a mudança para um 

modelo de reshoring ou de nearshor-

ing que os avanços tecnológicos em 

áreas como a robótica, automação 

e impressão 3D proporcionam aos 

agentes económicos para produzirem 

mais perto de casa.

Miguel Leichsenring-Franco e Hans-

-Joachim Böhmer, respetivamente pre-

sidente e diretor executivo da Câmara 

de Comércio e Indústria Luso-Alemã, 

defendem que, “nesta fase pós-pan-

demia, as cadeias de fornecimento 

devem ser completamente examina-

das e revistas” e que a “globalização 

mais orientada para uma sociedade/

pessoas, mais ampla e mais equitati-

va, mais europeia”, embora considere 

que a “desglobalização” possa não 

ser a solução para a globalização.

Também para Carlos Aguiar, presiden-

te da Câmara de Comércio e Indús-

tria Luso-Francesa, “desglobalizar não 

é o caminho”, mas espera que a crise 

provocada pela pandemia possa ser-

vir “para uma reavaliação meticulosa, 

pelos decisores políticos, das priorida-

des geopolíticas e económicas – para 

o bem, a paz e a prosperidade futuros 

dos seus governados”. 

Em resumo, a “desglobalização” e a 

implementação de um novo modelo 

de reindustrialização, a nível local, re-

gional ou continental, é um assunto 

atual que merece reflexão e análise 

por parte dos governantes e outros 

responsáveis em Portugal e na União 

Europeia, no seguimento da crise 

económica provocada pela pandemia 

COVID-19. Os fundos europeus que 

irão apoiar os Estados-membros da 

UE nos processos de recuperação das 

suas economias poderão ajudar a tri-

lhar esse caminho. 
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"DESGLOBALIZAR" 
NÃO É O CAMINHO

Começo com uma nota de optimismo. Não havendo 
ainda um fim à vista para esta pandemia, há fundada 
esperança de que vacinas confiáveis, já em adiantado 
estado de testagem, oriundas da Europa e dos Estados 

Unidos da América, venham a ser distribuídas 
e ministradas, em massa e a nível global, ao longo 

do próximo ano.
Estou, assim, convicto que esta gravíssima crise de 
saúde pública à escala planetária irá ser resolvida 

através da cooperação pragmática entre Estados, da 
conjugação de talentos do sector público, do sector 
privado e das organizações internacionais, nesta era 

de inevitável e desejável “Globalização”.

“Desglobalizar”, seja na saúde, na eco-

nomia, ou na cooperação política ou 

cultural entre Estados, não é o caminho. 

Mas, parafraseando Lord Palmerston, 

um”globalista” e intervencionista no 

seu tempo, ao serviço do Império Bri-

tânico, um país não tem forçosamente 

aliados permanentes, tem sim interes-

ses permanentes.

E para o Velho Continente da Europa, 

livre, tolerante e aberto ao Mundo, 

e para Portugal, um dos seus países 

ta, recorrentemente invocada, deste 

grande país tornou-se impossível e 

impraticável, desde as presidências de 

Theodore Roosevelt (Republicano) e 

de Woodrow Wilson (Democrata), nas 

duas primeiras décadas do século XX.

Competirá às diplomacias dos países 

aliados, ocidentais, no quadro multila-

teral e do da NATO, encontrar pontos 

de convergência e de actuação co-

muns, com respeito à China, à Rússia, 

ao Irão, à Arábia Saudita, a Israel, ao 

conflito na Ucrânia, à Bielorrússia, à 

dependência energética europeia re-

lativamente à Rússia e às capacidades 

de defesa na Europa de Leste.

Face à crescente afirmação e projecção 

global, em poder económico e militar, 

de países que têm uma leitura muito 

diferente de Liberdade, Democracia, 

Direitos Humanos, e do Direito Inter-

nacional, é no “interesse permanente” 

mais antigos e de fronteiras mais está-

veis, que comunga inteiramente desses 

valores, é inquestionável o “interesse 

permanente” deles, o reforço da coe-

são e da integração das nações euro-

peias, no plano económico, político 

e da defesa e da segurança.

No plano mais global, nas últimas 

décadas, os EUA, fruto da sua supe-

rioridade económica, de inovação 

e militar, têm sido o guardião da or-

dem geopolítica mundial, pese embo-

ra o facto de, desde o fim das guerras 

do Iraque e do Afeganistão (Adminis-

trações Bush), o “intervencionismo li-

beral” ter sido prosseguido com bem 

menos entusiasmo. 

A partir de Novembro próximo, ree-

legendo os norte-americanos o Presi-

dente Donald Trump ou vencendo o 

Senador Joe Biden, os EUA tenderão 

a não querer alargar os seus compro-

missos no estrangeiro, embora con-

tinuando a desempenhar um papel 

central nos equilíbrios geo-políticos. 

Na verdade, a tentação isolacionis-

 > POR CARLOS AGUIAR*, 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LUSO-FRANCESA
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dos países, de todos os continentes, 

que praticam esses valores intensificar 

entre si a interdependência económica, 

a salvaguarda de activos patrimoniais e 

a defesa e a segurança (no quadro da 

NATO e não só) mútuas.

“Globalização” sim, mas, diria, menos 

subordinada a considerações estrita-

mente de vantagem económica para 

os Tesouros públicos ou para as em-

presas e os seus donos.

Que esta pandemia, e o inevitável 

trauma de saúde pública, económico 

e social, que ainda está no seu início, 

possam servir para uma reavaliação 

meticulosa, pelos decisores políticos, 

das prioridades geopolíticas e econó-

micas - para o bem, a paz e a prospe-

ridade futuros dos seus governados. 

“A Europa, se quer ser autónoma, 

tem de ter a capacidade de voltar a 

produzir bens essenciais, seja no agro-

-alimentar, no vestuário, no calçado 

ou no mobiliário. Em qualquer destes 

sectores de actividade, a Europa tem 

de recuperar a sua capacidade de pro-

dução. Portugal tem aqui uma opor-

tunidade histórica que não pode des-

perdiçar”. “Um dos grandes desígnios 

é que o país tem que se reindustriali-

zar, tem de voltar a ter uma indústria 

mais forte, com maior capacidade de 

produzir para si e para a Europa, e da 

Europa para o mundo”. 

Palavras recentes do Senhor Primeiro-

-Ministro António Costa. 

É neste quadro que a criação do Banco 

Português de Fomento, com início da 

actividade em Novembro, é uma boa 

notícia. Com um capital inicial signifi-

cativo, detido pelo Estado, entre ou-

tros fins, poderá ajudar, em condições 

de mercado, empresas em dificulda-

des, podendo investir, sem assunção 

de posições maioritárias, em projectos 

que garantam um retorno suficiente 

sobre o investimento.

A propósito da aplicação dos volu-

mosos fundos europeus que foram 

recentemente alocados a Portugal, 

o Senhor Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, pelo seu 

lado, veio alertar para que não se ig-

norem “as pessoas de carne e osso” 

e que os mesmos deverão servir para 

“aumentar a coesão social, ultra-

passar as desigualdades e reforçar o 

tecido social”, não sendo aceitável 

“descobrirmos que os milhões ser-

viram para uma parte da sociedade 

dar um salto brutal e outra parte fi-

car para trás”.

Sábias palavras e iniciativas, as dos nos-

sos líderes, mas que todos desejamos, 

e exigiremos, que tenham expressão 

muito concreta, e no curto prazo.  

E será expectável, e exigível, que esses 

novos fundos sejam acessíveis a uma 

grande diversidade de pessoas e de 

projectos, cujo mérito deverá ser ava-

liado com independência e competên-

cia técnica, em obediência ao “inte-

resse permanente” nacional. 

Em resultado desta crise, ressentiram-

-se, desde Março, os novos investimen-

tos franceses em Portugal. Mas o inte-

resse dos empresários franceses pelo 

nosso país permanece sólido, em par-

ticular o das PME francesas, que conti-

nuarão a procurar Portugal com vista à 

redução dos seus custos operacionais.

Está em curso, e tende a crescer, a re-

localização da produção de empresas 

francesas na Europa, e a reorganiza-

ção das cadeias logísticas. Portugal, 

graças aos seus custos operacionais 

competitivos (salários, mão-de-obra 

qualificada, qualidade das infra-es-

truturas), será um beneficiário natural 

desse movimento.

Com cerca de 600 associados e mais 

de 130 anos de existência, a CCILF 

tem como missão principal facilitar 

as trocas comerciais entre a França 

e Portugal, apoiar a implantação de 

empresas francesas em Portugal e 

acompanhar empresas portuguesas 

no mercado francês, organizando 

missões comerciais a França.

E temos sempre contado com o apoio 

precioso do AICEP, quer na implantação 

de empresas francesas em Portugal, 

quer na divulgação, por várias formas, 

do nosso país entre os investidores, ou 

potenciais investidores, franceses. 

www.ccilf.pt/pt.html

*O autor escreve de acordo com a antiga grafia.

https://www.ccilf.pt/pt.html
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Por norma, as crises provocam dor 
e dificuldades, mas a história mostra-
-nos que é nestes momentos que o ser 
humano revela o seu melhor em so-
lidariedade, criatividade e capacidade 
de ultrapassar limites.

Este é o momento para quebrar pa-
radigmas (sair da caixa), atuar de for-
ma arrojada e corajosa, sabendo que 
riscos, falhas, angústias e desilusões 
fazem parte deste percurso. Porém, 
esta pode ser a última oportunidade 
para repensar o modelo económico 
europeu e apostar numa política mais 
orientada para uma sociedade/pes-
soas, mais ampla e mais equitativa, 
mais europeia. 

A ECONOMIA EUROPEIA PÓS-COVID: 
A TENDÊNCIA DA “DESGLOBALIZAÇÃO”
A pandemia COVID-19 está a causar a maior crise pós Segunda Guerra Mundial. 

O impacto é de uma magnitude sem precedentes, agravada pela impossibilidade 
de percecionar o seu fim. Atualmente estamos a aprender a viver com esta nova 

realidade. Esta crise monopoliza as notícias, as nossas mentes e as nossas vidas com 
toda a sua carga negativa.

O seu impacto económico e financeiro, cujo desfecho se mantém imprevisível, 
afeta a indústria, o comercio e a sociedade em geral, mas acentua-se muito mais 

na saúde das pessoas, com graves consequências para a envolvente familiar 
e emprego.

seus recursos, criatividade, inovação 

e capacidade de desenvolvimento ao 

serviço da sociedade, dando desta for-

ma o seu contributo para a descober-

ta de uma solução que erradique esta 

e outras pandemias.

Esta crise está a acelerar mudanças 

anteriormente manifestadas, rela-

cionadas com a tecnologia, com os 

mercados, clientes ou regulamenta-

ções legais, mas também com a de-

saceleração do crescimento global 

e o aumento das restrições comerciais. 

Percecionamos défices na área da pro-

teção à saúde e na vulnerabilidade das 

cadeias de abastecimentos globais. 

Empresas de cariz inovador, tais como 
a Bosch, centros de competência, uni-
versidades e outros, estão a colocar os 

 > POR CARLOS RIBAS, 
REPRESENTANTE DA BOSCH 
EM PORTUGAL E 
ADMINISTRADOR TÉCNICO 
DA BOSCH CAR MULTIMEDIA 
PORTUGAL, S.A.
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Todavia, acontecimentos impactantes 
trazem grandes oportunidades para a 
sociedade e empresas. Atualmente é 
possível afirmar que esta pandemia 
teve como “consequência positiva”: 
a aceleração da digitalização e da 
inteligência artificial, da transição 
para os motores elétricos, uma am-
pla gama de produtos amigos do am-
biente, o crescimento significativo do 
comércio online e ainda uma maior 
competitividade na procura de solu-
ções mais sustentáveis. 

A Bosch, desde sempre grande defen-
sora da preservação do meio ambien-
te, vai continuar a investir numa eco-
nomia mais verde, combater as altera-
ções climáticas, proteger a biodiversi-
dade e, na sua vertente tecnológica, 
acelerar a transição para a energia 
verde através da mobilidade elétrica, 
células de combustível (hidrogénio) ou 
tecnologia híbrida.

As repercussões da pandemia, a par 
com a transformação tecnológica da 
indústria automóvel, estão a exercer 
uma enorme pressão nos negócios do 
Grupo Bosch em Portugal. No segun-
do trimestre, a receita de vendas caiu 
consideravelmente, no entanto, desde 
junho assistimos a uma recuperação 
significativa que esperamos manter.

Todavia, as incertezas permanecem 
e a pandemia está longe de terminar. 
As empresas têm que estar prepa-
radas para eventuais contratempos 
e continuar a agir de forma prudente, 
otimizando os recursos e controlan-
do a despesa até ao limite aceitável. 
Neste momento, a Bosch em Portugal 
prevê terminar o ano com perdas, mas 
para reduzir o seu impacto implemen-
tamos medidas restritivas de conten-
ção de custos. No entanto, fazemos 
a nossa gestão, cientes que não pode-
mos correr riscos que comprometam 
projetos, o garante do nosso futuro. 

A nossa organização é constituída 
pelas pessoas que nela trabalham e 
que, dia após dia, contribuem com a 

sua competência e dedicação, tam-

bém por isso, a sua saúde é a nossa 

prioridade. Aproveito este momento 

para agradecer a todos os colabora-

dores da Bosch em Portugal pela sua 

resiliência e incrível profissionalismo, 

especialmente nestes últimos meses. 

Juntos temos conseguido manter 

a nossa organização em funciona-

mento e responder a todas as solicita-

ções dos nossos clientes.

vestiram nesses países normalmente 

designados de low-cost. Estes países 

criaram riqueza para terceiros, mas ao 

mesmo tempo desenvolveram-se em 

conhecimento, competências e inicia-

ram o seu próprio crescimento econó-

mico, tornando-se alguns deles poten-

cias mundiais altamente tecnológicas. 

A pandemia COVID-19, que ao que 

tudo indica surgiu na China, mostrou 

como este país, ao aplicar políticas 

COVID-19, 
porta aberta para 
a “desglobalização”?
À globalização são atribuídos muitos 
benefícios, desde maior crescimen-
to económico à redução da pobreza 
e até mesmo menor inflação. Como 
exemplo podemos referir a redução 
da pobreza na China, após a abertura 
da sua economia. O processo de glo-
balização ajuda a reduzir o risco de 
reversão do fluxo livre de fatores de 
produção que, de outra forma, rein-
troduziria a pressão sobre os preços. 
Também aumenta o rendimento dos 
empregadores locais, uma vez que 
o mercado está aberto ao exterior. 
A globalização da economia tem os 
seus prós e contras. 

Se, por um lado, criaram emprego, 
não é menos verdade que os maiores 
beneficiários foram aqueles que in-

eficazes de controlo e gestão das pes-

soas (nem sempre consensuais), con-

seguiu manter sob controlo cadeias 

de transmissão, reduzir os contágios 

e minimizar o impacto nas suas ca-

deias de abastecimento globais.

Já nos países europeus a cadeia de 

abastecimento de componentes para 

a indústria continua a estar sujeita 

a perturbações por não sermos capa-

zes de aplicar políticas robustas para 

a neutralização da pandemia. 

A “desglobalização” pode não ser 

a solução para a globalização. Uma 

política mais equilibrada na regula-

mentação dos mercados a nível glo-

bal, através de negociações entre to-

dos os stakeholder envolvidos, pode 

ser o caminho a seguir e que esta pan-

demia vai acabar por nos ensinar. 
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A TENDÊNCIA DE “DESGLOBALIZAÇÃO” 
NA ECONOMIA EUROPEIA PÓS-COVID

O fenómeno de “desglobalização” (em inglês reshoring) precede a eclosão da 
pandemia. Como o Fundo Monetário Internacional (FMI) refere no External Sector 
Report 2020, o comércio internacional, uma evidência do sucesso da globalização, 
atingiu o máximo em 2008, estabilizou até 2015 e, posteriormente, registou uma 

queda, mais acentuada com o início da pandemia.

Vários fatores justificam a interrup-
ção da globalização. Nalguns casos, 
pode-se invocar a natural evolução 
de fenómenos orgânicos: o efeito de 
entrada no comércio internacional de 
vários países do Sudoeste asiático en-
trou na fase de maturidade. No caso 
da China, existe limitado espaço para 
progresso da sua quota de mercado 
a partir do patamar de 20 por cento 
quer devido às alterações na com-
posição da procura interna chinesa, 
quer por causa da transformação da 
estrutura produtiva e progresso na 
escala de valor acrescentado. Mais 
recentemente, as disputas comer-
ciais, com particular visibilidade no 
caso entre EUA e China, acentuam 
os sinais de declínio da globalização. 
Depois da eclosão da pandemia, se-
gundo o FMI, este efeito ter-se-á 
intensificado devido à imposição de 
novas restrições a exportações de 
bens (o maior acréscimo dos últimos 

ras mundiais pretenderam exportar 

tarefas repetitivas para países com 

baixos custos de fator trabalho, be-

neficiando de significativos ganhos 

de eficiência. As principais dinâmicas 

industriais do presente impõem restri-

ções à continuidade ou forçam a infle-

xão desta tendência. A disseminação 

da Inteligência Artificial, robótica ou 

impressão 3D favorecem a mudança 

de modelo. Os processos automáticos 

requerem máquinas e mão de obra 

qualificada, mais abundantes nas 

anos). Ouvem-se igualmente apelos 

políticos, preconizando o repatria-

mento das cadeias de valor interna-

cionais com vista a atenuar vulnerabi-

lidades de fornecimentos fortemente 

dependentes do exterior.

Paralelamente às explicações anterior-

mente elencadas, é útil identificar as 

principais forças-motriz da criação de 

cadeias de valor envolvendo o exterior 

através de deslocalização. Com este 

movimento, as principais manufatu-

 > POR CRISTINA CASALINHO, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
DA AGÊNCIA DE GESTÃO 
DA TESOURARIA E DA DÍVIDA 
PÚBLICA - IGCP, E.P.E



DESTAQUE Portugalglobal nº13514

economias avançadas. O aumento da 
procura de bens/serviços personaliza-
dos e exigência de entrega imediata 
encorajam o regresso de manufatu-
ras para próximo do consumidor. Os 
serviços também não são indiferentes 
a esta evolução, uma vez que passa-
ram a depender de serviços de back 
office/apoio a funcionar na nuvem 
(cloud) em detrimento de call centers 
e centros de processamento de dados 
trabalho intensivos.

A “desglobalização” aparece, então, 
intimamente, associada à emergência 
das máquinas inteligentes e esta carac-
terística tende a beneficiar a Europa, 
na medida em que o peso da demo-
grafia adversa sobre a produtividade e 
o crescimento económico será atenua-
do. Interessantemente, se o comércio 
internacional em percentagem do pro-
duto global encolheu nos últimos anos, 
o grau de abertura/quota de mercado 
das economias europeias, com des-
taque para a Alemanha, continuou a 
crescer em contraciclo com EUA ou 
Japão. Os países europeus beneficiam 
de uma percentagem anormalmente 
elevada de valor acrescentado com ori-
gem na procura externa, na medida em 
que as empresas manufatureiras foram 
bem-sucedidas na expansão das cadei-
ras produtivas globais, incorporando 
valor acrescentado externo, fomentan-
do a competitividade e penetração em 
mercados emergentes. Todavia, este 
esforço emperrou desde 2012.

O processo de globalização favoreceu 
economias desenvolvidas e emergen-
tes, permitindo às primeiras importan-
tes ganhos de produtividade e possi-
bilitando a melhoria significativa das 
condições de vida das populações, 
reduzindo o risco de pobreza, nas se-
gundas. Com o tempo, como regra, os 
ganhos marginais encolhem. Nas eco-
nomias desenvolvidas, esta tendência 
impôs tetos à evolução dos salários na 
população com qualificações médias 
ou inferiores, as condições de entrada 
no mercado de trabalho tornaram-se 
mais exigentes, a desigualdade, por 

controlo do processo produtivo num 
ambiente de baixo investimento em-
presarial, agravamento de assimetria 
social, baixos salários, encolhimento 
da oferta de trabalho, propondo-se 
promoção de maior investimento em 
capital humano, expansão da infraes-
trutura digital, quando a China emer-
ge como líder mundial neste campo, 
e redução da incerteza na transição 
energética. No essencial, estes pro-
pósitos encontram-se consignados 
nos objetivos definidos pela Comissão 
Europeia para o seu mandato, com-
plementados pelos desafios concre-
tos colocados, adicionalmente, pela 
emergência sanitária.

A “relocalização”, no contexto eu-
ropeu, quererá significar a intensifi-
cação de interrelações produtivas na 
área do euro. Coincidentemente com 
a tendência global, no período entre 
meados dos anos 1990 e a crise das 
dívidas soberanas, o investimento 
direto estrangeiro em Portugal desti-
nou-se essencialmente a aquisições na 
área dos serviços: financeiros, retalho 
e atividades imobiliárias. Nos anos 
mais recentes, a orientação alterou-
-se com ressurgimento de fluxos dire-
cionados a manufaturas (em setores 
tradicionais e emergentes) através de 
instalação de novas unidades ou ex-
pansão de existentes. Por conseguin-
te, Portugal observa já a concretização 
desta tendência. Na medida em que 
a qualificação da força de trabalho 
continuar a progredir, em termos de 
valor relativo competitivo, conjugada 
com a proximidade dos mercados fi-
nais, poder-se-á beneficiar do esforço 
europeu de “desglobalização”. Para 
este potencial frutificar, progressos 
ao nível de conetividade (de dados, 
mercadorias e pessoas), avanços na 
transição digital e energética (aten-
tos à componente custo como vetor 
preponderante de competitividade) 
e robustecimento das instituições são 

desejáveis ou indispensáveis. 

www.igcp.pt

maior apropriação dos ganhos de efi-
ciência pelo fator capital, agravou-se.

Os principais vetores de mudança em 
curso na estrutura produtiva conti-
nuam a promover economias mais ca-
pital intensivas. A robótica, a ciência 
de dados, a digitalização e a transição 
energética favorecem as economias 
avançadas, designadamente aque-
las que operam com níveis de capital 
por unidade produzida mais elevados, 
como a Alemanha, contrariando o 
impacto negativo do envelhecimen-
to populacional. A customização de 
produtos e serviços e entrega na hora 
beneficiam a produção à porta. Por 
outro lado, nos últimos anos, as maio-
res economias europeias têm eviden-
ciado baixo investimento empresarial, 
possivelmente associado a perspetivas 
de crescimento e retorno reduzidas. 
Ao processo de “relocalização”, no 
contexto das maiores economias eu-
ropeias, subjazerá o reconhecimento 
do interesse na aquisição de maior 

http://www.igcp.pt
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A História Económica mostra-nos que 
que a economia global sofre mudan-
ças significativas com crises como 
a do COVID-19, designadamente: ao 
nível microeconómico, pois tais crises 
levam à adopção de novas tecnologias 
e de novos modelos de negócio,como 
está agora a acontecer com o teletra-
balho e a digitalização acelerada; ao 
nível macroeconómico, a crise acele-
rará a evolução para cadeias de valor 
globais mais descentralizadas e menos 
dependentes dum único fornecedor 
como era a China, o que poderá dar 
oportunidades a Portugal em termos 
de “nearshoring”; ao nível politico, 
a pandemia vem testar as classes polí-
ticas e os sistemas nacionais de saúde.
Por outro lado, esta pandemia pode 
e deve levar a uma maior cooperação 
multinacional e multilateral em todos 
os aspectos a ela ligados.

A crescente ligação havida entre co-
mércio e investimento internacionais 
gerou as chamadas cadeias de valor 
globais, tendo estado o comércio in-
ternacional e as actividades produtivas 
à escala global crescentemente estru-
turados à volta dessas cadeias de va-
lor. As cadeias de valor globais (“Glo-

bal Value Chains-GVCs”) têm estado 
ligadas à importancia das trocas de 
bens intermédios para novos proces-
samentos, facilitando o “offshoring” 
e o “nearshoring” na fabricação e 
montagem de partes dum produto 
global. As “GVCs” englobam todas 
as actividades das empresas,em casa 
ou no estrangeiro, necessárias para 
colocar o produto (bens físicos ou ser-
viços) no mercado global, indo essas 
actividades da concepção do produto 
até à sua utilização pelo consumidor, 
ou seja, abrangem toda a cadeia de 
valor, em casa ou no estrangeiro, des-
de a concepção e design do produto, 
produção do mesmo, marketing e lo-
gística até à sua distribuição e entrega 
ao consumidor.

Ao nível das cadeias de valor globais, 
a pandemia veio alertar as grandes em-
presas multinacionais para o risco da 
excessiva dependência da China duma 
forma mais violenta e mais abrupta do 
que o estava a fazer a guerra comercial 
EUA-China. Antes já tinha a economia 
global sofrido outras ameaças como 
a do SARS em 2003, mas, na altura, 
a importância da China para as cadeias 
globais e para a economia mundial era 
bem inferior à dos dias de hoje.

No médio-longo prazo, as empresas 
que sobreviverem terão que dominar 
um novo ambiente de negócios e te-
rão que responder a duas tendências 
que já existiam mas que vão ser muito 
aceleradas por esta crise:

1 - A transição digital e a adopção de 
novas tecnologias, que já existiam mas 
que vão ser potenciadas, como o tele-
trabalho, o “e-com”, o “e-logistics”, 
os pagamentos digitais, a tele-saúde 
e o “e-learning”;

2 - As cadeias globais de abastecimen-
to já estavam a ser afectadas pelos 
aumentos dos custos da mão-de-obra 
na China, pela guerra comercial EUA-
-China, pelo Brexit e pelos avanços 
tecnológicos na robótica, automação 
e impressão 3D que permitiam voltar 
a produzir mais perto do consumidor.

O COVID-19, 
"DESGLOBALIZAÇÃO" 

E REINDUSTRIALIZAÇÃO:
O CASO PORTUGUÊS

Esta pandemia configurou um profundo choque 
exógeno sobre a economia mundial, provocando 

simultaneamente um choque muito negativo tanto 
do lado da oferta e da capacidade produtiva, como 

do lado da procura.

 > POR LUÍS MIRA AMARAL*, 
ENGENHEIRO (IST) 
E ECONOMISTA (MSC 
E NOVASBE)
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A pandemia vem reforçar essas ten-
dências, voltando a haver a possibili-
dade de ligar a concepção, engenha-
ria e desenvolvimento à produção no 
país de origem – “reshoring” – ou de 
fazer o “outsourcing” para regiões 
mais próximas do país de origem – 
“nearshoring”. Por exemplo, se uma 
empresa alemã fizer retornar uma 
produção feita na China à Alemanha, 
estaremos a falar dum “reshoring”. Se 
essa empresa retirar essa produção da 
China e a colocar em Portugal estare-
mos a passar dum “offshoring” para 
um “nearshoring”.

O que está a acontecer obriga a uma 
gestão do risco diferente, forçando a 
um movimento que foge do “offsho-
ring” e procura o “reshoring” e o 
“nearshoring” para ganhar mais pro-
ximidade e controlo sobre o fabrico 
dos componentes e do produto final.

As cadeias de valor global serão, 
pois, reconfiguradas com uma mas-
sa critica de produção mais perto do 
consumidor, usando fábricas mui-
to automatizadas e robotizadas. Há 
aqui óbvias oportunidades para a 
indústria portuguesa, no quadro da 
nossa reindustrialização.

As empresas globais poderão ser 
menos lucrativas, explorando menos 
obsessivamente o “low-cost” do “off-
-shoring”, mas tornar-se-ão mais resi-
lientes a crises com esta.

Estamos já a assistir a uma disrupção 
digital acelerada. Em poucos meses 
digitalizou-se mais do que em vários 
anos de transformação digital!

Portugal, que sempre foi um “early 
adopter” em termos de TIS, estava 
relativamente atrasado em termos de 
“e-com”, que aqui representava ape-
nas 4 por cento do total do comércio, 
em contraposição aos 7 por cento em 
Espanha e aos 14 por cento da média 
europeia. Esta crise vai obviamente 
acelerar a penetração do “e-com” 
em Portugal.

Também em termos de exportações, 
a exportação "online” irá ser uma 
forma de algumas empresas perma-
necerem em actividade e exportarem 
os seus produtos. Não será apenas 
uma alternativa ao comercio tradicio-
nal, sendo o “e-com” uma evolução 
necessária para as empresas, tendo 
as empresas portuguesas aqui ainda 
todo um caminho de capacitação para 
o fazer. E, como diz o Presidente da 
AICEP, “há organizações e feiras que 
já estão a propor outros formatos”.

A globalização, tal como a conhe-
cemos, está a ser alterada com o re-
desenho das cadeias de valor e das 
cadeias de abastecimento internacio-
nais, como já referido. O choque fun-
damental para o sistema económico-
-financeiro é o do reconhecimento de 
que as cadeias de abastecimento e as 
redes de distribuição globais são mui-
to vulneráveis a choques e eventos da 
natureza que estamos a sentir. Neste 
contexto as empresas globais prefe-
rirão lucros mais baixos, não dando 
prioridade ao “low-cost” do “offsho-
ring”, mas preferirão mais resiliência 

e mais estabilidade recorrendo ao 

“nearshoring” (oportunidade para 

Portugal) e à produção mais perto dos 

seus mercados.

Por outro lado, a crise veio recordar 

que as tecnologias do século XXI são 

globais, não apenas do ponto de vista 

da sua distribuição e utilização, mas 

também das suas consequências, vide 

vírus informáticos e biológicos e siste-

mas de Inteligência Artificial.

Portugal tem agora a possibilidade, 

com o apoio financeiro do Fundo Eu-

ropeu para a Recuperação e Resiliên-

cia, de desenhar um estruturado plano 

de reindustrialização assente na eco-

nomia do conhecimento e nas transi-

ções digital e ambiental, e que apoie 

a captação de investimento direto 

estrangeiro em produções que vão re-

gressar à Europa, “nearshoring”, com 

o encurtamento geográfico e corpora-

tivo das cadeias de valor globais que 

terão assim alguma europeização. 

*O autor escreve de acordo com a antiga grafia.
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A TENDÊNCIA 
DA “DESGLOBALIZAÇÃO”: 

A PERSPECTIVA DO 
MERCADO ALEMÃO

A crise pandémica reforçou a tendência para 
a “desglobalização”. Por “desglobalização” 

entenda-se o processo de reduzir a interdependência 
e a integração entre diversos agentes económicos, 

numa perspectiva mundial.

Muitas empresas pretendem, de acor-
do com um estudo recente da DIHK 
(Confederação das Câmaras de Co-
mércio e Indústria Alemãs), regionali-
zar as suas cadeias de valor por forma 
a reduzir os riscos de fornecimento e 
de produção. Iremos analisar esta ten-
dência e avaliar as oportunidades para 
as empresas portuguesas neste novo 
enquadramento, sempre na perspec-
tiva do mercado alemão.

Comecemos por analisar alguns factos 
relevantes sobre o mercado alemão. 
De acordo com o VDMA (associação 
alemã de fabricação de máquinas e 
instalações industriais), o sector de má-
quinas e instalações industriais, com 
cerca de 6.000 empresas e mais de um 
milhão de empregados é o maior ramo 
industrial da Alemanha. Este sector 
tem uma quota de exportação de cer-
ca de 80 por cento. Acresce ainda que 

já estava a sofrer uma redução visível 
na sua actividade antes da pandemia, 
por causa do conflito comercial entre 
os EUA e a China, mas também devi-
do à restruturação em curso em mui-
tas outras indústrias-cliente, como por 
exemplo a indústria automóvel. 

Um outro inquérito da DIHK realizado 
em Abril deste ano, revela que quase 
metade das empresas inquiridas apre-
sentava sérios problemas com inter-
rupções nas cadeias de fornecimento 
e com a reposição de mercadorias 
e de componentes devido à pande-
mia. Este facto não será de todo uma 
surpresa, uma vez que estudos recen-
tes mostram que as empresas alemãs 
estão mais integradas nas redes glo-
bais de produtos e de componentes 
do que os seus concorrentes na China 
e nos EUA. 

Finalmente, e ainda de acordo com 
este mesmo inquérito, cerca de 40 
por cento das empresas afirmaram 
que estão dispostas a alterar as suas 
cadeias de fornecimento e a procurar 
novas soluções.

Globalização 
vs "Desglobalização"
A pandemia expôs claramente a vulne-
rabilidade dos fluxos de fornecimento 
finamente optimizados durante os úl-
timos anos. A paragem completa de 
fábricas na China, por exemplo, con-
duziu à interrupção no fornecimento 
de inúmeros componentes e produ-

 > POR MIGUEL LEICHSENRING-
FRANCO E HANS-JOACHIM 
BÖHMER*, PRESIDENTE 
E DIRETOR EXECUTIVO 
DA CÂMARA DE COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA LUSO-ALEMÃ
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tos, tendo provocado a paragem tam-
bém de fábricas na Alemanha. 

Por isso, nesta fase pós-pandemia, as 
cadeias de fornecimento devem ser 
completamente examinadas e revis-
tas. A economia deve tornar-se mais 
resiliente a impactos externos porque 
estes estão a aumentar e a tornar-se 
cada vez mais intensos. 

Muitas empresas que operam global-
mente estão hoje perante uma tarefa 
muito complexa. Terão de reestrutu-
rar obrigatoriamente as suas cadeias 
de valor, bem como repensar as redes 
mundiais de produção e de forneci-
mento nas quais estão englobadas, 
por forma a poderem assegurar a con-
tinuidade das suas operações.

A globalização irá dar lugar a uma re-
gionalização à escala europeia – bem 
como noutras regiões importantes – 
como a China e, provavelmente nos 
EUA. A produção será realizada onde 
se localizam também os clientes e, 
preferencialmente, incorporando ma-
térias-primas e componentes produzi-
dos na mesma região.

A redução da dispersão geográfica 
das cadeias de fornecimento per-
mitirá uma melhor gestão do risco, 
evitando a dependência de um só 
fornecedor, mercado ou geografia. 
O princípio “local-for-local” permitirá 
ainda que as empresas possam evi-
tar tarifas alfandegárias, bem como 
contribuir para uma redução da sua 
pegada ecológica, nomeadamente 
com a redução do impacto dos trans-
portes. De acordo com um inquérito 
realizado pela consultora Accenture 
a CEO de várias empresas europeias, 
quase uma em cada cinco empresas 
industriais europeias pretende recen-
trar no futuro as suas operações mais 
“perto de casa”. Mas mesmo dentro 
de uma região as cadeias de valor 
podem ser reorganizadas reduzindo 
a concentração a um ou poucos (paí-
ses) fornecedores. A regionalização 
das cadeias de fornecimento é ainda 

potenciada pelo progresso tecnoló-
gico, que permitirá uma redução da 
integração vertical da produção e a 
consequente envolvência de várias 
empresas locais e regionais.

As oportunidades 
para as empresas 
portuguesas
Como consequência da COVID-19, 
das empresas alemãs que procuram 
actualmente novos fornecedores no 
exterior, cerca de 63 por cento afir-
mam pretender contactar fornece-
dores locais ou regionais. Um quinto 
das empresas inquiridas indica que 
está a considerar relocalizar as suas 
unidades de produção novamente 
na Europa.

Muitas empresas alemãs pretendem 
hoje apostar em múltiplas fontes de 
fornecimento (multiple sourcing), ou 
seja, contratar vários fornecedores 
distintos para a produção de compo-
nentes relevantes. Nós, na Câmara 
de Comércio e Indústria Luso-Alemã, 
temos verificado esta tendência nos 
últimos meses, havendo um aumento 
significativo do interesse de empresas 
alemãs em fornecedores portugueses.

Esta tendência levará, em nossa opi-
nião, a que as cadeias de fornecimento, 
outrora dimensionadas e estruturadas 
de acordo com critérios de maximiza-
ção de eficiência, sejam revistas e se 
tornem muito mais regionais. O foco 
das empresas alemãs estará muito mais 
na continuidade do fornecimento e da 
operação do que com a exclusiva opti-
mização dos custos. 

Esta estratégia de nearshoring e de 
relocalização das unidades produtivas 
cria várias oportunidades para Portu-
gal e para as empresas portuguesas.

Para Portugal, através da atracção de 
investimento direto estrangeiro com a 
relocalização em Portugal de unidades 
produtivas de empresas alemãs que 
operavam noutras geografias, no-

meadamente Ásia, com a criação de 

postos de trabalho qualificado.

Para as empresas portuguesas, atra-

vés da integração nas novas cadeias 

de valor que estão a ser desenhadas, 

como fornecedores de componentes e 

serviços de valor acrescentado. Como 

exemplo, podemos apresentar empre-

sas do sector dos moldes, da produção 

de componentes para a indústria auto-

móvel ou de máquinas ferramenta ou 

ainda dos fabricantes de componentes 

para equipamentos médicos. 

Mas para que isto possa acontecer, 

Portugal e as empresas portuguesas 

terão de se colocar no “radar” das 

empresas alemãs e de demonstrar 

as suas fortes capacidades técnicas 

diferenciadoras. Para tal, poderão 

apresentar-se em feiras industriais de 

referência (como a Hannover Messe) 

ou de equipamentos médicos (a Me-

dica em Düsseldorf) ou beneficiar de 

sessões de match-making com com-

pradores alemães, através da Câmara 

de Comércio e Indústria Luso-Alemã. 

Conclusão
A tendência para uma “desglobaliza-

ção” e uma recentralização de opera-

ções na Europa já vinha a ser discutida 

em vários fóruns europeus. Mas es-

tamos convencidos que a actual con-

juntura derivada da pandemia de CO-

VID-19 irá acelerar a materialização 

de todo este processo. Como motor 

industrial da Europa, a Alemanha po-

derá apoiar Portugal na sua estratégia 

de reindustrialização, podendo as em-

presas portuguesas beneficiar deste 

movimento de relocalização, passan-

do a integrar novas cadeias de forne-

cimento sustentáveis e resilientes. 

www.ccila-portugal.com/pt/

* Os autores escrevem de acordo com a an-

tiga grafia.
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