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A AICEP tem trazi-
do boas notícias para 
Portugal, quer no pla-
no da promoção das 
exportações e da in-
ternacionalização das 
empresas portugue-
sas, quer na captação 

de mais e melhor investimento para o país. Em 
2019, como veremos, alcançámos resultados 
muito positivos e acreditamos que a dinâmica 
vai manter-se em 2020.  

Arrancámos o ano de 2019 a apresentar o pri-
meiro pilar da Transformação Digital da AICEP 
– a plataforma Portugal Exporta, dedicada 
às exportações. Esta Plataforma Tecnológica 
continua a ser desenvolvida com a introdução 
de novos pilares, que nos permitem ter uma 
nova abordagem no relacionamento com as 
empresas: o Portal do Investimento e o “Busi-
ness Match Maker”, o Acelerador de Inter-
nacionalização Online e o Optimizador do 
Investimento. Prevê-se que todos os pilares 
estejam concluídos em 2020.

Realizámos a primeira Conferência Anual da 
AICEP – Exportações & Investimento com o 
objetivo de apresentar e debater os principais 
resultados alcançados a nível da Exportação 
e da captação de Investimento. Já os Prémios 
AICEP Exportação & Investimento distinguiram 
as empresas nas categorias “Melhor Exporta-

MAIS EXPORTAÇÕES, MAIS INVESTIMENTO, 
MAIS EMPREGO

“Um evento que, com 
certeza, também irá 

aumentar a notoriedade 
do país será a participação 
de Portugal na Expo 2020 

Dubai, nos Emirados Árabes 
Unidos, em 2020.”

dora” e “Melhor Investimento”. Pretende-se 
que a Conferência e a atribuição dos Prémios 
sejam anuais pelo que já estamos a trabalhar 
na preparação da próxima edição. 

Uma das apostas da AICEP em 2019 foi 
o E-Commerce, por acreditarmos que será uma 
das principais tendências a marcar os próximos 
anos. A AICEP organizou várias Conferências e 
Workshops dedicados ao tema, inclusivamen-
te trazendo a Portugal os gigantes Amazon, 
Alibaba e Aliexpress, para as empresas por-
tuguesas terem a oportunidade de conhecer 
o potencial de negócio e o funcionamento des-
tas plataformas. Em 2020, vamos continuar a 

desenvolver iniciativas para capacitar as em-
presas portuguesas para a exportação online.  
 
Ainda em 2019, continuámos a desenvolver 
uma nova oferta de produtos e serviços para 
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as empresas, adequados ao novo contexto de 
mercado. É o caso da Academia Internaciona-
lizar com os Programas de Formação Avan-
çada, em parceria com Universidades e Esco-
las de Negócio, como o Export Advance e o 
E-Commerce Advance. A AICEP desenvolveu, 
ainda, cursos de E-Learning, com temas como 
o Brexit e o e-commerce. 

É de destacar a grande ação de cross-selling, 
que ocorreu entre maio e junho no BHV 
Marais, a flagship store do Grupo Galeries 
Lafayette, em Paris, dinamizada pela AICEP. 
A ação de promoção “Sous le Soleil du Portu-
gal” envolveu a participação de mais de meia 
centena de empresas nacionais, que mostra-
ram e venderam os seus produtos no BHV. Esta 
grande campanha de Portugal em Paris serviu 
de âncora a um conjunto de mais de 30 ini-
ciativas, com a designação de “Agenda Portu-
gal à Paris”, de âmbito económico e cultural, 
como encontros com investidores franceses, 
workshops e mostras de produtos portugue-
ses, cinema, exposições e concertos. Esta ação 
constituiu uma oportunidade única para au-
mentar a notoriedade da Marca Portugal.

Um evento que, com certeza, também irá au-
mentar a notoriedade do país será a partici-
pação de Portugal na Expo 2020 Dubai, nos 
Emirados Árabes Unidos, em 2020. A AICEP 
é responsável pelo planeamento, organiza-
ção e articulação da participação de Portugal. 

A participação prevista de 180 países e 25 mi-
lhões de visitantes torna a Expo 2020 Dubai uma 
excelente oportunidade para promover Portu-
gal, a sua diversidade, língua e carácter univer-
salista. O Pavilhão de Portugal será inspirado no 
tema “Portugal – um mundo num país | Portugal 
– A world in one country”, uma proposta que 
assenta na visão de diversidade e inclusão, mas 
também na ambição de que Portugal possa dar 
um importante contributo para o estreitamento 
das relações globais entre os povos.

A AICEP está atenta aos desafios que se colo-
cam ao comércio mundial pelo que, nomeada-
mente através da sua Delegação em Londres, 
tem desenvolvido um conjunto de iniciativas de 
sensibilização e capacitação que visam informar 
as empresas exportadoras portuguesas sobre os 
possíveis impactos do Brexit. Foram desenvolvi-
das diversas ações de capacitação empresarial, 
sob a forma de seminários multissetoriais e se-
toriais, e de captação de investimento, com des-
taque para o evento anual em Londres dedicado 
a investidores que este ano teve como foco o 
Japão – “Portugal-Japan Investment Seminar”, 
realizado na sede do Financial Times. 

Ao longo de 2019 foram promovidas missões 
de investimento a geografias consideradas es-
tratégicas, a par de visitas oficiais de enorme 
relevância para Portugal, em termos diplomáti-
cos e económicos, e continuamos fortemente 
empenhados em angariar novos investimentos. 

De facto, o ano de 2018 foi de recorde abso-
luto na angariação de investimento para Por-
tugal, desde a formação da AICEP, num total 
de mais de 1,15 mil milhões de euros. Temos 
trabalhado sistematicamente para ter mais de 
mil milhões de euros de investimento contra-
tualizado por ano e 2019 será mais um des-
ses anos. Outra tendência muito positiva que 
a AICEP tem vindo a acompanhar é o cresci-
mento na área dos Centros de Serviços, cada 
vez mais especializados e de maior valor acres-
centado. Desde 2013, a AICEP acompanhou 
a abertura de 80 novos centros, incluindo 
Centros de Desenvolvimento, Competências 
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e Engenharia, num setor que já significa mais 
de 60 mil postos de trabalho. 

No que toca à promoção externa, a Rede Exter-
na da AICEP, com mais de 50 Delegações espa-
lhadas pelo mundo, continua a contribuir para 
a globalização da economia portuguesa, acom-
panhando no terreno as empresas nacionais. 

Uma referência especial ao INOV Contacto, 
que apoia a formação de jovens com qualifi-
cação superior em contexto internacional, que 
este ano foi finalista dos Prémios Europeus 
de Promoção Empresarial, promovidos anual-
mente pela Comissão Europeia e que visam 
distinguir as melhores práticas de promoção 
do empreendedorismo em toda a Europa. Um 
programa que conta já com cerca de seis mil 
estágios realizados, desde 1997, em 1.200 
empresas e entidades espalhadas por 81 países 
e que a AICEP pretende continuar a dinamizar.  

A AICEP tem igualmente acompanhado os proje-
tos apresentados aos diversos Sistemas de Incen-
tivos. As 9.226 candidaturas recebidas pela AICEP 
até novembro de 2019, no âmbito do Portugal 
2020, representam 10,3 mil milhões de euros de 
intenções de investimento, nas diversas Tipologias 
de Investimento previstas (I&DT; Inovação Produ-
tiva; Internacionalização PME). Em consequência, 
os valores globais de aprovação até novembro de 
2019 atingiram níveis sem precedentes, com cer-

ca de 5.091 projetos apoiados, englobando um 
incentivo público superior a 1,9 mil milhões de 
euros, num total de investimento na ordem dos 
4,6 mil milhões de euros.  

Da mesma forma, as exportações nacionais de 
bens e serviços continuam a apresentar resul-
tados positivos. De acordo com dados do Ins-
tituto Nacional de Estatística, em 2019 (janeiro 
a setembro), o crescimento real das exporta-
ções de bens e serviços é de 2,4 por cento, aci-
ma dos 1,9 por cento do crescimento do PIB. 
O peso das exportações no PIB é o mais elevado 
desde 1995, situando-se nos 43,5 por cento. 

Todos estes dados deixam-nos satisfeitos e com 
a certeza de que devemos continuar a traba-
lhar diariamente para os superar. Para termos 
uma ideia, as empresas apoiadas pela AICEP 
entre 2007 e 2016 contribuíram para 46 por 
cento do aumento das exportações portugue-
sas e, entre 2012 e 2016, para 11 por cento 
dos empregos que foram criados em Portugal. 
De facto, a atividade da AICEP tem resulta-
do em mais exportações, mais investimento 
e mais emprego. E estamos confiantes que o 
ano de 2020 continuará a ser um ano de alto 
impacto da AICEP no crescimento sustentável 
da economia e, portanto, do país. 
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Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Agroalimentar, Casa, Construção Civil e Materiais de 
Construção, Ecossistema Startup, Indústrias Culturais 
e Criativas, Moda, Saúde, Serviços e Ambiente, e TIC são 
Fileiras setoriais que a AICEP, no âmbito da sua missão 
e de uma política de proximidade às empresas, acompa-
nha de perto, através da prestação de serviços de supor-
te e aconselhamento sobre a melhor forma de abordar 
os mercados externos, e da identificação de oportunida-
des de negócios internacionais, beneficiando do apoio 
de uma Rede Externa que assegura presença em cerca 
de 70 países.

Mais do que produtos ou serviços, Portugal exporta 
inovação e tecnologia, a par da tradição, da qualida-
de, do saber-fazer. A chamada quarta revolução in-
dustrial é já uma realidade em alguns destes setores; 
outros para lá caminham numa aposta que permitirá 
adequar os métodos de gestão às tendências dos 
consumidores de hoje. 

Especialistas da AICEP fazem a análise qualitativa 
e quantitativa das nove Fileiras em destaque nesta 
edição especial da revista Portugalglobal.



AGROALIMENTAR Portugalglobal nº1268

AGROALIMENTAR
QUALIDADE E INOVAÇÃO 

DOS PRODUTOS PORTUGUESES 
RECONHECIDAS INTERNACIONALMENTE



AGROALIMENTARdezembro 2019 / janeiro 2020 9

> POR IARA MARTINS, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA AGROALIMENTAR

A Fileira Agroalimentar 
portuguesa conta com 

uma elevada notoriedade 
nos mercados externos, 

sendo reconhecida 
internacionalmente pela 

qualidade e inovação 
dos seus produtos. 
O crescimento das 

exportações portuguesas 
desta Fileira deve-se 

a uma atitude cada vez 
mais sofisticada, agressiva 

e reinventada para 
“enfrentar” mercados 

de maior valor por parte 
dos produtores nacionais.

Com uma complexa cadeia de valor, 

composta por diferentes empresas, 

mercados e consumidores, a Fileira 

Agroalimentar é cada vez mais fiável, 

sendo a sua dimensão uma vantagem 

que a torna mais flexível e responsiva ao 

nível da produção e customização das 

respostas face às solicitações externas. 

O caminho da Fileira Agroalimentar 

centra-se na excelência e no maior 

reconhecimento ao nível de mercados 

externos. Os produtos portugueses 

estão espalhados um pouco por todo 

o mundo, inclusivamente nos merca-

dos mais longínquos. 

A inovação tem um papel determinan-
te, permitindo alavancar a indústria na 
linha da diferenciação dos seus produ-
tos, serviços e processos, o que possi-
bilita um maior destaque internacional 
da Fileira, bem como a oportunidade 
de colocar os produtos em patamares 
de maior valor acrescentado. Assim, é 
visível que esta Fileira é uma das mais 
competitivas no mundo inteiro.

O Agroalimentar é caracterizado pela 
criação de produtos marcadamente 
portugueses, com um nível de com-
petitividade crescente nos mercados 
externos. Alguns produtos apenas 
produzidos em Portugal estão forte-
mente associados a hábitos alimenta-
res saudáveis.

A Indústria Agroalimentar em Portu-
gal é fundamental para a estratégia de 
crescimento do país, contribuindo di-
retamente para o aumento das expor-
tações e garantindo a autossuficiência 
alimentar. Esta indústria ocupa um es-
paço de relevo na economia portugue-
sa, não somente pelo seu peso eco-
nómico, mas também pela criação de 
produtos genuínos e frescos, merece-
dores da confiança dos consumidores. 

Com um volume de negócios de 
23.018 mil milhões de euros em 2017, 
a Fileira Agroalimentar é constituída 

por um conjunto de diferentes ativi-
dades relacionadas com a produção 
e transformação de matérias-primas 
em bens alimentares ou bebidas, bem 
como a sua disponibilização ao con-
sumidor final, mais especificamente 
a agricultura, as pescas, as indústrias 
transformadoras (alimentares e bebi-
das) e as indústrias extrativas (sal). 

Entre 2001 e 2018, as exportações do 
setor da indústria alimentar e das be-
bidas aumentaram 226 por cento, en-
quanto as importações apenas aumen-
taram 92 por cento, verificando-se um 
ligeiro equilíbrio da balança comercial.

Produtos mais 
exportados

Vinho
Em 2018, a exportação dos vinhos 
portugueses atingiu os 800 milhões 
de euros, crescendo três por cento 
face ao ano anterior. Assim, registou-
-se um crescimento das exportações 
para França, Alemanha, Bélgica, Es-
tados Unidos, Brasil, Canadá e Chi-
na. Em contrapartida, as exportações 
para Angola, Macau e Hong Kong 
registaram quebras. 

Os mercados externos têm registado 
uma mudança de perfil, sendo que 
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a proximidade cultural (países de ex-
pressão portuguesa) e geográfica 
(mercados europeus) combina com as 
vendas em grandes mercados, como 
os Estados Unidos da América, o Ca-
nadá, a China e o Japão. Angola per-
deu importância devido à crise dos 
últimos anos, mas permanece como 
o nono principal destino em valor. A 
queda verifica-se nos vinhos certifica-
dos com maior preço médio.

Azeite
Nunca em Portugal se produziu e ven-
deu tanto azeite. Portugal exportou 
56 mil toneladas de azeite para fora 
da União Europeia em 2018, sendo 
o terceiro país que mais exporta este 
produto entre os 28 Estados-mem-
bros, após Espanha e Itália.  Relativa-
mente ao azeite exportado por Por-
tugal para países não pertencentes à 
Europa, este gerou receitas de 257,1 
milhões de euros, o valor mais elevado 
de sempre e mais do dobro do que se 
verificava há dez anos. 

Uma das grandes vantagens da cultu-
ra do azeite em Portugal é a sua ca-
pacidade de ser a primeiro a colocar 
azeite no mercado, pois tem um clima 
que permite uma maturação mais pre-
coce da azeitona. O aumento de área 
de olival foi outro motivo incontorná-
vel, em especial no Alentejo, que é, 
pelo menos desde 2007, a maior re-
gião produtora de azeite do país, mui-
to por força do Alqueva.

Impulsionado por um investimento 

massivo que conduziu a uma enorme 

revitalização deste setor tradicional, 

não só ao nível da produção, mas 

também ao nível da qualidade, apre-

sentação e comercialização do produ-

to, o setor do azeite tem apresenta-

do elevadas taxas de crescimento em 

toda a cadeia de valor.

Pesca
Relativamente à pesca, as vantagens 

mais relevantes são a Zona Económica 

Exclusiva mais extensa da Europa, a ele-

vada diversidade de espécies marinhas 

e o facto de ser uma atividade tradicio-

nal em Portugal. O peixe capturado em 

Portugal é considerado um produto da 

mais alta qualidade a nível mundial. 

As exportações portuguesas de pro-

dutos de pesca, conservas, crustá-

ceos e outros produtos do mar são de 

1,318 milhões de euros (2018), desta-

cando-se destinos como Espanha, Itá-

lia e França. Nas exportações de peixe 

salientam-se o peixe congelado, o pei-

xe fresco e os molúsculos. Dentro das 

conservas, os produtos mais exporta-

dos foram o peixe e as ovas.

Tendências da Fileira Agroalimentar

“Plant Power”
Os consumidores procuram reduzir o 

consumo de alimentos de origem ani-

mal por questões de saúde, sustentabi-

lidade, custo e ética. 

“Right for me”
Os consumidores querem sentir que 

os produtos alimentares são conce-

bidos em função das suas necessida-

des específicas, procurando produtos 

mais personalizados. 

“Keep it Authentic”
Os consumidores desejam cada vez mais 

produtos autênticos, de forma a expe-

rienciaram produtos únicos, nomeada-

mente artesanais de marcas locais.

 “Make it Sustainable”
Os consumidores estão mais conscien-

cializados relativamente ao impacto 

ambiental motivado pelo seu próprio 

consumo e dos governos. As empresas 

devem assim incrementar a responsa-

bilidade ambiental das suas marcas e 

encontrar soluções mais ecológicas.

“Smart Lifestyles”
Os consumidores têm mais acesso 

a informação e a ferramentas inte-

ligentes, devido aos avanços tecno-

lógicos, o que favorece a tomada 

de decisões mais conscientes a nível 

alimentar. As empresas podem co-

nectar-se com os seus consumidores, 

apostando em ferramentas tecnoló-

gicas e nas redes sociais.  

“Total Transparency”
Os consumidores pretendem uma maior 

clareza e transparência sobre os aspetos 

dos produtos, de modo a aumentarem 

a sua confiança nos mesmos. As empre-

sas devem disponibilizar produtos com 

benefícios para a saúde que assegurem 

confiança ao consumidor.

“O Agroalimentar 
é caracterizado pela 
criação de produtos 

marcadamente 
portugueses, com 

um nível 
de competitividade 

crescente nos mercados 
externos. Alguns 
produtos apenas 

produzidos em Portugal 
estão fortemente 

associados a hábitos 
alimentares saudáveis.”
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O peixe enlatado português é conside-
rado uma das maiores tendências da ali-
mentação mundial nos próximos anos, 
especialmente devido à sensibilidade 
com que os portugueses tratam o peixe.

Fruta e Hortícolas 
As principais vantagens competitivas 
da agricultura portuguesa são as con-
dições edafoclimáticas favoráveis à 
produção, especialmente de frutos e 
hortícolas diferenciados e de elevada 
qualidade; os custos de produção mais 
reduzidos, em relação aos principais 
concorrentes; e os incentivos na anga-
riação de investimento estrangeiro. 

Dentro da Fileira Agroalimentar muito 
se tem destacado a fruta, uma vez que 
Portugal aposta na qualidade e diferen-
ciação da produção de frutas, dando 
garantias de oferta quanto às qualida-
des sensoriais, tornando-as apetecíveis 
e seguras para a saúde do consumidor.

Em 2018, as vendas de frutas e legu-
mes para os mercados externos atin-

giram os 1,500 milhões de euros. Um 
crescimento impulsionado sobretudo 
pelo mercado da União Europeia, espe-
cialmente por Holanda e Reino Unido.
 

A exportação de Pera Rocha continua 

com uma performance notável. Foram 

exportadas cerca de 10,8 mil tonela-

das deste fruto, mais 17 por cento que 

na campanha anterior, das quais 7,8 

mil toneladas seguiram exclusivamen-

te para o mercado alemão. Outro caso 

de sucesso nas frutas são as maçãs de 

Alcobaça e os pequenos frutos. O po-

tencial de Portugal para este tipo de 

produção atraiu, na década de 90, a 

norte-americana Driscoll's, líder mun-

dial na produção de frutos vermelhos, 

que estabeleceu uma parceria empre-

sarial com o INIAV neste domínio.

O tomate de indústria é das cultu-

ras com maior peso económico em 

Portugal. Segundo os últimos dados, 

cerca de 95 por cento da produção 

de concentrado de tomate é expor-

tada para mercados externos, sen-

do que Portugal é o segundo maior 

exportador da Europa, ficando atrás 

apenas de Itália. 

O setor agroalimentar global tem que 
fornecer diariamente alimentos que 
preencham as necessidades alimenta-
res de uma população crescente num 
planeta com recursos limitados. Res-
ponder a estes desafios exige inovação 
e cooperação entre os líderes do setor 
– produção, distribuição e indústria – 
a uma escala ainda mais intensiva.

No futuro, a Fileira Agroalimentar 
portuguesa pretende diversificar os 
seus mercados de exportação, au-
mentar a notoriedade internacional 
dos produtos portugueses, ampliar a 
proteção das marcas e dos produtos 
produzidos em Portugal e organizar 
ações internacionais coordenadas en-
tre as várias associações. 

iara.martins@portugalglobal.pt

mailto:iara.martins%40portugalglobal.pt?subject=
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A SUA EMPRESA SABE
PARA ONDE QUER IR.

Na Caixa, sempre estivemos ao lado de quem vê mais além. Por isso, 
oferecemos mais segurança nas transações e rapidez a receber. Mais 
facilidade com operações online e com a nova plataforma IAPEX para 
selecionar mercados. Conte com uma vasta experiência em �nanciamento e 
um preçário preferencial nos Bancos do Grupo Caixa. 
Venha falar com o único Banco português presente em todos os países da 
CPLP e na China. Saiba mais em cgd.pt.
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CASA
A QUARTA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL EM 
SETORES DE TRADIÇÃO E QUALIDADE
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> POR ISABEL QUINTAS, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA CASA

São inegáveis e sobejamente reconhecidas as características de excelência da Fileira 
Casa e o seu contributo para as exportações nacionais que, em 2018, ascenderam  

a 2,5 mil milhões de euros e abrangeram 187 mercados de destino. A tradição 
na arte de saber fazer, e com qualidade, associada à resiliência e capacidade de 

adaptação a diferentes realidades são fatores que caracterizam e diferenciam esta 
Fileira que, de uma produção em série e de um produto sem diferenciação, passou 

a uma produção orientada e adaptada às necessidades e procura do cliente. 
Mas estará a Fileira preparada para a quarta revolução industrial?

Sendo esta Fileira composta por um 
tecido industrial muito familiar e tra-
dicional, de mais de 7.500 empresas, 
surge atualmente a necessidade de se 
assumir uma postura orientada para o 
futuro, onde a análise de comporta-
mentos de atitude globais e de ten-
dências são uma realidade, a par de 
uma gestão assente no recurso a no-
vas tecnologias e de informação que 
permita transformar as empresas em 
fábricas inteligentes. Falamos da quar-
ta revolução industrial ou, como tam-
bém é denominada, da Indústria 4.0.

Há muito que a produção nacional 
da Fileira – que abrange os setores 
do mobiliário, têxtil-lar, utilidades 
domésticas e iluminação – aposta na 
inovação dos seus produtos, agora 
fabricados em quantidades mais re-
duzidas, passando-se mesmo para um 
trabalho a pedido, o que naturalmen-
te obriga à adoção de novos concei-
tos de gestão e de organização. Uma 
nova postura que é quase encarada 
como uma pequena revolução, pois 
obrigou a novos comportamentos co-
merciais, a novas atitudes de gestão, 
a compreender o mercado, a abrir as 
empresas para o conhecimento mais 
técnico, a partilhar e a cooperar. 

Nesta atual realidade da quarta re-
volução industrial, novos produtos e 
novas funcionalidades já não serão 
suficientes. Este novo desígnio, mais 
do que uma adaptação, é uma altera-
ção de atitudes de gestão e de olhar o 
negócio de uma forma diferente, per-

mitindo que a máquina ocupe parte 
do cérebro da empresa. Este modelo 
de gestão destaca-se pela capacidade 
de adaptação às novas necessidades; 
pelo aumento da eficiência do uso de 
recursos; e por um maior envolvimen-
to de clientes e parceiros nos proces-
sos do negócio.

Mas como fazer esta mudança radical 
numa Fileira onde o trabalho de detalhe, 
onde o homem tem um papel funda-
mental na criação do produto, é o que 
nos distingue e nos torna diferentes?

Mais do que procurar produtos, o 
cliente procura experiências, tudo é 
considerado na altura da compra, des-
de a embalagem, a marca, o serviço 
de atendimento, serviços pós-venda, 
o que os outros dizem sobre o produ-
to, o que o produto diz sobre si mes-
mo, como são partilhadas as experiên-
cias por outros consumidores, o que 
se diz nas redes sociais, que informa-
ção está disponível para que se possa 

fazer uma escolha consciente baseada 
em factos e não apenas em intuições.

Contudo, a quarta revolução industrial 
vai muito mais além do que alterar a 
comunicação. Esta nova realidade é 
impulsionada pelas tecnologias inova-
doras que causam efeitos profundos, 
quer nos sistemas de produção quer 
nos modelos de negócio.

O fundamento básico da Indústria 4.0 
sustenta que através da interligação 
das máquinas, sistemas de produção 
e equipamentos farão com que as em-
presas tenham a capacidade de criar 
redes inteligentes ao longo de toda a 
cadeia de valor e, assim, controlar e 
comandar os processos de produção 
de forma independente.

Urge, por isso, questionar como está 
esta Fileira preparada para esta revo-
lução e qual o impacto no negócio e 

“A quarta revolução 
industrial vai muito 
mais além do que 

alterar a comunicação. 
Esta nova realidade 

é impulsionada pelas 
tecnologias inovadoras 

que causam efeitos 
profundos, quer nos 

sistemas de produção 
quer nos modelos 

de negócio.”
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que oportunidades resultarão desta 
nova realidade. 

Em primeiro há que reestruturar o 
conceito de inovação. A inovação já 
não pode ser vista como uma tendên-
cia, mas sim como uma realidade que 
tem que estar muito presente na ges-
tão diária de qualquer empresa. Deve 
compreender o consumidor e a sua 
estratégia no mercado, e estar orien-
tada para a satisfação do consumidor. 

Uma das formas de iniciar este proces-
so, já muito presente em algumas em-
presas, é a introdução do conceito lean 
que analisará toda a estrutura, adaptan-
do e potencializando quer a gestão dos 
processos quer o potencial humano. 

Esta Fileira está muito exposta à con-
corrência internacional, daí a necessi-

dade de adaptação e de procura de no-
vas soluções que, naturalmente, trarão 

novas oportunidades à indústria. 

Mas como adaptar e qual o impacto 
na empresa? O primeiro ponto a ser 
destacado é o alto nível de automa-
ção deste novo modelo de produção. 
Isso significa automatizar não só os 
processos de produção, mas também 
toda a cadeia de relações internas da 
empresa — da gestão até a própria 
estratégia de negócios. Os processos 
têm que ser otimizados, as equipas 
têm que ser integradas, há que im-
plementar ferramentas digitais que 
permitam uma melhoria de funciona-
mento e de informação. A Indústria 
4.0 utiliza dados digitais recolhidos 
em tempo real, os quais serão pro-
cessados e transformados em infor-

mações relevantes e dinâmicas para 
uma tomada de decisão rápida. Neste 
processo o cliente é quem define as 
suas necessidades, sendo que a em-
presa tem que, rapidamente, associar 

a vontade à capacidade de fazer.

É evidente que a nova indústria 4.0 é 
o efeito de uma realidade que se está 
a impor: a mudança de consumo e a 
tomada de consciência mais orientada 
para a sustentabilidade ambiental. Mais 
uma vez, as empresas têm que se adian-
tar às novas necessidades do consumi-
dor, pelo que é necessário investir em 
tecnologia para que o negócio se possa 
adaptar e estar sempre atualizado.

O ponto-chave está em repensar os 
objetivos da empresa com base no 
que a nova geração de consumidores 
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quer: produtos e serviços personaliza-
dos, com atendimento de qualidade, 
entrega rápida e sob pedido. 

Outro conceito estratégico a reter é a 
tendência. Cabe à indústria entender 
a dinâmica de consumo e criar concei-
tos que consigam responder às neces-
sidades. A indústria afeta à Fileira terá 
de promover análises de comporta-
mento da sociedade, pois a tendência 
está mais ligada ao comportamento 
dos consumidores do que, por exem-
plo, à cor do ano. 

Está a indústria da Fileira Casa prepa-
rada para a nova procura? A respos-
ta é clara. Já se verifica em todos os 
setores desta Fileira a preocupação 
pelo acompanhamento das novas rea-
lidades, designadamente a economia 
circular, a reciclagem, a responsabili-

dade social, a utilização de matérias-
-primas sustentáveis e ecológicas, ou 
a promoção de cultura de melhoria de 
eficiência energética. 

A Fileira Casa tem tudo para garan-
tir o seu lugar nesta nova realidade. 
Tem capacidade de surpreender quer 
pela criação de produto sustentável e 
customizado, quer pelo cuidado que 
tem vindo a demonstrar pela satisfa-
ção das necessidades que o mercado 
tem vindo a impor. Apenas tem que 
se digitalizar e acompanhar a grande 
tendência de melhoria de processos 
e de novos conceitos de produção. 
Deixar a inteligência artificial ocupar o 
seu lugar e permitir-se a deixar entrar 
novos conceitos. 

isabel.quintas@portugalglobal.pt

“Cabe à indústria 
entender a dinâmica 

de consumo 
e criar conceitos que 
consigam responder 

às necessidades. 
A indústria afeta 
à Fileira terá de 

promover análises 
de comportamento 
da sociedade, pois 
a tendência está 
mais ligada ao 

comportamento dos 
consumidores do que, 

por exemplo, 
à cor do ano.”

mailto:isabel.quintas%40portugalglobal.pt?subject=
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CONSTRUÇÃO CIVIL  
E MATERIAIS  

DE CONSTRUÇÃO
NOVAS TENDÊNCIAS MARCAM 

EVOLUÇÃO DA FILEIRA
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> POR PEDRO SILVEIRA, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA CONSTRUÇÃO CIVIL 
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

A Fileira da Construção Civil e Materiais de 
Construção portuguesa caracteriza-se pela sua 

vocação exportadora, pelo talento e qualificação 
dos seus trabalhadores, pelo dinamismo e por um 

conjunto diversificado de vantagens competitivas que 
asseguram o seu sucesso no mercado internacional. 

Maioritariamente constituídos por empresas de 
pequena e média dimensão de base familiar, estes 
dois setores apostam na inovação e na tecnologia, 

acompanhando as novas tendências, designadamente 
ao nível da transformação digital.

No setor da Construção Civil, a ca-
pacidade de internacionalização e de 
adaptação das empresas, a vasta ex-
periência na reabilitação de edifícios 
históricos e a qualidade da mão-de-
-obra tradicional são alguns exemplos 
de vantagens competitivas neste setor. 
Outros serão o elevado conhecimento 
e rigor, a sinergia entre engenheiros, 
arquitetos e paisagistas que dão ori-
gem a obras memoráveis, com iden-
tidade e cultura, e a capacidade de 
fazermos engenharia para o mundo. 
Refira-se que temos vários Centros de 
Competências de engenharia de mul-
tinacionais a operar a partir de Portu-
gal, como são os casos da Vestas, da 
Technip e da Subsea7.

O dinamismo deste setor pode tam-
bém ser comprovado pelos inúmeros 
Centros de I&D existentes no nosso 
país, que normalmente trabalham de 

forma muito próxima com as universi-
dades e em articulação com o tecido 
empresarial, como são os casos do 
LNEC (Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil), do CONSTRUCT (Insti-
tuto de I&D em Estruturas e Constru-
ções da FEUP), do ITeCons (Instituto 
de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico para a Construção, Ener-
gia, Ambiente e Sustentabilidade – 
Univ. de Coimbra), do ISISE (Institute 
for Sustainability and Innovation in 
Structural Engineering - Univ. Minho/
Univ. Coimbra), do CTAC (Centre for 
Territory, Environment and Construc-
tion - Univ. Minho) e do CERIS (Civil 
Engineering Research and Innovation 
for Sustainability - IST). 

Atualmente, a reabilitação de edifí-
cios, principalmente de edifícios resi-
denciais, é uma área de oportunida-
des, estando em franco crescimento 
desde 2018. E o PNI 2030 (Programa 
Nacional de Investimentos) que tem 
21.900 milhares de euros de investi-
mento previsto (grandes projetos nas 
áreas dos transportes e mobilidade, 
ambiente e energia) para os próximos 
anos irá permitir ganhos significativos 
às empresas. 

Este é um setor competitivo vocacio-
nado para os mercados externos, uma 
tendência que as empresas portugue-
sas já assimilaram no seu ADN e que 
perceberam que contribui para o seu 

crescimento. As suas competências 

são reconhecidas internacionalmente 

(empresas, engenheiros e universida-

des) através de inúmeros prémios atri-

buídos por instituições internacionais.

A (r)evolução tecnológica
As novas tendências no setor da 

construção civil vão pautar o seu de-

senvolvimento nos próximos anos. 

A utilização de novas tecnologias, 

ou seja, a tão falada transformação 

tecnológica/digital, já chegou à cons-

trução. Caracterizada pela utilização 

de novos materiais, componentes e 

tecnologias de construção, pode le-

var a um ganho significativo de efi-

ciência (segundo a ECTP - European 

Construction Technology Platform, o 

ganho de eficiência no setor pode ser 

de mais de 200 por cento).

“Cada vez mais, o setor 
aposta na eficiência 
energética de toda 
a cadeia de valor 
da construção e a 

expressão economia 
circular está já 

associada às empresas 
de construção civil e de 
materiais de construção 

no país.”
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A construção modular (produção dos 
módulos pré-fabricados que irão com-
por os edifícios), associada à adoção 
de novos materiais e processos, está 
a revolucionar a forma como se faz a 
construção. Estamos a assistir à che-
gada da Indústria 4.0 ao setor da 
construção e conceitos como os sen-
sores (captura de informação em tem-
po real – infraestruturas inteligentes), 
as digital twin models technologies, a 
utilização de robots, de exoskeletons 
e de drones, a impressão 3D e os mo-
delos 3D vão ser, cada vez mais uma 
realidade, nesta atividade.

A tecnologia BIM (Building Informa-
tion Modeling) é um exemplo real 
de transformação digital na constru-

ção civil, que abrange também a área 

dos materiais de construção. Trata-se 

de softwares de bases de dados, em 

formato digital, de todos os aspetos 

a considerar na edificação de um 

projeto, permitindo a criação de um 

modelo visual 3D e facilitando a visua-

lização do resultado final do projeto 

em estudo. Esta plataforma permite a 

geração, gestão e armazenamento de 

todas as informações de uma constru-

ção num modelo informático.

Cada vez mais, o setor aposta na efi-

ciência energética de toda a cadeia 

de valor da construção e a expressão 

“economia circular” está já associa-

da às empresas de construção civil e 

de materiais de construção no país. 
A economia linear, caracterizada 
pelo modelo “extrair-produzir-des-
cartar”, deve dar lugar à economia 
circular que preconiza um modelo 
assente na redução, reutilização, re-
cuperação e reciclagem de materiais 
e energia, transformando o fluxo li-
near por fluxos circulares e conver-
tendo o que antes se considerava 
resíduos em novos recursos que po-
dem ser reintroduzidos no processo 
produtivo. Uma vez que é vital que a 
decisão para se reutilizarem os ma-
teriais num edifício seja tomada na 
fase inicial de projeto, a tecnologia 
BIM será uma forma de facilitar este 
procedimento e permitirá controlar 
todo o processo.

No contexto europeu, Portugal tem 
sido dos países com maior grau de 
diversificação de mercados fora do 
continente, privilegiando mercados 
emergentes, mas nunca descurando 
os mercados tradicionais. O talento 
português e a ótima capacidade de 
adaptação, aliados a uma flexibilida-
de assinalável em projetos de enorme 
complexidade em geografias muitas 
vezes bastante adversas, e também 
a capacidade de seguir as novas ten-
dências, têm sido aspetos vitais para 
a afirmação internacional do setor da 
construção civil nacional num mundo 
cada vez mais global.
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O setor dos Materiais 
de Construção
O setor dos Materiais de Construção, 
que inclui os subsetores dos metais, 
cerâmica, madeira, cortiça, rochas or-
namentais, cimento, plásticos, tintas 
e vernizes e vidros, está fortemente 
orientado para os mercados externos. 

Neste setor destacam-se como van-
tagens competitivas a existência de 
produtos de alto valor acrescentado 
e de elevada performance, a flexibili-
dade de produção, a incorporação de 
tecnologia na produção, a capacida-
de de inovação e design do produto, 
a oferta integrada de produtos, a tra-
dição e know-how, e uma cultura de 
negócios internacional.

São inúmeras as novas tendências 
neste setor, estando em preparação o 
desenvolvimento de uma plataforma 
integradora de valor focada no cliente 
final, ou seja, um centro de soluções 
que engloba empreiteiros, arquitetos, 
aplicadores, decoradores e projetistas. 

A certificação de produtos, a diversi-
ficação de mercados e a valorização 
do impacto ambiental são mais alguns 
exemplos de tendências transversais 
a quase todos os subsetores dos Ma-
teriais de Construção. Tem-se notado 
também um aumento da importância 
das missões inversas em detrimento 
da participação direta em feiras. Por 
fim, ao nível da inovação de produtos, 
têm surgido alguns materiais verda-
deiramente disruptivos, de que são 
exemplo os “self-healing materials” 
(asfalto) ou a conjugação de matérias-
-primas como a pedra natural e a corti-
ça, o projeto Stork (Stone+Cork), para 
fazer novos produtos. E a incontorná-
vel tecnologia BIM, acima referida, é 
também uma realidade cada vez mais 
patente nos materiais de construção.

O nosso país está ainda muito bem 
representado no que respeita aos cen-
tros de I&D em Materiais de Constru-
ção, alguns deles comuns à área da 
Construção Civil, como o ISISE (Institu-
te for Sustainability and Innovation in 
Structural Engineering), o CERIS (Civil 

Engineering Research and Innovation 

for Sustainability) e o CTCV (Centro 

Tecnológico da Cerâmica e do Vidro).

Os Materiais de Construção nacionais 

gozam de reconhecimento internacio-

nal, podendo ser encontrados em inú-

meras obras emblemáticas no mundo: 

na Basílica da Sagrada Família em Bar-

celona (cerâmica e cortiça), no Dubai 

Palm nos EAU (cerâmica), no Burj Al 

Arab no Dubai (metais), ou na Philhar-

monie de Paris (rochas ornamentais).

O setor dos Materiais de Construção 

irá, certamente, continuar a ser um 

exemplo nacional de crescimento 

constante ao nível das exportações, 

não só pela qualidade dos materiais 

em si, bem como pela qualidade das 

nossas empresas que têm apostado 

constantemente na inovação do pro-

duto e na melhoria de eficiência do 

processo produtivo. 

pedro.silveira@portugalglobal.pt
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ECOSSISTEMA 
DAS STARTUPS

A INOVAÇÃO NUM DOS ECOSSISTEMAS 
MAIS PROMISSORES DO MUNDO
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Num ano marcado pela realização da quarta edição 
da Web Summit em Portugal, repleta de investidores 

e startups de todo o mundo, as palavras startup 
e empreendedorismo pertencem cada vez mais 

ao vocabulário quotidiano e à imagem internacional 
do nosso país. 

> POR MARTA JORGE, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA ECOSSITEMA 
DAS STARTUPS

As numerosas iniciativas do governo, 
da Associação Startup Portugal, da 
Rede Nacional de Incubadoras, das in-
cubadoras e aceleradoras, e também 
dos investidores e facilitadores do 
ecossistema fazem jus à fama de um 
dos ecossistemas de inovação mais 
promissores do mundo.

Atualmente, Portugal é um local atra-
tivo e acolhedor para startups. Se-
gundo números da Startup Portugal, 
existiam, em 2018, 3.214 startups em 
incubação e mais de 25 mil empreen-
dedores (empregos criados), gerando 
uma riqueza para o país no valor de 
201,6 mil milhões de euros, com um 
impacto de 1,1 por cento no PIB. A 
própria definição de startup, e a es-
calabilidade de negócios inerente, faz-
-nos prever que venha a representar 
um maior potencial para a economia 
muito em breve.
Lisboa continua à frente face ao nú-
mero de startups. No entanto, há ou-
tras cidades, como o Porto, Braga e 
Aveiro, que começam a emergir como 
startup hubs. É um exemplo disso o 
Porto ter recentemente ultrapassado 
Lisboa na captação de investimento 
em startups.
As startups em Portugal à procura de 
investimento desenvolvem sobretudo 
soluções tecnológicas nas áreas de 
enterprise software, saúde e market-
ing, sendo os principais modelos de 
negócio a tecnologia por subscrição e 
SAAS - Software as a Service.

O crescimento do ecossistema portu-
guês é notável. Segundo o “Startup 
Heatmap Europe”, relatório da Euro-

pean Startup Initiative baseado num 

inquérito a fundadores de startups 

em 2018, Lisboa é a quinta cidade 

europeia mais desejada por startups, 

um startup hub mais atrativo do que 

cidades como Amesterdão, Muni-

que, Milão ou Zurique. No entanto, 

é fundamental ter em consideração 

que o ecossistema português é, neste 

momento, também ele, uma startup 

numa fase crescente de definição, 

existindo ainda muito trabalho a fazer 

até que atinja a maturidade.

Uma das vantagens competitivas de 

Portugal no ecossistema startup é o 

facto de a educação no nosso país 

ganhar uma distinção positiva. Portu-

gal tem atualmente cerca de 358.450 

estudantes e 94.537 licenciados que 

falam perfeitamente inglês. Além 

disso, a oferta de competências em 

engenharias é atrativa, com um sa-
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lário anual médio de um engenheiro 
de software em Lisboa a rondar os 
31.500 de dólares, um valor bastan-
te competitivo face a valores como 
58.750 de dólares em Berlim ou 
54.000 de dólares em Londres (Fonte: 
The state of European Tech, 2018).

A nível global, Portugal encontra-se 
na oitava posição em termos de cone-
tividade em fibra ótica, tendo sido o 
primeiro país do mundo a ligar todas 
as suas escolas públicas com acesso à 
internet via fibra ótica.

Face aos restantes países da Europa, 
Portugal está geograficamente perto 
dos Estados Unidos da América, histo-
ricamente ligado à China e na mesma 
faixa horária de Londres, permitindo 
comunicações no mesmo dia com dois 
dos maiores mercados de consumo e 
investimento em inovação e tecnologia.

O governo português está atento e 
empenhado no desenvolvimento do 
ecossistema nacional de startups e for-
nece incentivos para empreendedores, 
startups, expatriados, investidores e 
I&D. Esta é uma combinação que nos 
transforma num dos países mais atrati-
vos para negócios inovadores.

O dinamismo deste ecossistema tam-
bém pode ser comprovado pelo interes-
se que tem despertado em investidores 
estrangeiros à procura de bons negó-

cios em mercados alternativos, menos 
competitivos que os grandes hubs de 
São Francisco, Londres ou Israel.

O estudo “2019 Portugal Startup Ou-
tlook”, da BGI e da EIT Digital, indica 
que a maioria do capital investido em 
startups portuguesas vem do estran-
geiro (66,84 por cento). A maior par-
te do capital de risco é originário dos 
Estados Unidos (33,9 por cento) e do 
Reino Unido (11,12 por cento). 

A Outsystems, sedeada em Lisboa, é 
o mais recente unicórnio português. 

tos e serviços que permitem facilitar e 
qualificar a sua rápida escalada para 
mercados internacionais, através do 
acesso a clientes externos, passando 
pelo apoio ao softlanding em merca-
dos e à informação de leads de inves-
tidores estrangeiros. 

Recentemente a AICEP facilitou o en-
contro entre startups e grandes em-
presas que procuram fornecedores 
em tecnologia, em eventos como o 
“Portuguese Startup Day – Poland”. 
Além disso, apoia também a presença 
de startups portuguesas em eventos 

“As startups em 
Portugal à procura 

de investimento 
desenvolvem 

sobretudo soluções 
tecnológicas nas áreas 
de enterprise software, 

saúde e marketing, 
sendo os principais 

modelos de negócio 
a tecnologia por 

subscrição e SAAS - 
Software as a Service.”

Após a angariação de 360 milhões de 

dólares numa ronda de private equity, 

liderada pela KKR e pela Goldman Sa-

chs, atingiu a valoração de mil milhões 

de dólares. No entanto, no ano pas-

sado, foram feitos 152 investimentos 

por empresas de capitais de risco em 

startups portuguesas. No total, foram 

injetados 485 milhões de euros, sendo 

que a média de financiamento rondou 

os 3,2 milhões.

A AICEP, em conjunto com os princi-

pais players do ecossistema, disponi-

biliza às startups portuguesas produ-

de promoção, como o “Startup Olé” 

em Espanha ou o “Startup Tailand”. 

De salientar ainda o acompanhamento 

diário da AICEP a startups portuguesas 

com produtos e modelos de negócio 

definidos nas suas necessidades de in-

ternacionalização, contribuindo para 

aumentar o seu valor. Assim, estas po-

sicionam-se cada vez mais como oferta 

tecnológica inovadora portuguesa nos 

mercados internacionais. 

marta.jorge@portugalglobal.pt
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INDÚSTRIAS CULTURAIS 
E CRIATIVAS 

Pelo reconhecimento internacional 
da cultura e da identidade portuguesas
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> POR CRISTINA GÓIS AMORIM, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA INDÚSTRIAS 
CULTURAIS E CRIATIVAS

Caracterizando-se por 
um elevado potencial 

económico, de natureza 
empreendedora  

e inovadora, as Indústrias 
Culturais e Criativas 

distinguem-se de outros 
setores económicos 

por representarem, em 
conjunto, um universo 
de saberes adquiridos, 

de conhecimento 
cultural e de capacidade 
criativa, que se traduz 

nas mais diversas formas 
de produção de bens 
e serviços, com vasto 

alcance cultural e social.

As Indústrias Culturais e Criativas apre-

sentam como vantagens competitivas 

a capacidade de inspirar a criação de 

obras de elevado valor, a transversali-

dade com outros setores, a qualidade, 

versatilidade e flexibilidade, a capaci-

dade de se reinventar, de promover a 

imagem do país conquistando o reco-

nhecimento internacional, assim como 

a aptidão para potenciar a colaboração 

e a valorização da cooperação.

Comemorando-se recentemente o 

70.º aniversário da criação do Fundo 

de Fomento de Exportação, não pode-
mos deixar de lembrar que ao longo 
de décadas de existência e apesar de 
ter passado por várias fases de mu-
dança (FFE, ICEP e hoje AICEP), houve 
sempre a preocupação de alargar as 
atribuições e acompanhar os vários 
domínios de atividade que foram sur-
gindo em cada momento, tanto no 
país como internacionalmente. 

Muitos dos setores que integram hoje 
a Fileira das Indústrias Culturais e Cria-
tivas foram já setores com particular re-
levância ao longo dos anos. A título de 
exemplo, conscientes de que a incorpo-
ração do design na indústria constituía 
um fator distintivo para as empresas, 
foram lançados em 1973, em conjunto 
com o Banco de Fomento Nacional e o 
Instituto de Investigação Industrial, “os 
primeiros concursos de 'design' para o 
setor de mobiliário de madeira, vidros, 
cutelaria, tecidos de decoração, cerâmi-
ca doméstica e decorativa, e papel de 
embalagem para presentes”.

13 anos mais tarde é criado o Con-
curso Jovem Designer, cujos trabalhos 

dos designers premiados eram apre-
sentados em exposições internacio-
nais, no âmbito das campanhas de 
imagem organizadas pelo Instituto. 
De salientar que muitos destes jovens 
são hoje prestigiados designers com 
reconhecimento internacional.

Também desde os anos 80 que a apos-
ta no setor Editorial e a promoção 
das editoras em feiras internacionais, 
como as Bienais do Rio de Janeiro e 
de São Paulo, constituiu um ponto 
de viragem no acompanhamento das 
editoras portuguesas pelo então ICEP. 
Consciente de que a “difusão da cul-
tura e do pensamento portugueses“ 
potenciariam a perceção da imagem 
do país, este setor obteve um crescen-
te envolvimento através da aposta em 
ações promocionais, internacionais, 
em colaboração com várias entidades 
ligadas à Cultura.

Neste contexto, não podemos deixar 
de referir a coordenação, em parce-
ria com a APEL, da Feira do Livro de 
Frankfurt de 1998, que contou com a 
participação de 50 editoras portugue-
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sas e com a presença de José Sarama-
go, que integrava na altura o progra-
ma literário da representação oficial 
portuguesa e cuja atribuição do Pré-
mio Nobel da Literatura foi anunciado 
nesse ano durante o decorrer da feira.

À semelhança dos setores referidos, 
também a Arquitetura, as Artes Visuais, 
o Artesanato, o Cinema e o Audiovisual, 
a Música e o Património Cultural foram 
sempre promovidos ao longo destes 
70 anos, quer em ações direcionadas 
a cada setor quer como complemento 
de outras ações de promoção econó-
mica, nomeadamente nas Campanhas 
de Imagem, em que o prestígio das 
personalidades convidadas para estes 
eventos tem sido testemunho do valor 
atribuído à cultura como referência da 
identidade portuguesa. 

Neste contexto e dando continuidade 
ao trabalho que se foi desenvolvendo 
e que esteve sempre presente ao lon-
go destes 70 anos, desde o final de 
2014 que estes setores são acompa-
nhados como um todo na Fileira das 

Indústrias Culturais e Criativas, não 

sendo esta mais do que um repositó-

rio de conhecimento acumulado, ten-

do sempre presente um fio condutor 

que se traduz na promoção interna-

cional da identidade e do que de me-

lhor se faz em Portugal nos chamados 

setores culturais e criativos. 

A Fileira das Indústrias Culturais e 

Criativas é composta atualmente pe-

los seguintes setores: Arquitetura e 

Design (Desenho de Arquitetura, De-
sign de Interiores, Design de Produto, 
Design de Comunicação); Artes do 
Espetáculo (Música, Dança, Artes Cé-
nicas, Artes Circenses); Artes Visuais 
(Pintura, Escultura, Galerias de Arte); 
Artesanato (Casa, Moda, Design Ru-
ral); Cinema, Audiovisual e Multimé-
dia (Cinema, Televisão, Festivais); Edi-
torial e Livreiro (Edição, Artes Gráficas, 
Tradução, Marketing e Comunicação); 
e Património Cultural (Conservação e 
Restauro, Sítios e Monumentos Histó-
ricos, Museus, Bibliotecas e Arquivos).

Uma das iniciativas destinadas à pro-
moção da fileira em ações de carácter 
internacional foi a criação pela AICEP 
da marca “Inspiring Portugal” com o 
objetivo de dotar as Indústrias Cultu-
rais e Criativas com uma identidade 
própria e agregadora, expressando 
deste modo “a capacidade de Portugal 
inspirar a criação de obras de elevado 
valor, seja pela riqueza criativa dos seus 
produtos ou serviços culturais, seja 
pela originalidade das suas matérias 
tradicionais, seja ainda pelo ambiente 
propício à inovação e à criatividade”.

“Uma das iniciativas 
destinadas à promoção 
da Fileira em ações de 
carácter internacional 

foi a criação pela AICEP 
da marca 'Inspiring 

Portugal' com o 
objetivo de dotar as 
Indústrias Culturais 
e Criativas com uma 
identidade própria 

e agregadora.”
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Sob a égide desta marca, a AICEP tem 
desenvolvido um conjunto de ativida-
des de promoção dos setores acom-
panhados pela Fileira, entre elas, as 
mostras internacionais de design e 
artesanato, a promoção do setor das 
artes do espetáculo, em particular o se-
tor da Música, através da organização 
da presença em festivais internacionais 
e da elaboração de catálogos digitais 
para este setor, a promoção das artes 
visuais, nomeadamente nas bienais 
de Veneza, a promoção do setor edi-
torial, através da presença nas feiras 
internacionais do livro e da organiza-
ção da ação “Encontros de Editores 
em Lisboa”, já a caminho da 5.ª edi-
ção, ações de capacitação destinadas a 
associações, empresas, agentes e pro-
fissionais dos setores que compõem a 
Fileira e a produção em 2019 do “Guia 
de Apoio às Indústrias Culturais e Cria-
tivas” com o objetivo de disponibilizar 
informação sistematizada destinada a 
dotar as associações, empresas, agen-
tes e profissionais, dos setores das In-
dústrias Culturais e Criativas, com in-
formação sucinta sobre os programas e 
mecanismos de apoio disponíveis.

Ação Cultural Externa
Decorrente da RCM nº 70-2016, foi 
criado o Grupo de Contacto da Ação 
Cultural Externa, em que a AICEP 
está representada, o qual visa asso-
ciar ações e recursos entre todos os 
organismos e serviços públicos com 
atuação internacional nas áreas da 
Cultura, com vista à internacionaliza-
ção concertada e coerente e criação 
de um programa integrado de Ação 
Cultural Externa (ACE).

Neste contexto, a AICEP, em articula-
ção com as restantes entidades repre-
sentadas na ACE, tem vindo a parti-
cipar na organização de um conjunto 
de ações de promoção internacional, 
entre elas a participação em 2018 na 
Feira Internacional do Livro de Guada-
lajara “Portugal País Convidado”. 

cristina.gois@portugalglobal.pt
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Apoiamos 
a internacionalização
da sua empresa
International Desk
• Apoio de uma equipa de profissionais
• Informação sobre mercados locais
• Agilização de relações bancárias

Portal Santander Trade
• Serviços e ferramentas para a internacionalização
• Contactos e oportunidades de negócio

Santander Trade Network
• Rede de especialistas em negócio internacional

Club Santander Trade
• Comunidade global de exportadores e importadores

santander.pt

Informe-se em

AF 19.04 Imprensa Internacionalização SE 210x297.indd   1 16/04/2019   10:58

https://www.santander.pt/pt_PT/Particulares.html
https://www.santander.pt/pt_PT/Empresas.html


MODA Portugalglobal nº12636

MODA
MADE IN PORTUGAL RECONHECIDO 

A NÍVEL INTERNACIONAL 
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> POR LÍGIA CARDOSO 
DE MATOS, ESPECIALISTA 
DA AICEP NA FILEIRA MODA

Em colaboração com diversas associações setoriais e centros tecnológicos, a AICEP, 
através dos seus vários serviços e da rede externa, tem acompanhado de perto a 

Fileira Moda, o que se tem revelado um privilégio e um desafio bastante aliciante. 
Acompanhar a promoção e a internacionalização dos vários setores de atividade 

desta Fileira e das empresas que os compõem tem permitido o desenvolvimento de 
um trabalho conjunto e gratificante. 

A Fileira Moda é composta por oito 
setores com dimensões e estágios 
de promoção e internacionalização 
diferentes, mas todos importantes, 
nomeadamente (indicados por ordem 
alfabética) o Calçado e Componentes; 
os Curtumes; a Marroquinaria e Arti-
gos de Couro; a Ourivesaria, Joalharia, 
Bijutaria e Relojoaria; os Outros Aces-
sórios de Moda; a Perfumaria e Cos-
mética; os Têxteis não confecionados; 
e o Vestuário e Acessórios. Cada um 
destes setores tem o seu espaço e a 
sua história, pelo que escrever sobre 
uma Fileira tão rica em conteúdos não 
é tarefa fácil e não será o objetivo des-
te artigo, que pretende apresentar um 
retrato breve e atual em termos quali-
tativos e quantitativos. 

Com um volume de negócios de mais 
de 9,8 mil milhões de euros em 2017 
(dados do INE), representando 11 por 
cento do volume da Indústria Trans-
formadora nacional, a Fileira Moda 
é composta por um total de 15.740 
empresas e mais de 181 mil trabalha-
dores. A maioria das empresas (56 por 
cento) e dos colaboradores (50 por 

cento) da Fileira pertence ao setor do 
Vestuário e Acessórios, seguindo-se o 
setor do Calçado e Componentes (18 
por cento das empresas e 27 por cen-
to dos trabalhadores). 

De referir ainda que a Fileira representa 
23 por cento das empresas e empre-
ga 26 por cento dos trabalhadores da 
Indústria Transformadora portuguesa 
(INE, 2017). É também interessante 
mencionar que, entre 2013 e 2017, se 
verificou um aumento de dois por cen-
to no número de empresas da Indústria 
Transformadora, sendo 67 por cento 
destas novas empresas da Fileira Moda.

A Fileira Moda apresenta um tecido 
empresarial composto por empresas 
de estrutura familiar, onde predomi-
nam as PME, bem como um elevado 
grau de concentração geográfico no 
Norte do país, onde a tradição se con-
juga com a inovação e o saber fazer 
tem passado de geração em geração.

Com uma forte aposta na Investiga-

ção e Desenvolvimento e no design, as 

empresas da Fileira disponibilizam uma 

oferta integrada e têm uma cultura 

de negócios internacional. Orientadas 

para o cliente, apostam na diferencia-

ção, na customização, em serviços de 

“A Fileira Moda 
apresenta um tecido 

empresarial composto 
por empresas de 

estrutura familiar, onde 
predominam as PME, 

bem como um elevado 
grau de concentração 

geográfico no Norte do 
país, onde a tradição 

se conjuga com 
a inovação e o saber 
fazer tem passado de 
geração em geração.”
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maior valor acrescentado e mais fle-

xíveis, e também na incorporação de 
modernas tecnologias na conceção, 
produção e controlo de qualidade. 

A permanente investigação e inova-
ção têm permitido o desenvolvimento 
de novos produtos, possibilitando as-
sim o crescimento do Vestuário e dos 
Têxteis Técnicos e Funcionais. 

Com um valor de exportação na ordem 
dos 6,880 mil milhões de euros em 

2018, os setores que mais exportam são 
o Vestuário e Acessórios e o Calçado e 
Componentes, que foram responsáveis 
por 75 por cento das exportações, com 
47 por cento (3,250 mil milhões de eu-
ros) e 28 por cento (1,956 mil milhões 
de euros), respetivamente.

No que concerne aos outros setores da 
Fileira, as exportações, em 2018,varia-
ram entre 800 milhões de euros (Têx-
teis não confecionados) e 31 milhões 
de euros (Outros Acessórios de Moda). 
De referir ainda que o setor da Ouri-
vesaria, Joalharia, Bijutaria e Relojoaria 
exportou 369 milhões de euros e o se-
tor dos Curtumes 127 milhões.

Espanha, França e Alemanha são os 
principais mercados de exportação da 
Fileira Moda de um total de 196 mer-
cados externos de exportação, repre-
sentando, em 2018, 54 por cento do 
volume de exportação.

A internacionalização é o caminho 
natural a seguir por parte das empre-
sas portuguesas da Fileira Moda, que 
contam com uma vasta experiência e 
uma capacidade de renovação e re-
siliência. Assim, procuram cada vez 

mais diversificar os seus mercados 
externos de atuação.

A estratégia de promoção internacio-
nal, através de um posicionamento 
superior na cadeia de valor, tem per-
mitido conquistar segmentos mais va-
lorizados e exigentes.

Com uma indústria moderna e volta-
da para o futuro, onde a tecnologia, 
a criatividade e o design se aliam, o 

Made in Portugal é reconhecido a ní-

“Com uma indústria 
moderna e voltada 
para o futuro, onde 

a tecnologia, 
a criatividade e o design 

se aliam, o Made in 
Portugal é reconhecido 

a nível internacional 
pela qualidade 

e inovação dos seus 
produtos e pela 
excelência dos 
seus serviços.”

vel internacional pela qualidade e ino-
vação dos seus produtos e pela exce-
lência dos seus serviços.

A aposta na marca por parte de al-
guns setores da Fileira e o reconheci-
mento dos produtos portugueses de 
maior valor acrescentado, técnicos e 
funcionais, têm permitido a crescente 
notoriedade internacional da Fileira.

A Fileira Moda tem procurado, sempre 
que possível, realizar ações conjuntas 
a nível da promoção internacional, 
apresentando de uma forma integra-
da, nos diversos setores que engloba, 
o que de melhor se faz em Portugal. 
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As tendências futuras da Fileira Moda 
devem ser acompanhadas de perto 
por todos. A Slow Fashion; a ecossus-
tentabilidade; a qualidade, versatilida-
de e durabilidade dos produtos; e a 
reciclagem e reutilização são cada vez 
mais valorizados por consumidores 
que se revelam mais exigentes e que 
sabem o que querem.

Para que possam encontrar as melho-
res formas de promoção, as empre-
sas devem acompanhar e conhecer 
os públicos-alvo dos seus produtos. 
Numa época digital, os influencers e 
as redes sociais ocupam um lugar de 
destaque, em especial junto das ge-
rações mais jovens.

O comércio online marca os novos há-
bitos de consumo e de venda e compra 
dos consumidores atuais. As empresas 
devem apostar mais na formação nas 
áreas do e-commerce e dos market-
places, para que possam selecionar os 
mais adequados aos seus produtos. 
A sustentabilidade e a responsabilida-
de ambiental e social são as palavras 

de ordem nesta Fileira, que, sendo 

uma indústria poluente, tem procura-

do e encontrado novas soluções. Des-

ta forma, utiliza novos materiais, bem 

como métodos e processos produtivos 

amigos do ambiente. Numa época de 

elevadas preocupações ambientais e 

onde o futuro caminha para uma eco-

nomia circular, a aposta na produção 

de produtos sustentáveis é uma cons-

tante por parte de todas as empresas. 

Todos os intervenientes da Fileira 

Moda devem estar atentos às mudan-

ças, para que as consigam acompa-

nhar, sempre com os olhos postos no 

futuro e abertos aos desafios.

É ainda importante destacar que deve-

mos continuar a apostar na promoção 

conjunta da Fileira Moda a nível inter-

nacional, tornando-a mais forte e visível 

aos olhos dos mercados externos.  

ligia.matos@portugalglobal.pt

mailto:ligia.matos%40portugalglobal.pt?subject=
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Informação especializada online
Portugalnews

Promova a sua empresa junto de 20 mil 
destinatários em Portugal e nos mercados 
externos.

NewsRoom

Para uma divulgação em mercados 
internacionais, conta com a newsletter 
semanal em língua inglesa e/ou francesa.

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça os casos de sucesso 
de empresas portuguesas e os artigos de especialidade económica.

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.
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SAÚDE
ALTA QUALIDADE E TALENTO 
NUM SETOR DE EXCELÊNCIA

Portugal possui um vibrante e inovador ecossistema 
de Investigação e Desenvolvimento (I&D), caracterizado  

pela presença de instituições e cientistas de classe mundial. Com uma  
crescente notoriedade nos mercados externos, as empresas portuguesas  
são cada vez mais reconhecidas internacionalmente como fornecedoras  

de produtos e serviços de saúde de alta qualidade.
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> POR RENATA SILVA GOMES, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA SAÚDE

A AICEP tem acompanhado a Filei-
ra da Saúde com especial atenção, 
promovendo um trabalho de estreita 
colaboração com diversas entidades 
relevantes: Ministério da Saúde, Infar-
med, Health Cluster Portugal - Pólo 
de Competitividade da Saúde (HCP) 
e associações setoriais (APIFARMA - 
Associação Portuguesa da Indústria 
Farmacêutica, APORMED - Associação 
Portuguesa Das Empresas De Disposi-
tivos Médicos, APOGEN - Associação 
Portuguesa de Medicamentos Genéri-
cos e Biossimilares, P-Bio - Associação 
Portuguesa de Bioindústrias e outras). 

Esta Fileira integra um portefólio de 
múltiplas valências com universidades, 
centros de I&D, parques tecnológicos, 
incubadoras e empresas de diferentes 
áreas, desde farmacêutica, biotecno-
logia, dispositivos médicos, tecnolo-
gias de informação aplicadas à saúde, 
serviços, distribuição, entre outras.

O alto nível do sistema de ensino forma 
milhares de profissionais por ano, sen-
do que mais de 600 dessas novas gra-
duações correspondem a doutorados 
nas áreas das ciências médicas, saúde, 
ciências da vida e engenharia médica. A 
Harvard Medical School e o MIT Portu-
gal têm programas de cooperação com 
universidades portuguesas, produzindo 
saber e conhecimento nesta área.

Composto por excelentes profissionais 
e modernamente equipado, o sistema 
de saúde português é de alta qualida-
de. Esta qualidade é regularmente ava-

liada por uma organização reguladora 
nacional independente, verificando-se 
um crescente número de hospitais com 
acreditação internacional. A compe-
tência dos serviços é reconhecida em 
diversas especialidades e na qualidade 
das infraestruturas, dos equipamentos 
e dos recursos humanos. 

gias médicas. Assim, têm elevados pa-
drões de qualidade e são capazes de de-
senvolver, fabricar e fornecer uma vasta 
gama de produtos e serviços.

Portugal é um parceiro competitivo para 
serviços de I&D e ensaios clínicos, dada 
a qualidade das suas infraestruturas de 
investigação e o ambiente favorável ao 
investimento. Tem também uma oferta 
consistente em termos de organizações 
de investigação por contrato (CRO), de 
produção para terceiros (CMO) e de 
produtores de substâncias ativas.

Fileira da Saúde 
em Portugal
A Fileira da Saúde em Portugal carac-
teriza-se pela sua excelência e rápido 
desenvolvimento, tendo registado 
uma evolução de relevo nas duas úl-
timas décadas.

No que respeita ao comércio interna-
cional, os valores apurados referem-se 
apenas à indústria farmacêutica e aos 
instrumentos e equipamentos médico-
-cirúrgicos. As exportações ascenderam, 
em 2018, a 1.291 milhões de euros, au-
mentando 106 por cento face a 2008. 

“O alto nível 
do sistema de ensino 

forma milhares de 
profissionais por 
ano, sendo que 

mais de 600 dessas 
novas graduações 

correspondem 
a doutorados nas áreas 
das ciências médicas, 

saúde, ciências da vida 
e engenharia médica.”

As empresas portuguesas são interna-
cionalmente reconhecidas como forne-
cedoras de produtos e serviços de saúde 
de qualidade: produtos farmacêuticos, 
dispositivos médicos e outras tecnolo-
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E embora a balança comercial seja cla-
ramente desfavorável a Portugal, é de 
sublinhar o aumento de 7,5 por cento 
nas exportações no período de janeiro a 
junho de 2019, face a período homólo-
go de 2018, contra um aumento de 6,9 
por cento das importações.

Mercados altamente competitivos 
como a Alemanha, Reino Unido, Esta-
dos Unidos, Espanha, França e Angola 
são os principais clientes dos produtos 
de saúde portugueses. Quanto aos 
produtos mais exportados, no ano pas-
sado, a principal fatia dizia respeito às 
preparações farmacêuticas (885,6 mi-
lhões de euros, o equivalente a 68,6 
por cento do total exportado pelo 
setor), seguindo-se os instrumentos 
e material médico-cirúrgico (22,3 por 
cento do total), os produtos farmacêu-
ticos de base (8,3 por cento do total) e 
os equipamentos de radiação - electro-
medicina (0,8 por cento do total).

Na área de I&D, Portugal é um destino 
atrativo para a realização de investi-
gação clínica, de translação e de en-
saios clínicos, assim como um parceiro 
competitivo na prestação de serviços 
científicos, tecnológicos e analíticos 
especializados. Os principais fatores de 
competitividade nesta área são a eleva-
da qualidade e grau de especialização 

do tecido científico, a disponibilidade 
de recursos humanos altamente quali-
ficados, os elevados padrões de quali-
dade, segurança e ética nas atividades 
de I&D, a melhoria progressiva nas 
taxas e nos prazos de recrutamento 
de participantes em ensaios e estudos 
clínicos, a competitividade dos prazos 
legais de aprovação dos pedidos de au-
torização de ensaios clínicos e a com-
petitividade global de custos.

Fruto da relevante capacidade instala-
da e do seu potencial de crescimento 
futuro, a investigação clínica e a inves-
tigação de translação são hoje assumi-
das como áreas estratégicas em Por-
tugal. O investimento de Portugal em 
I&D na área da Saúde é de quase 500 
milhões de dólares e, neste âmbito, 
a AICEP tem apoiado vários projetos 
relevantes. Temos quase 6.000 profis-
sionais dedicados a atividades de I&D e 
quase 5.000 investigadores, sendo que 
muitos investigadores portugueses são 
premiados pelas suas descobertas nas 
áreas da Neurologia, Oncologia, Doen-
ças Degenerativas ou Patologia. 

São exemplos de entidades relevantes 
neste setor a Fundação Champalimaud, 
o i3S - Instituto de Investigação e Inova-
ção em Saúde, o iMM - Instituto de Me-
dicina Molecular João Lobo Antunes, o 

iBET - Instituto de Biologia Experimental 
e Tecnológica, o IGC - Instituto Gul-
benkian de Ciência, o INL - Laboratório 
Ibérico Internacional e o Biocant - Cen-
tro de Inovação em Biotecnologia.

A indústria farmacêutica representa a 
maioria do volume de negócios da Fi-
leira da Saúde, sendo altamente com-
petitiva. Integrada no sistema europeu 
do medicamento e reconhecida pela 
EMA - Agência Europeia de Medica-
mentos e pelo FDA - Food and Drug 
Administration, encontra-se no 31º 
lugar no ranking global das empre-
sas exportadoras e exporta para cerca 
de 150 mercados.

Este setor assume-se como uma ex-
celente porta de entrada na Europa, 
tendo uma elevada capacidade com-
petitiva, em termos de qualidade, 
produtividade, qualificação dos recur-
sos humanos e I&D. Utiliza também 
tecnologia inovadora para a gene-
ralidade das formas farmacêuticas, 
tem flexibilidade, uma capacidade de 
adaptação única para as diferentes 
necessidades dos parceiros mundiais e 
cumpre as boas práticas de fabrico de 
medicamento exigidas mundialmente.

“As empresas 
portuguesas são 

internacionalmente 
reconhecidas como 

fornecedoras de 
produtos e serviços 

de saúde de qualidade: 
produtos farmacêuticos, 

dispositivos médicos 
e outras tecnologias 

médicas.”

A Bial, o Grupo Azevedos, o Grupo 
Medinfar, a Basi Laboratórios, a Blue-
pharma, a Tecnimede e a Hovione são 
empresas com capacidade produtiva 
instalada em Portugal, centros de I&D, 
laboratórios satélite, representação na 
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maior feira internacional do setor – a 
“CPHI” e investimento superior a um 
milhão de euros em I&D. Também as 
multinacionais Fresenius Kabi, Hikma, 
Generis, Recipharm e Vifor Pharma 
têm produção instalada em Portugal. 

Na área da Biotecnologia, Portugal 
começa a ser o local ideal para o es-
tabelecimento de parcerias, ambicio-
nando ser um ponto de referência 
para o desenvolvimento inicial de no-
vos produtos. São disso exemplo em-
presas como a Technophage, Genibet, 
Crioestaminal, Luzitin, Immunethep, 
Lymphact ou Stemmatters.

No setor dos Dispositivos Médicos e 
Equipamentos Médicos-Hospitalares 
são reconhecidas as vantagens compe-
titivas ao nível da elevada capacidade, 
em termos de qualidade, produtivida-
de, qualificação dos recursos humanos 
e I&D. A vasta e diversificada oferta de 
produtos e serviços resulta do know-
-how e das tecnologias disponíveis em 
diversas áreas: polímeros, bio e nano-
materiais, metais e ligas, fibras e têxteis, 
vidro e eletrónica. Destacam-se empre-
sas como a Bastos Viegas, Fapomed, 
Albino Dias Andrade, Normax, Neutro-

plast, Industrial Laborum, Laborial, Pro-
hs, A.J. Costa & Irmãos e Codan.

Nas áreas do diagnóstico, apoio à de-
cisão e intervenção clínica e terapêu-
tica e tecnologias de informação são 
referência empresas como a Biosurfit, 
SwordHealth, Glintt, tonicapp, nano4, 
Ophiomics, Heartgenetics, Addapte-
ch, Petsys Electronics, CGC Genetics, 
entre muitas outras.

Na oferta dos Cuidados de Saúde, 
assiste-se a uma fase de expansão de 
hospitais e clínicas, públicos e priva-
dos, incluindo hospitais universitários 
com forte tradição de investigação  
e inovação.

O Turismo Médico apresenta-se como 
um vetor potencial de competitividade, 
sendo uma das principais apostas da 
Fileira. Portugal disponibiliza serviços 
de alta qualidade na área dos cuidados 
de saúde e uma localização atrativa 
para estadias de longa duração na área 
da reabilitação e recuperação. O HCP 
e um conjunto de hospitais privados 
criaram a plataforma “Medical Tourism 
in Portugal” para promover o Turismo 
Médico português. 

Em suma, a Fileira da Saúde afirma-se 

pela qualidade, talento, segurança, 

modernidade, inovação e competitivi-

dade: fatores-chave no momento de 

investir em Portugal. A contratação de 

serviços de I&D, a realização de tes-

tes clínicos, a produção farmacêutica 

e a instalação de Centros de Serviços 

Partilhados são áreas de oportunidade 

para o investimento em Portugal. 

Portugal tem também potencial para 

ser um hub tecnológico para as em-

presas tecnológicas da área da Saúde, 

disponibilizando tecnologia avançada, 

empregos altamente qualificados e 

um crescente investimento em inova-

ção, o que gera efeitos positivos em 

diversas áreas da sociedade. 

A internacionalização do setor e a cap-

tação de investimento estrangeiro são 

alguns dos desafios que se colocam. 

A AICEP tem vindo a fomentar a cap-

tação de mais e melhor investimento 

para Portugal neste setor tão relevante 

para a economia nacional. 

renata.s.gomes@portugalglobal.pt

mailto:renata.s.gomes%40portugalglobal.pt?subject=
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SERVIÇOS E AMBIENTE
PORTUGAL NO BOM CAMINHO 
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> POR MANUELA SIMÕES, 
ESPECIALISTA DA AICEP NA 
FILEIRA SERVIÇOS E AMBIENTE

A Fileira dos Serviços ligados ao Ambiente – Energia, Água e Resíduos integra um 
conjunto de empresas que está altamente internacionalizado (fruto das limitações 

de um mercado interno reduzido), consideravelmente infraestruturado, posicionado 
de forma muito positiva nos termos da evolução da potência de energia (e renovável 

em particular) instalada a nível europeu – sendo aliás prioridade da atual Política 
Energética assegurar a posição de Portugal entre os cinco líderes europeus ao nível 

dos objetivos em matéria de energias renováveis até 2020 – e constituindo em 
termos ambientais um player progressivamente sustentável.

É, por isso, na dimensão que a AICEP 
acompanha com proximidade, uma fi-
leira que valoriza de forma consistente 
o investimento internacional, o acesso 
a instrumentos financeiros globais que 
o apoiem e facilitem, e, em Portugal, 
uma fileira fortemente concentrada 
no desenvolvimento da eficiência, da 
competitividade e da tecnologia dos 
seus processos.

Portugal é atualmente uma referência 
mundial no desenvolvimento de solu-
ções energéticas amigas do ambien-
te – exemplo disso é a instalação no 
Alqueva, pela EDIA, do primeiro con-
junto de painéis solares fotovoltaicos 
flutuantes. Mas Portugal foi também 
pioneiro na criação de redes de distri-
buição de energia para abastecimen-
to de automóveis elétricos (a rede 
MOBIE.E conta já com 400 postos de 
abastecimento) e em março de 2018, 
pela primeira vez nos últimos 40 anos, 
a produção de energia renovável em 
Portugal excedeu o consumo. De refe-
rir que o setor da Energia e Ambiente 
representa cerca de 8 por cento das 
exportações portuguesas de bens.

Detalhando por setores, o das Energias 
Renováveis e Eficiência Energética 
em Portugal compreende dois tipos de 
atividades – a produção e distribuição 
de energia e a atividade empresarial as-
sociada às tecnologias de energia e de 
Investigação e Desenvolvimento. 

De acordo com um estudo da Associa-
ção Portuguesa de Energias Renová-

veis (APREN) sobre o impacto da ele-
tricidade renovável em Portugal, com 
o crescimento previsto da potência 
instalada e da geração de eletricidade 
de fonte renovável para os próximos 
anos, prevê-se que o impacto do setor 
no emprego, entre 2018 e 2030, irá 
mais do que triplicar, gerando um adi-
cional de 114 mil colaboradores.

Face aos objetivos estabelecidos até 
2030, o estudo estima que o Valor 
Acrescentado Bruto (VAB) provenien-
te cresça a um ritmo de 9 por cento 
ao ano, atingindo 11 mil milhões de 
euros em 2030, representando mais 
de 4,5 por cento do PIB. As fontes re-
nováveis tiveram um impacto na eco-
nomia de 15 mil milhões de euros no 
período 2014-2018, correspondente 
a um valor médio anual de três mil 
milhões de euros, refere ainda o es-
tudo da APREN.

O setor das águas em Portugal, ma-
terializado através dos serviços de 

O setor da Água 
em Portugal

•  Desenvolvimento notável no 

domínio dos recursos hídricos, 

em particular nos serviços ur-

banos de águas;

•  96,5 por cento das famílias 

tem acesso ao serviço público 

de abastecimento;

•  99 por cento de água controla-

da de boa qualidade;

•  Atividade internacional do setor 

representa 55 por cento do con-

junto da sua atividade total;

•  Presença externa em 138 países 

em projetos de consultoria, pro-

jeto e infraestrutura de água;

•  A cadeia de valor da água en-

globa empresas de setores de 

atividade como assistência 

técnica, estudos e consultoria, 

projetos de consultoria, cons-

trução e equipamentos, ges-

tão, operação e manutenção.
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abastecimento e tratamento de água 

às populações e de saneamento das 

águas residuais urbanas, tem uma im-

portância fundamental para o desen-

volvimento do país e tem apresentado 

melhorias muito consideráveis ao lon-

go das últimas décadas (ver caixa).

Aliada aos setores infraestrutura 

e energia poderão acrescentar-se vas-

tas competências no setor ambiente, 

nomeadamente no que respeita ao 

tratamento e valorização de resíduos, 

à eficiência energética e à sustentabi-

lidade ambiental das infraestruturas. 

Esta aceção corresponde àquela que 

a Parceria Portuguesa para Água tra-

balha, cobrindo a multiplicidade que a 

cadeia de valor desta fileira representa.

Por todo o país, e considerando as 

potencialidades criadas pela conjun-

tura que fez crescer o setor na última 

década, é reconhecido um conjunto 

alargado de empresas (portuguesas) 

tecnológicas e inovadoras, cujas po-

tencialidades de internacionalização se 

poderão aprofundar, designadamen-

te, com um maior conhecimento da 

abrangência e aplicabilidade dos vários 

instrumentos disponíveis de funding, e 

uma consciência ciente da relevância 

do seu posicionamento internacional.

A escassez de água está a tornar-se 
uma preocupação transversal à UE. 
O crescimento populacional aumenta 
a necessidade de água e as altera-
ções climáticas agravam a escassez de 
água a nível regional. Urge, por isso, 
refletir sobre a utilização dos recursos 
hídricos e procurar alternativas sus-
tentáveis para combater a crescente 
escassez de água será um dos pontos 
das políticas mundiais relativamente 
à água. Neste panorama, começam 
a surgir oportunidades para novos 
negócios relacionados com o apro-
veitamento de recursos e a otimiza-
ção dos respetivos usos, redução dos 
consumos e perdas, aproveitamento 
de águas pluviais e reutilização de 
águas residuais tratadas para fins 
compatíveis. Também a valorização 
de lamas provenientes de estações de 
tratamento e de efluentes pecuários 
passíveis de serem recuperados e reu-
tilizados deve estar presente. 

No setor dos resíduos, Portugal tem 
metas de reciclagem ambiciosas, ten-
do pela frente o desafio de encontrar 
soluções mais eficazes para a redução 
e tratamento de resíduos gerados. 
A distribuição moderna, a produção, 
a indústria de embalagens e os am-
bientalistas têm procurado respostas 
para quebrar o ciclo de desperdício 
e aumentar a reciclabilidade dos pro-
dutos colocados no mercado.

Energia: projetos inovadores

•  PARQUE SOLAR OURIKA: inaugu-

rado em julho de 2018, é o maior 

parque solar fotovoltaico da Europa, 

com 100 hectares, 142 mil painéis 

fotovoltaicos e capacidade para 

produzir 46,1 MW, suficiente para 

aproximadamente 23 mil lares por 

ano na região.

•  WINDFLOTAT ATLANTIC: prevê a 

construção do maior parque eólico 

flutuante operativo do mundo, com 

início de operação previsto para bre-

ve, e terá uma capacidade instalada 

de 25 MW produzindo eletricidade 

para abastecer 60.000 pessoas.

•  WESHARE BY AYR: projeto-piloto 

que arrancou em abril de 2019 

em Matosinhos, desenvolvido pelo 

CEiiA, e integrado na primeira Zona 

Livre tecnológica nacional que tem 

como princípio compensar os utili-

zadores de soluções de transportes 

limpos com créditos transacionáveis.
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Em linha com estas preocupações, 

o governo prepara-se para avançar 

com um projeto-piloto que vai incenti-

var os consumidores a devolverem aos 

supermercados as garrafas de plástico 

usadas, premiando-os com talões de 

desconto entre dois a cinco cêntimos 

por garrafa para impulsionar a recicla-

gem. Por seu lado, os municípios por-

tugueses terão de passar a recolher 

seletivamente os resíduos orgânicos, 

como restos de comida (até agora co-

locados no lixo indiferenciado) para 

que sejam transformados em fertili-

zantes para a agricultura.

“Portugal é 
atualmente uma 

referência mundial no 
desenvolvimento de 
soluções energéticas 
amigas do ambiente. 

Exemplo disso é a 
instalação no Alqueva, 
pela EDIA, do primeiro 

conjunto de painéis 
solares fotovoltaicos 

flutuantes.”

TENDÊNCIAS

Refira-se que cerca de 82 por cento do 

total de resíduos setoriais produzidos 

em Portugal (8,1 milhões de toneladas) 

é sujeito a operações de valorização, em 

contraste com o valor de 60 por cento 

da produção valorizada em 2008. Este 

é um setor rodeado de cidadãos e con-

sumidores mais exigentes, que procu-

ram e provocam a mudança nos pro-

cessos de (re)fabrico e nas cadeias de 

fornecimento, optando por produtos 

com menor impacto ambiental.

Em Portugal são produzidos cerca 

de 1,32 quilogramas de lixo por dia/

cidadão, sendo apenas uma peque-

na parte reciclado. A WasteApp, uma 

solução tecnológica idealizada pela 

Quercus para combater este proble-

ma, auxilia o cidadão a encontrar es-

A cidade de Lisboa foi distingui-

da com o galardão Capital Verde 

Europeia 2020.

ECONOMIA CIRCULAR

Conceito estratégico que assenta na 

redução, reutilização, recuperação e 

reciclagem de materiais e energia.

REDUCE / REUSE / RETHINK / RECYCLE

Serão as apostas futuras na criação 

de todos os produtos, o conceito 

de lixo desaparece uma vez que 

tudo será reciclado.

  MOBILIDADE SUSTENTÁVEL 

Instalação de uma malha integrada 

de veículos com emissões próximas 

do zero, incluindo uma rede de bi-

cicletas elétricas partilhadas.

  SMART CITIES LISBOA

“Sharing Cities” é o nome da can-

didatura apresentada em maio de 

2018 pelas autarquias de Lisboa, 

Londres e Milão aos programas co-

munitários destinados a tornar as 

cidades mais inteligentes e melho-

rar índices de eficiência energética. 
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paços para colocação do lixo, por es-

pécie, para futura reciclagem.

Portugal é o terceiro 
país mais verde  
do mundo 
De acordo com o “Good Country In-

dex”, que analisa o impacto positivo 

que alguns países têm no mundo em 

áreas como “Ciência e Tecnologia”, 

“Cultura”, “Paz Internacional e Segu-

rança”, “Ordem Mundial”, “Planeta e 

Clima”, “Prosperidade e Igualdade”, 

“Saúde e Bem-Estar”, Portugal surge no 

terceiro lugar na categoria de “Planeta e 

Clima”, de entre 153 países avaliados. 

Segundo a BBC, esta distinção deve-se 

à liderança do país no investimento de 

estações de carga para carros elétricos, 

aos incentivos para os cidadãos instala-

rem painéis solares e energias renová-

veis com taxas baixas e ao uso comum 

da reciclagem e da compostagem.

Noutra publicação, a edição de 2019 

do “World Energy Outlook” da Agên-

cia Internacional de Energia (AIE) que 

analisa o presente e o futuro da situa-

ção energética a nível global, Portugal 

está ainda longe de cumprir as metas 

do Acordo de Paris, mas é elogiado 

pela aposta no eólico offshore flu-

tuante, com destaque para o projeto 

WindFloat Atlantic, ao largo da costa 

de Viana do Castelo.

O estudo da AIE refere ainda o Pla-

no Nacional de Energia e Clima para 

2030, que traça como metas a redu-

ção em menos 45 por cento a 55 por 

cento de emissões de gases poluentes 

com efeitos de estufa; para que 47 

por cento do consumo de energia seja 

proveniente de fontes renováveis e 

para a utilização de energias renová-

veis em 20 por cento nos transportes, 

entre outros objetivos. 

manuela.simoes@portugalglobal.pt
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> POR MARIA CÂNDIDA LOBO, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

A tecnologia tem 
um papel fulcral na 
transformação do 

negócio das empresas. 
Os gastos nas Tecnologias 

de Informação 
e Comunicação (TIC) 
centram-se cada vez 
mais nas áreas que 
suportam processo 

 de negócio específicos 
de cada indústria 

e serviços, provocando 
uma disrupção em todos 
os setores de atividade.

O recurso massivo às tecnologias para 
a transformação digital das empresas 
é inevitável e a quarta revolução tec-
nológica está a impor que todas as 
empresas sejam atores de pleno direi-
to na economia digital. Assim, a vida 
de cada um de nós e a forma como 
comunicamos, aprendemos, fazemos 
negócios e nos relacionamos com a 
sociedade e com os organismos pú-
blicos serão crescentemente baseados 
nas novas tecnologias. 

A conjuntura internacional tem aju-
dado a uma transformação mais cool. 
E Portugal, para se manter no mapa, 
junta a inovação e a tecnologia ao sol 

e ao mar. O nosso país está a posicio-
nar-se como um player de relevância 
no cenário europeu e até mesmo a ní-
vel mundial, com provas dadas da sua 
capacidade de atuação concertada e 
promovendo sinergias entre um con-
junto de empresas de ADN inovador e 
com vocação exportadora. Desta for-
ma, tem conquistado mercados inter-
nacionais, posicionando-se enquanto 
plataforma geoestratégica de negó-
cios nesta Fileira. 

Com uma elevada capacidade de 
atração de investimento estrangeiro, 
Portugal conta com um forte ecossis-
tema digital. As políticas públicas e os 
instrumentos para dinamizar e conso-
lidar a mudança têm-se reforçado e 
o nosso país tem todas as condições 
para ter sucesso e se afirmar como um 
living lab de soluções tecnológicas e 
boas práticas. 

Segundo Rogério Carapuça, presi-
dente da APDC, no Diretório das 
TIC, Empresas e Profissionais – 2019-
2020, “O setor TIC em Portugal tem 
investido fortemente em novas in-
fraestruturas de comunicações, ao 
nível das melhores que existem na 
Europa e no Mundo. Temos um flo-
rescente ecossistema empreendedor 

de base tecnológica capaz de gerar 
empresas internacionais de relevo. 
Temos empresas de topo internacio-
nais a apostarem com a sua presença 
no mercado nacional. Estão, por isso, 
reunidas algumas das condições para 
que o país se possa diferenciar, com 
claros benefícios para a economia e 
para a sociedade”.

Portugal está no radar dos grandes 

investimentos e tem conseguido atrair 

cada vez mais Centros de Desenvol-

vimento e Competências especializa-

dos. Trata-se de um setor em franco 

crescimento, gerador de emprego e 

riqueza para a economia, com gran-

de potencial de crescimento devido 

ao ambiente de negócios amigável, às 

boas infraestruturas tecnológicas e à 

elevada qualificação dos portugueses 

em vários domínios, nomeadamente 

na aptidão para a fluência de diversos 

idiomas, na capacidade de adaptação 

e na apetência por novos desafios. 

Estes fatores de atratividade, que as-

sociados aos custos com salários com-

petitivos face a outros países concor-

rentes, aos apoios ao investimento e 

à qualidade de vida, têm pesado na 

tomada de decisão dos investidores 

quando optam por Portugal. 
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A aposta do país na formação de 

talento qualificado e na atração de 

talento externo, os apoios ao ecos-

sistema de startups e a adoção de 

tecnologia na Administração Pública, 

que se está a tornar digital e mais ágil 

para o cidadão, sem negligenciar te-

mas críticos para a sociedade e para 

a economia, como a cibersegurança 

e a proteção de dados pessoais, são 

a chave do sucesso, abrindo caminho 

para que o nosso país seja mais com-

petitivo num mundo em plena trans-

formação e revolução digital.

A meta nacional de reforçar as com-
petências digitais, definida há cerca 
de dois anos, começa agora a dar fru-
tos. Ao mesmo tempo, verifica-se um 
aumento dos investimentos e projetos 
nas áreas da inclusão, educação, quali-
ficação, especialização e investigação: 
os cinco eixos do “InCoDe.2030”, a 
iniciativa Nacional de Competências 
Digitais e.2030.

É ainda importante salientar que, em 

termos de políticas públicas, a Agen-

da Portugal Digital, alinhada com as 

prioridades da Agenda Digital para a 

Europa, do programa “INCoDe.2030” 

e do Portugal Indústria 4.0, visa a qua-

lificação das pessoas para as Compe-

tências Digitais.

Existem outras iniciativas de incenti-
vos à economia digital, relativas a um 
conjunto de programas e apoios que 
o Estado português tem disponibiliza-
do, nomeadamente através da Start-
up Portugal, uma estratégia nacional 
para o empreendedorismo que visa 
apoiar e reforçar o papel das startups 
no ambiente de negócios, com os ins-
trumentos ativos “Startup Voucher”, 
“Startup Visa”, “Tech Visa” e o “Fun-
do 200M”, bem como o Acordo de 
Parceria – Portugal 2020 – que inclui 
ações destinadas a aumentar a com-
petitividade das empresas e promover 
a sua internacionalização – Vales Por-
tugal 2020 Empreendedorismo e Va-
les Portugal 2020 Inovação. 

Por sua vez, a União Europeia dispo-
nibiliza instrumentos financeiros que 
alavancam a aplicação da Inteligência 
Artificial e da inovação nesta área. Se-
gundo Alípio Jorge, coordenador da 
Estratégia Nacional para a Inteligência 
Artificial, em entrevista à revista Co-
municações, em março de 2019, no 
próximo programa-quadro de apoios 
comunitário estão previstos “mil mi-
lhões de euros por ano” para investir 
em Inteligência Artificial. Também a 
estratégia portuguesa foi elaborada 
tendo em conta o final do programa 
europeu de financiamento Horizonte 
2020 e o arranque do próximo pro-
grama Horizonte Europa.

Portugal: o destino 
ideal para criar, testar, 
falhar e voltar a tentar
Portugal tem hoje um dos mais vibran-
tes ecossistemas de empreendedoris-
mo da Europa e uma das melhores 
incubadoras do mundo, a incubado-
ra do Instituto Pedro Nunes – IPN, de 
acordo com a UBI World Benchmark 
Study 2019 – 2020, entidade de in-
vestigação sueca.

Além disso, está também no top 10 
dos países da Europa com mais testes 
de tecnologia 5G, tendo projetos-
-piloto nas cidades de Aveiro, Porto e 

Évora, segundo fonte do Observatório 
Europeu para o 5G. E ocupa a posi-
ção de 1ª Zona Tecnológica Livre, em 
Matosinhos, liderança tomada pelo 
CEiiA – Centro de Desenvolvimento 
de Produto, nos testes de inovações 
mais disruptivas em ambiente real 5G 
para demonstração, experimentação 
e teste de tecnologias, produtos e ser-
viços inovadores, com elevado impac-
to, orientados para a descarbonização 
do território - Smart Cities.

“A próxima geração de sistemas de 
comunicação móvel 5G promete criar 
um ambiente de rede verdadeiramen-
te convergente. As comunicações 
usarão as infraestruturas de banda 
ultra-larga, que permitirá criar uma 
sociedade verdadeiramente conecta-
da, com sistemas cada vez mais inteli-
gentes, máquinas a complementar ou 
a substituir o trabalho de humanos, 
novos paradigmas de armazenamen-
to de dados e tudo o mais que ainda 
nem sequer imaginamos”, refere ain-
da Rogério Carapuça.

A estrutura empresarial da Fileira TIC 
caracteriza-se pelo elevado peso de 
microempresas, sendo a área da Con-

“Com tendências 
fortemente 

exportadoras, 
a internacionalização 

da Fileira TIC é um 
imperativo estratégico 
e uma aposta contínua 

das empresas, 
apresentando maior 

proporção de empresas 
exportadoras em 

relação ao conjunto 
do tecido empresarial.”
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sultoria e Programação Informática 
a que tem uma maior representati-
vidade. Por sua vez, as empresas de 
grande dimensão e claramente maio-
ritárias em matéria de volume de ne-
gócios são as de Telecomunicações.
 
Com tendências fortemente exporta-
doras, a internacionalização da Fileira 
é um imperativo estratégico e uma 
aposta contínua das empresas, apre-
sentando maior proporção de empre-
sas exportadoras em relação ao con-
junto do tecido empresarial.

As tendências de inovação previstas 
para o próximo ano são: híper au-

tomação, experiência multissenso-
rial e multimodal, democratização 
do expertise tecnológico, interfaces 
humanas digitais, transparência para 
a ética e privacidade, era do edge 
computing, cloud core, blockchain 
prático, objetos autónomos, Inteli-
gência artificial e segurança (um bi-
nómio inseparável), de acordo com a 
“Gartner Top 10 – Strategic Techno-
logy Trends for 2020”.

A sustentabilidade da Fileira exige a 

adoção de medidas que possam apoiar 

a longevidade empresarial, através de 

um olhar mais atento às necessidades 

dos negócios e às empresas com po-

tencial de crescimento acelerado. 

É inegável que há um movimento a 

acontecer na sociedade portuguesa, 

não só atestado pelos números de 

criação de empresas, emprego e cres-

cimento de exportações, mas também 

pelas dezenas de eventos de em-

preendedorismo que ocorrem todas 

as semanas no país, quer por iniciativa 

do governo quer da sociedade civil. 

De destacar a Web Summit, a maior 

conferência de tecnologia e empreen-

dedorismo do mundo, com maior no-

toriedade e reputação nacional, que 

esteve pela quarta vez em Lisboa e 

por cá irá prosseguir até 2028, con-

tinua a bater recordes e a trazer uma 

multidão de entusiastas que fazem da 

cimeira um evento incontornável. 

A AICEP tem um papel ativo na pro-

moção e desenvolvimento da Fileira 

TIC, já identificada como estratégi-

ca para o crescimento da economia 

portuguesa. Através da sua rede ex-

terna e das Embaixadas de Portugal 

no exterior, a AICEP pretende afinar 

periodicamente o seu posiciona-

mento, adaptando-se a uma Fileira 

em permanente evolução e a uma 

base cada vez mais alargada de em-

presas, em estreita articulação com 

as associações. 

candida.lobo@portugalglobal.pt
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Perto de si para o levar mais longe
Sabemos como é importante acompanhar cada passo 

do crescimento da sua empresa nos Mercados Externos.

Por isso, estamos próximos de si através de uma equipa 
de Gestores de Cliente em Portugal 

e de uma Rede Externa a nível mundial.

Cada vez que a sua empresa vai mais longe 
Portugal fica mais global.
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DO FUNDO DE FOMENTO 
DE EXPORTAÇÃO À AICEP. 

UM PARCEIRO COM 70 ANOS.

1949 2019

70 anos a apoiar as empresas e a atividade dos 
empresários portugueses nos mercados ex-
ternos. 70 anos a promover Portugal levando 
mais longe a sua imagem e os seus produtos, 
dando-lhes o desejado e merecido reconheci-
mento internacional.

Parte substancial da missão da AICEP – Agên-
cia para o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal, desde a criação do Fundo de Fo-
mento de Exportação, em 1949, aos dias de 
hoje, é orientada para a promoção de Portu-
gal nos mercados externos, usando o valioso 
capital de uma rede de Delegações construída 
ao longo de 70 anos, e que abrange hoje mais 
de 70 países. 

Mas, durante largos anos, coube ao antigo 
ICEP conceber, planear e desenvolver estra-

tégias de promoção do Turismo português, 

atraindo mais e mais turistas estrangeiros, 

e de captação de Investimento Estrangeiro es-

truturante gerador de emprego e de riqueza 

no país, desígnio este que continuamos a de-

senvolver com sucesso.

Neste ano em que se comemoram os 70 anos 

da criação da primeira estrutura oficial de pro-

moção de Portugal no mundo, pretende-se, 

com esta Exposição, assinalar as datas de algu-

mas das ações que marcaram a atividade de-

senvolvida pelo FFE, pelo ICEP e, desde 2007, 

pela AICEP. Mostrando o “capital histórico” de 

uma Instituição com mérito e prestígio reco-

nhecidos pelos seus pares e pelas empresas, 

nacionais e estrangeiras, com quem trabalha 

há sete decénios.



1949,    Por iniciativa dos Ministros das Finanças e da Economia,

é criado o Fundo de Fomento de Exportação (FFE) com a fi-

nalidade exclusiva de financiar e promover as exporta-

ções nacionais, quer para o mercado interno quer para 

o estrangeiro. Albano Homem de Mello preside ao organismo até 

outubro de 1950, por inerência ao cargo de Presidente da Comis-

são de Coordenação Económica.

1950, Início da criação da Rede externa com a abertura de uma 

Delegação em Bruxelas. As Delegações eram então chamadas 

de Centro Português de Informações, sendo apoiadas pelas secções 

comerciais das Casas de Portugal em Paris, Londres e Nova Iorque. 

Abertura de Delegações em Genebra em 1951, em Roma em 1955 

e em Bona em 1957.

1957, A primeira grande participação numa feira no estrangei-

ro organizada pelo FFE foi na Feira Internacional de Lausanne, 

um importante evento internacional que teve Portugal como 

país-convidado nesse ano. O pavilhão português, concebido pe-

los arquitetos Francisco Conceição Silva, António Sena da Silva 

e Daniel Santa-Rita, apresentou, a par da exposição dos produ-

tos portugueses provenientes da agricultura e indústrias tradi-

cionais, um conjunto de peças de arte executadas por artistas 

nacionais convidados para o efeito. 
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1959
1960 –  A criação da EFTA - Associação Europeia de Comércio Livre, de que Portugal é membro fundador, vem 

reforçar o papel do FFE na promoção das exportações, inclusive para as antigas colónias portuguesas. 

A adesão à EFTA representa o início da modernização da economia portuguesa e a quebra do seu iso-

lacionismo, fazendo duplicar, em 13 anos, os valores das exportações, com destaque para os setores 

do vestuário e do calçado. Atividade do FFE vocacionada para o apoio às PME para competirem nos 

mercados externos.

1960 –  Primeira edição do boletim Fundexport que, durante vários anos, chegou semanalmente aos seus 

leitores, inicialmente um universo de 5.000 empresas. 

1961 –  É elaborado o primeiro organograma do FFE. 

 –  “Saber produzir” é o lema criado para a ação interna, e envolve um Serviço de Assistência Técnica à Ex-

portação destinado a promover as relações comerciais entre importadores estrangeiros e exportadores 

nacionais, a estudar medidas de auxílio à exportação, a elaborar estudos de produtos, entre outros.

–  “Saber vender” é o lema para a atividade no mercado externo: estudos de mercados, recolha 

de informação económica, comercial e de oportunidades de negócio, estabelecimento dos con-

tactos entre exportadores e importadores, promoção dos produtos portugueses no exterior (então 

designada por propaganda).

–  A “propaganda” do FFE consistia em publicidade geral para a organização de catálogos, filmes, 

anúncios em jornais e revistas, campanhas publicitárias, sobretudo de vinhos nos mercados fran-

cês e inglês. A participação em feiras no estrangeiro era um dos mais importantes instrumentos 

da ação promocional.

–  As primeiras participações em feiras internacionais foram dirigidas sobretudo para as feiras do setor 

alimentar, mas, em 1962, o FFE organiza a presença de 11 empresas produtoras de máquinas na 

Feira Técnica de Estocolmo. O principal destino das exportações nacionais eram, à data, os países 

do Noroeste europeu.

–  Alargamento da Rede de Delegações a Madrid, Estocolmo e Copenhaga, em 1967, e Montreal, 

no Canadá, em 1969.
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1969 –  O FFE organiza uma série de co-
lóquios com o tema “Ao Serviço 
da Exportação” de que resultou 
um conjunto de recomendações 
que conduziram, a curto prazo, 
à reorganização do organismo, 
apontando para alterações na 
sua estrutura e métodos de atua-
ção, sublinhando, designada-
mente, a necessidade de refor-
çar a ligação às Delegações no 
estrangeiro, para que tivessem 
um conhecimento mais comple-
to e atualizado da produção na 
sua origem. Foi também assumi-
do o reforço da comparticipa-
ção financeira aos exportadores 
na sua participação em certa-
mes internacionais. Nessa altura, 
a competitividade das nossas 
exportações assentava no baixo 
custo da mão-de-obra.

1971 –  Separação das Delegações do 
Fundo das Casas de Portugal, 
promotoras do turismo. Abertura 
de novas Delegações em Áustria, 
Finlândia, Noruega, Brasil e Japão 
nos três anos seguintes.

1972 –  Portugal assina, em Bruxelas, o pri-
meiro Acordo de Comércio Livre 
com a CEE - Comunidade Econó-
mica Europeia, que concentrava 
já 40 por cento do comércio ex-
terno mundial. Verifica-se um de-
créscimo das trocas comerciais 
com a EFTA. 

–  António Amaro de Matos, nomea-
do presidente do FFE em 1970, vai 
operar uma profunda reestrutura-

ção orgânica e funcional do orga-
nismo, adaptando-o à nova reali-
dade da economia portuguesa, 
agora vocacionada para o desen-
volvimento baseado na especiali-
zação das indústrias e no aumento 
da produtividade.

–  A reestruturação do FFE segue as 
recomendações do estudo en-
comendado à Arthur D. Little em 
1971, apostando na entrada de 
jovens qualificados e na formação 
vertical e orientada para os de-
sempenhos específicos de cada 
um, abrangendo todo o pessoal, 
sem exceção.

–  O salto qualitativo do FFE passa 
pela realização de missões co-
merciais, em estreita colaboração 
com as Delegações e antecedi-
das de intenso trabalho de prepa-
ração. Estas missões eram comple-
mentadas por conferências de es-
pecialistas em publicidade, emba-
lagem, design e outras matérias, 
a que em Portugal não se dava a 
devida importância.

–  Em 1973, o FFE lança os primeiros 
concursos de design para os se-
tores do mobiliário, vidro, cutela-
rias, tecidos de decoração, cerâ-
mica doméstica e decorativa, e 
papel de embalagem para pre-
sentes. Segue-se um conjunto de 
iniciativas destinadas a promover 
o design nacional, desenvolvidas 
e apoiadas pelo FFE que, nesta 
década, passa a ter um gabinete 
de marketing.

1969
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–  Início do estudo sistemático 
dos setores de produção, com 
edição de publicações com 
dados fiáveis sobre as empre-
sas exportadoras, promovendo 
uma cultura de informação co-
mercial organizada, a par da 
informação disponibilizada se-
manalmente pelo Fundexport.

–  O restabelecimento, em 1974, 
de relações diplomáticas com 
os países do Leste europeu 
motivou novas estratégias co-
merciais e novas Delegações 
foram inauguradas em Berlim, 
Varsóvia, Moscovo e Praga 
(com extensão à Hungria).

1977 –  Realiza-se a primeira edição 
da Portex - Semana Portugue-
sa de Têxteis, Malhas e Ves-
tuário, no Porto.

1978 –  Lançamento da “Portuguese 
Offer”, no Hotel Ritz, em Lisboa, 
ação de promoção que viria a 
ser determinante para a afirma-
ção dos têxteis portugueses no 
mercado internacional.

–  Os países do Médio Oriente re-
cebem atenção acrescida, até 
então com uma única Delega-
ção em Beirute, e na Europa da 
CEE a Holanda (10º cliente de 
Portugal) passa a ter Delega-
ção própria.

-  A participação em feiras interna-
cionais é alargada a Argel (FIA 
de 1976), a Bagdade (1979) e a 
Moçambique (FACIM de 1979).
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1981 – Lançamento da campa-
nha de sensibilização “82 – Ano 
da Exportação”, que visava o 
crescimento real das exporta-
ções em 7 por cento nesse ano.

1982 – Extinção do Fundo de 
Fomento da Exportação e cria-
ção do ICEP – Instituto do Co-
mércio Externo de Portugal. O 
quadro de pessoal passa a ficar 
vinculado à Função Pública. A 
Delegação no Porto passa a ser 
pelouro dos vice-presidentes do 
ICEP, visando uma aproxima-
ção mais efetiva dos técnicos ao 
tecido empresarial. 

1983 – É lançada a revista Ex-
portar, substituindo o boletim 
Fundexport. Com 60 páginas e 
periodicidade mensal, a nova re-
vista prosseguiu os mesmos obje-
tivos do anterior boletim, cons-
tituindo-se na “presença viva e 
regular do ICEP junto dos ex-
portadores”, levando-lhes “uma 
visão correta e global do comér-
cio internacional, informações 
úteis e formação adequada”.

 – É lançada, no âmbito da cam-
panha “82 – Ano da Exporta-
ção”, a “Carta do Exportador”, 
um novo instrumento de apoio 

às exportações que vigorou en-
tre 1982 e 1983. Em 1984 é 
implementado o NIDE igual-
mente no âmbito dos Incentivos 
aduaneiros e promocionais à 
exportação (IAPE).

1986 – Entrada de Portugal na 
CEE e sequente substituição 
dos anteriores instrumentos de 
apoio por programas com cofi-
nanciamento comunitário.

– Nova orgânica do ICEP – 
Instituto do Comércio Externo 
de Portugal, Instituto Público, 
dotando-o de autonomia admi-
nistrativa e financeira, e patri-
mónio próprio.

– Abertura de delegações re-
gionais em Aveiro, Covilhã e 
Guimarães (1987) e em Vigo 
e Barcelona (1989). Neste ano, 
Delegações criadas em Argel, 
Abidjan, Bogotá, Cidade da 
Praia, Macau, Rabat, Tóquio e 
Washington abrem portas à di-
versificação de mercados.

– Concurso Jovem Designer, 
criado para o setor das cerâmi-
cas no âmbito do “Salão de Ino-
vação” na CERAMEX. Alar-
gado posteriormente a outros 
setores de atividade.

– Encontros do Bussaco – No 
Hotel do Bussaco reúnem-se, 
todos os anos e durante dois 
dias, produtores, exportadores 
e delegados do ICEP nos prin-
cipais mercados de destino dos 
vinhos portugueses para deli-
nearem a estratégia de promo-
ção nesses mercados. Inicial-
mente dedicados aos vinhos de 
mesa, e realizados desde 1981, 
contam, a partir de 1989, com 
uma jornada dedicada ao vi-
nho do Porto. 

1989 – Extinção do Instituto 
do Investimento Estrangeiro e 
transferência de competências 
para o ICEP, que passa a ser o 
único interlocutor com os in-
vestidores estrangeiros, sendo 
competente para intervir em 
todas as fases de negociação, 
conclusão e acompanhamento 
dos projetos de investimento 
em representação do Estado 
português. É responsável pela 
promoção de Portugal como 
destino de IDE e das oportuni-
dades de investimento, capta-
ção e acolhimento dos investi-
dores estrangeiros, incluindo o 
apoio na mediação com outros 
serviços públicos.
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1991
É assinado, a 8 de julho, pelo ICEP (em 
nome do Estado português) e pelos cons-
trutores de automóveis Ford e Volks-
wagen, o contrato para a instalação da 
fábrica da Autoeuropa em Palmela, no 
valor de 450 milhões de contos, o maior 
investimento estrangeiro em Portugal. 
A fábrica da Autoeuropa foi inaugurada 
em abril de 1995.

1992
Extinção do Instituto de Promo-
ção Turística, cujas atribuições 
e competências são transferidas 
para o ICEP que passa a denominar-
-se ICEP – Investimentos, Comércio 
e Turismo de Portugal. Ampliação das 
competências do ICEP que abrangem, 
a partir daqui, a comércio, o investimento 
e a promoção turística.

1993
É criada a marca do Turismo de Portugal 
pelo artista José de Guimarães, passando 
o logótipo a constar de todos os mate-
riais promocionais, bem como no mate-
rial e documentos emitidos pelo ICEP.

1993/1994
São lançadas as primeiras campanhas 
de publicidade do turismo pelo ICEP – 
“Vá para fora cá dentro”, para o turis-
mo interno, e “The Thrill of Discovery” 
para o mercado internacional. Esta 
campanha internacional foi igualmente 
utilizada na promoção internacional de 
Lisboa’94 Capital Cultural da Europa.

1995
O ICEP dá início à promoção da Expo’98 
no estrangeiro.

É aprovada a nova Lei do Investimen-
to Estrangeiro.

O ICEP lança a 1ª Campanha de Ima-
gem de Portugal no Brasil.

Novas publicações do ICEP para divulga-
ção no exterior: “Portugal – um país a des-
cobrir”, “Portugal – síntese económica” 
e “Buying in Portugal – Directory 95/96.”

Renovação da rede de Postos de Turismo.

O ICEP, “antena” do CDI (Centre pour 
de Développement Industriel) no nosso 
país, coloca Portugal em 1º lugar da UE 
no que respeita à utilização de verbas 
disponíveis para apoio do investimento 
europeu nos países ACP – África, Ca-
raíbas e Pacífico.

O ICEP recebe o “Best Communication’s 
Award for Excellence 1994” pela publi-
cação “Portugal – A Clear Vision” pela 
elevada qualidade da sua mensagem e 
pela conjugação das referências históri-
cas com as áreas de comércio, turismo e 
promoção do investimento em Portugal.

A nova linha gráfica do ICEP “carto-
grafia portuguesa”, desenvolvida pela 
BBDO, foi distinguida com o primeiro 
lugar dos “Marketing Awards”.

É lançada a Campanha “Turismo. Portu-
gal de braços abertos”, uma campanha de 
sensibilização para a arte de bem receber 
os turistas em Portugal.

1996
O vídeo promocional do turismo portu-
guês, produzido pelo ICEP, foi premiado 
como “Melhor Filme” na categoria “do-
cumentários” do Festoril (Festival Inter-
nacional do Filme e do Vídeo Turístico).

É lançado um novo produto – a Expor-
tinfo – uma base de dados multimédia 
em CD-Rom, visando a promoção in-
ternacional das empresas exportadoras.

1997
É criado o programa de estágios interna-
cionais Contacto, atual INOV Contacto.

1998
Realiza-se a EXPO’98, onde o ICEP tem 
um Pavilhão institucional. Neste ano, 
José Saramago é Nobel da Literatura, 
anúncio feito durante a Feira do Livro de 
Frankfurt onde Portugal, através do ICEP, 
teve uma grande representação. 

1999
É iniciada a publicação diária da news-

letter Portugalnews, editada de forma 
ininterrupta até à data de hoje.
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1999/2001
“Perfil de Portugal”: campanhas 
de imagem em Espanha, em Bar-
celona e Madrid, respetivamente. 

2000

É aprovada a nova orgânica do 
ICEP, passando a denominar-
-se ICEP Portugal - Investimento, 
Comércio e Turismo. Mantém as 
funções anteriores adaptadas 
à política económica à data, abran-
gendo quatro áreas – três verticais 
e uma horizontal: investimento 
internacional; comércio, turismo 
e comunicação e imagem.

Lançamento, em cerimónia reali-
zada na Culturgest, do livro dos 
50 anos do ICEP.

2001

É lançada a nova revista Informar 
Portugal, substituindo a Exportar.

2002

A 1 de janeiro, as notas e moedas 
de euro entraram em circulação 
em 12 países da União Europeia, 
incluindo Portugal, um evento 
importante na história da Europa 
e um feito notável a nível técnico.

Criação da API – Agência Portu-
guesa para o Investimento, que 
recebe as atribuições anterior-
mente conferidas ao ICEP e ao 
IAPMEI em matéria de investi-
mento estrangeiro.

2003

Visando a dinamização da eco-
nomia, é estabelecida a ação 
coordenada do ICEP e do IAPMEI 
através da nomeação de adminis-
tradores comuns, evitando a mul-
tiplicação de interlocutores junto 
das empresas, sendo criados al-
guns serviços partilhados.

2004

O ICEP preside à Comissão de 
Acompanhamento da Promo-
ção de Portugal no âmbito do 
Euro’2004, desenvolvendo uma 
campanha promocional no es-
trangeiro, dedicada especial-
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mente ao turismo, com a assina-
tura “Em Portugal, o prolonga-
mento é a melhor parte do jogo”.

É lançada a nova identidade do 
Turismo com a assinatura “portu-
gal.go deeper”, um projeto de-
senvolvido com a Wolff Olins.

É criado o Instituto do Turismo de 
Portugal que fica com as atribui-
ções e competências referentes à 
promoção turística até então co-
metidas ao ICEP Portugal.

2007

O ICEP, I.P. é extinto e a totalidade 
das suas atribuições e competên-
cias são transferidas para a AICEP – 
Agência para o Investimento e Co-
mércio de Portugal, EPE, com sede 
no Porto. Dá-se o fim dos serviços 
de apoio instrumental partilhados 
entre o ICEP Portugal e o IAPMEI.

É publicado o Decreto-lei nº 245/ 

2007, de 25 de junho, que aprova 

os Estatutos da AICEP – Agência 

para o Investimento e Comércio 
de Portugal, EPE, que assume a 
responsabilidade pela promo-
ção da imagem global de Portu-
gal, das exportações de bens e 
serviços e da captação de inves-
timento direto estruturante, na-
cional ou estrangeiro, bem como 
do investimento direto portu-
guês no estrangeiro.

2008

É criada a Portugalglobal, revista 
institucional da AICEP publicada 
em versão digital e distribuída jun-
to de empresas e grandes investi-
dores, entidades públicas, Embai-
xadas e outras legações diplomá-
ticas, bem como nas representa-
ções da AICEP no estrangeiro.

A AICEP ganha dois Leões de 
Ouro na 25ª edição da Feira Inter-
nacional de Luanda FILDA’2008 (a 
primeira participação de Portugal 
na FILDA depois de cinco anos de 
ausência), pela vasta representa-
ção empresarial e pela qualidade 
do pavilhão português.
 
2008/2009

A AICEP conquista o prémio de 
melhor representação estrangei-
ra nas 44ª e 45ª edições da FACIM 
- Feira Internacional de Maputo.
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2010 Abertura das Lojas de Expor-

tação em várias localidades do país, 

numa parceria entre a AICEP e o 

IAPMEI, no âmbito da política de pro-

ximidade às empresas desenvolvida 

pela AICEP. Atualmente há Lojas de 

Exportação em Aveiro, Braga, Coim-

bra, Faro, Leiria e Lisboa.

2011 A AICEP é integrada na Presi-

dência do Conselho de Ministros, de-

pendente do Primeiro-ministro, que 

delega no Ministro de Estado e dos 

Negócios Estrangeiros, em articula-

ção com o Ministério da Economia, o 

acompanhamento da Agência.

A nova orgânica do MNE extingue a 

Direção-geral dos Assuntos Técnicos 

e Económicos. Transferência para a 

AICEP das atribuições daquela DG no 

domínio da diplomacia económica e 

informação macroeconómica.

2012 Ao abrigo da nova tutela, as 

Delegações da AICEP passam a ficar 

instaladas nas Embaixadas e outras 

legações diplomáticas.

2013 A AICEP recebe o prémio Coo-

peração Moçambique/Portugal, atri-

buído pela AIP, para distinguir entida-

des que se têm destacado no desen-

volvimento das relações económicas 

entre Portugal e Moçambique.

A AICEP realiza regularmente road-

shows de captação de investimento 

estrangeiro em várias geografias. 

Um estudo do Banco Mundial colo-

ca a AICEP no “Top 10” mundial das 

Agências de promoção do investi-

mento que melhor respondem a pe-

didos de investidores.

2014/15 Realização do Roadshow 

Portugal Global: uma ação de capa-

citação empresarial descentralizada, 

que abrangeu 11 cidades do país.

2015 Lisboa vence competição pela 

realização da Web Summit, da qual 

a AICEP é parceira. 

2017 10º aniversário da AICEP, publi-

cação do número 100 da revista Por-

tugalglobal e lançamento da Campa-

nha de comunicação interna “450”.

2018 Lançamento do programa Ex-

portar Online, dedicado a capacitar 

as empresas para as exportações on-

line, em particular as PME. 

A AICEP coorganiza a participação de 

Portugal, como país-convidado, na 

Feira Internacional do Livro de Gua-

dalajara, México.

20
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Lançamento do Portugal Exporta, 

a nova Plataforma Digital da AICEP 

dedicada às exportações, com recurso 

à Inteligência Artificial.

A AICEP é distinguida pela Site 

Selection Magazine como uma das 

melhores Agências de Promoção de 

Investimento do mundo, tendo sido 

reconhecida com o prémio “Best to 

Invest Top IPA 2019” na região da Eu-

ropa Ocidental.

Primeira Conferência “AICEP.2019 – 

Exportações & Investimento”, durante 

a qual são entregues, pela primeira 

vez, os Prémios AICEP Empresas.

A Comissão Europeia distingue INOV 

Contacto como um dos melhores pro-

jetos de empregabilidade na Europa.

Inauguração de uma nova Delega-

ção em Dublin/Irlanda. Atualmente, 

a AICEP, em articulação com a rede di-

plomática e consular, assegura presen-

ça em cerca de 70 mercados externos.

Fontes

Livro dos 50 anos do ICEP e publicações diversas 
do FFE, do ICEP e da AICEP, incluindo as revistas 
Exportar, Informar Portugal e Portugalglobal.

2019
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QUER CHEGAR A MAIS 
CLIENTES INTERNACIONAIS?
Inscreva-se no Buy from Portugal 
Catálogo de Fornecedores Portugueses
e a AICEP promove a sua empresa  
junto de Compradores, Importadores  
e Distribuidores Estrangeiros.
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buyfromportugal.com
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