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EDITORIAL Portugalglobal nº1344 PME Líder 2020

ESTAMOS
ABERTOS
ÀS PME QUE
AMBICIONAM
SER LÍDERES.
CANDIDATE-SE
CONNOSCO.
O NOVO BANCO apoia a sua empresa
na candidatura ao estatuto PME Líder 2020.
Um reconhecimento que vai proporcionar o acesso
a melhores condições de financiamento dos seus 
projetos, contribuindo assim para um reforço
do crescimento e da capacidade competitiva da sua 
empresa. Saiba mais em novobanco.pt/empresas.

A economia somos todos nós.
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Vivemos um ano atí-
pico, marcado pela 
pandemia que asso-
lou o mundo, mas 
setembro é normal-
mente sinónimo de 
recomeço: representa 

o retomar do trabalho, o regresso dos estu-
dantes às escolas, etc.

Cientes de que o futuro é imprevisível, mais 
ainda na atual conjuntura, em particular no 
que respeita à economia, procurámos com 
esta edição da Portugalglobal apresentar um 
breve retrato dos principais setores de ativi-
dade económica do país, precisamente à luz 
desta nova realidade.

Como já o dissemos, a AICEP esteve, desde 
o início da pandemia, ao lado das empresas, 
acompanhando-as, monitorizando as suas 
necessidades e procurando apoiá-las dentro 
daquela que é a sua missão.

Recordo que foram, de imediato, tomadas 
medidas de apoio e de esclarecimento às em-
presas portuguesas afetadas pelos impactos 
da COVID-19, divulgando informação sobre 
os constrangimentos verificados nos merca-
dos internacionais – e que mantemos atuali-
zada –, antecipando pagamentos de incenti-

vos às empresas no âmbito do PT2020, crian-

do tasks-forces para acompanhar de perto os 

setores que mantiveram e/ou adaptaram a 

sua atividade em plena pandemia, angarian-

do novos investimentos de alto valor acres-

centado para a economia nacional.

A AICEP nunca parou e, neste mês de setem-

bro, prossegue a sua missão com vigor refor-

çado, estando preparada para enfrentar os 

desafios que a conjuntura atual a todos – ci-

dadãos, instituições e empresas – coloca.

Nesta edição da Portugalglobal, analisamos 

as principais Fileiras que a AICEP acompanha 

de perto com foco na sua internacionaliza-

ção: Agroalimentar, Casa, Construção Civil e 

Materiais de Construção, Indústrias Culturais 

e Criativas, Metalúrgica e Metalomecânica, 

Moda, Saúde e TIC. Ainda um breve olhar so-

bre outros setores de relevância para a eco-

nomia nacional, que foram tema de destaque 

nas edições da revista publicadas este ano:  

Água, Cibersegurança, E-Commerce, Ener-

gias Renováveis e Logística.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES

Presidente do Conselho de Administração da AICEP

RECOMEÇOS

As opiniões expressas nos artigos publicados são da responsabilidade dos seus autores 
e não necessariamente da revista Portugalglobal ou da aicep Portugal Global.  

A aceitação de publicidade pela revista Portugalglobal não implica qualquer 
compromisso por parte desta com os produtos/serviços visados.

Conselho de Administração
Luís Castro Henriques (presidente),

António Silva,

João Dias,

Madalena Oliveira e Silva,

Maria Manuel Serrano (vogais).

Diretora
Ana de Carvalho

ana.carvalho@portugalglobal.pt

Redação
Cristina Cardoso

cristina.cardoso@portugalglobal.pt

Rafaela Pedroso

rafaela.pedroso@portugalglobal.pt

Fotografia e ilustração 
©Pixabay, Rodrigo Marques. 

Paginação e programação
Rodrigo Marques

rodrigo.marques@portugalglobal.pt

Joana Morgado

joana.morgado@portugalglobal.pt

Projeto gráfico
Rodrigo Marques - aicep Portugal Global

Publicidade 
Cristina Valente Almeida

cristina.valente@portugalglobal.pt

Secretariado
Cristina Santos

cristina.santos@portugalglobal.pt

Colaboram neste número

Cristina Góis Amorim, 

Iara Martins, 

Isabel Quintas, 

Jorge Salvador, 

Lígia Cardoso de Matos, 

Luís Oliveira, 

Maria Cândida Azeredo Lobo,

Maria Manuela Simões, 

Renata Silva Gomes.

Consulte o Estatuto Editorial

Revista Portugalglobal
www.portugalglobal.pt
Mensal

Redação e Publicidade
Rua de Entrecampos, 28, 
Bloco B, 12º andar 
1700-158 Lisboa 
Tel.: +351 217 909 500

Propriedade e Edição
AICEP - Agência para o 
Investimento e Comércio 
Externo de Portugal 
Rua Júlio Dinis, 748, 9º Dto
4050-012 Porto
Tel.: +351 226 055 300
NIFiscal 506 320 120 

ERC: Registo nº 125362

mailto:ana.carvalho%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:cristina.cardoso%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:rafaela.pedroso%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:rodrigo.marques%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:joana.morgado%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:cristina.valente%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:cristina.santos%40portugalglobal.pt?subject=
http://www.portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/Paginas/RevistaPortugalglobal.aspx


PME Líder 2020

ESTAMOS
ABERTOS
ÀS PME QUE
AMBICIONAM
SER LÍDERES.
CANDIDATE-SE
CONNOSCO.
O NOVO BANCO apoia a sua empresa
na candidatura ao estatuto PME Líder 2020.
Um reconhecimento que vai proporcionar o acesso
a melhores condições de financiamento dos seus 
projetos, contribuindo assim para um reforço
do crescimento e da capacidade competitiva da sua 
empresa. Saiba mais em novobanco.pt/empresas.

A economia somos todos nós.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_PGlobal_210_297.pdf   1   25/06/2020   17:16

http://www.novobanco.pt/empresas




FILEIRAS SETORIAISsetembro 2020 7

Agroalimentar, Casa, Construção Civil e Mate-
riais de Construção, Indústrias Culturais e Cria-
tivas, Metalúrgica e Metalomecânica, Moda, 
Saúde e TIC são algumas das 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 suporte e aconselhamento sobre a melhor 
forma de abordar os mercados externos, e da 
identificação de oportunidades de negócios 
internacionais, beneficiando do apoio de uma 
Rede Externa que assegura presença em mais 
de 50 países.

Mais do que produtos ou serviços, Portugal ex-
porta inovação e tecnologia, a par da tradição, 
da qualidade, do saber-fazer. A chamada quarta 
revolução industrial é já uma realidade em al-
guns destes setores; outros para lá caminham 
numa aposta que permitirá adequar os méto-

dos de gestão às tendências dos consumidores 
de hoje, a par de uma aposta na digitalização. 

A atual conjuntura económica causada pela pan-
demia COVID-19 teve e irá ter consequências no 
“Portugal exportador”, com maior ou menor 
impacto nestes setores e subsetores da ativida-
de económica, onde o digital ganhou um es-
paço decisivo, designadamente no que respeita 
à promoção internacional dos produtos e servi-
ços portugueses. Empresas e associações soube-
ram adaptar-se e reinventar-se para manterem 
a sua atividade em circunstâncias de grande 
dificuldade. A AICEP mantém-se ao serviço das 
empresas para as apoiar a enfrentar esta nova 
realidade e os desafios que esta coloca.

Especialistas da AICEP fazem a análise das 
oito Fileiras em destaque nesta edição especial 
da revista Portugalglobal.

EXPORTAÇÕES 
PORTUGUESAS
RESILIÊNCIA E CONFIANÇA 
PARA ENFRENTAR O FUTURO
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AGROALIMENTAR
EXPORTAÇÃO DOS PRODUTOS 

PORTUGUESES MARCADA PELO NOVO 
CONTEXTO ECONÓMICO
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> POR IARA MARTINS, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA AGROALIMENTAR

Reconhecida internacionalmente pela qualidade 
e inovação dos seus produtos, a Fileira Agroalimentar 
portuguesa enfrenta novos desafios derivados de todo 

um novo contexto económico e social provocado 
pela pandemia COVID-19.

E se durante o período de confinamento e posterior 
retoma da atividade económica em geral, as empresas 

da Fileira continuaram ativas e a responder 
à procura, há um conjunto de fatores a que agora 

devem estar atentas.
Nos últimos anos, as exportações da Fileira registaram 
um crescimento constante devido à 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 tido um papel deter-

minante, permitindo alavancar a in-

dústria na linha da diferenciação dos 

seus produtos, serviços e processos, 

o que possibilita um maior destaque 

internacional da Fileira, bem como 

a oportunidade de colocar os pro-

dutos em patamares de maior valor 

acrescentado. Assim, é visível que esta 

Fileira é uma das mais competitivas 

no mundo inteiro.

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 
23.611 mil milhões de euros em 2019, 
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-
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bidas aumentaram 226 por cento, en-
quanto as importações apenas aumen-
taram 92 por cento, verificando-se um 
ligeiro equilíbrio da balança comercial.

Os produtos mais exportados são os vi-
nhos, o azeite, o pescado, a fruta e os 
hortícolas, que chegam cada vez mais 
a um maior número de mercados.

A Fileira Agroalimentar portuguesa 
pretende diversificar os seus mercados 
de exportação, aumentar a notorieda-

sido um ato de perseverança continuar 
a trabalhar, seja no campo, nas unida-
des de transformação, na embalagem, 
na logística ou nos pontos de venda de 
abastecimento alimentar. 

Devido à pandemia COVID-19, e du-
rante o período de confinamento, 
muitas das unidades que fornecem 
a grande distribuição continuaram 
a trabalhar, com rigorosos planos 
de contingência, mas com falhas na 
mão-de-obra, adaptação de horários, 

"The crisis opens 
an opportunity to 

accelerate food system 
transformation. New 
business models are 

needed. It is the time to 
speed-up e-commerce 
in agriculture and food 

systems across the 
globe", Diretor-geral 

da FAO.

de internacional dos produtos portu-

gueses, ampliar a proteção das marcas 

e dos produtos produzidos em Portugal 

e organizar ações internacionais coor-

denadas entre as várias associações. 

Esta estratégia será, porém, condicio-

nada pela nova conjuntura económica 

provocada pela pandemia COVID-19.

Impactos e tendências
Um dos setores que lida diariamente 

com um enorme esforço de trabalho e 

com o “inimigo invisível”, é o agroali-

mentar e bebidas em toda a sua cadeia 

de valor. Neste novo tempo em que 

vivemos, com muitas empresas com 

constragimentos na sua atividade tem 

novas metodologias nos processos e 
falhas de matérias-primas, obrigan-
do a uma reinvenção dos produtos e 
das embalagens. Além disso, também 
os custos de transporte e de logística 
aumentaram, especialmente para as 
empresas exportadoras. 

No início do confinamento, verificou-se 
uma elevada afluência no consumo. 
Contudo, no curto prazo, essa procura 
foi diminuindo, devido ao encerramen-
to da restauração e da hotelaria.

No chamado regresso à “normali-
dade”, que mudará por completo o 
setor, serão as novas tendências que 
definirão o futuro do agroalimentar. 
Qualquer nova tendência terá de lidar 
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com um novo contexto económico 
e as preferências dos consumidores 
serão condicionadas pelas suas possi-
bilidades económicas.

As estratégias das empresas agroalimen-
tares serão definidas por cinco tendên-
cias que marcarão os próximos tempos.

Uma das tendências relaciona-se com 
as medidas sanitárias. Se a saúde sem-
pre foi uma prioridade para este setor, 
a situação atual aumentou ainda mais 
essa perceção. Para além de uma co-
municação com foco na importância 
de uma boa alimentação ou nos hábi-

tos de vida saudáveis, o setor agroali-
mentar tem de reforçar as mensagens 
sobre o correto seguimento de todas 
as medidas sanitárias recomendadas 
pelas autoridades de saúde.

O controlo dos stocks será outra ten-
dência, uma vez que o seu excesso pro-
voca nas empresas uma situação com-
plicada que obriga à baixa dos preços 
e redução do lucro. Situação evidente 
nas empresas de carnes, queijos, café 
ou bebidas espirituosas muito ligadas 
ao setor da hotelaria e restauração, 
que esteve muito tempo encerrado 
e criou situações críticas nas empresas.

A terceira tendência prende-se com o 

notório aumento do consumo no lar: 

o confinamento e a consequente per-

manência das famílias e a lenta recu-

peração do canal Horeca. Uma grande 

parte dos consumidores optará pela 

oferta mais competitiva em termos 

dos preços.

Uma outra tendência tem a ver com a 

capacidade de adaptação das empre-

sas, ou seja, as empresas que não se-

jam flexíveis e que não se adaptarem 

às novas circunstâncias desaparece-

rão. Com a quarentena decretada, os 

consumidores, restringidos ao seu lar, 

reagiram e reforçaram as suas com-

pras habituais de bens alimentares, 

com um incremento da utilização do 

canal online, o que colocou alguma 

pressão nas cadeias de abastecimen-

to e de logística. No pós-COVID-19 é 

natural que muitos dos consumidores, 

especialmente os que tiveram boas ex-

periências nas suas compras alimenta-

res online, se mantenham fiéis a este 

canal. Para isso é necessário que as 

empresas do setor tenham em conta:

•  o reforço das cadeias de logística 

das empresas vendedoras dos pro-

dutos e também da qualidade de 

desempenho das empresas de ser-

viços postais;

•  o investimento em tecnologia ade-

quada, com padrões de segurança, e 

que integrem meios de pagamento 

da máxima credibilidade e confian-

ça, quer ao nível dos comerciantes 

como também dos consumidores;

•  que o comércio online é uma opor-

tunidade para estabelecer relações 

diretas entre os produtores e os con-

sumidores e apoiar a produção local.

Por fim, a última tendência é a digi-

talização. A “nova realidade” é muito 

mais digitalizada e baseada na tecno-

logia e na orientação a um consumi-

dor que mudou por completo. 

iara.martins@portugalglobal.pt

mailto:iara.martins%40portugalglobal.pt?subject=
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Produtos mais 
exportados

Vinho
Em 2019, a exportação dos vinhos 
portugueses atingiu os 822 milhões 
de euros, crescendo 2,6 por cento 
face ao ano anterior e aumentando 
as exportações essencialmente para 
os seguintes mercados. Estados Uni-
dos, Reino Unido, Brasil e Canadá. 
As exportações cresceram em vo-
lume, em valor e no preço médio, 
e no número de destinos – de 145 
passamos para 151 mercados. Nos 
países nórdicos – Suécia, Noruega, 
Dinamarca e Finlândia – as expor-
tações portuguesas de vinhos têm 
aumentado consideravelmente.
Os mercados externos têm regista-
do uma mudança de perfil, sendo 
que a proximidade cultural (países 
de expressão portuguesa) e geo-
gráfica (mercados europeus) com-
bina com as vendas em grandes 
mercados, como os Estados Unidos 
da América, o Canadá, e o Japão. 
O mercado chinês apresentou uma 
descida de 9,8 das exportações face 
a 2018 devido ao excesso de stocks 
mas também a uma política interna 
de menor abertura às importações. 
No entanto, a China é um "merca-
do de futuro", com uma nova ge-
ração de consumidores que estão a 
aprender a gostar de vinhos.

Azeite
Nunca em Portugal se produziu e 
vendeu tanto azeite. Portugal expor-

tou 551 mil milhões de euros em 2019, 
sendo o terceiro país que mais expor-
ta este produto entre os 28 Estados-
-membros, depois de Espanha e Itália. 
Relativamente ao azeite exportado por 
Portugal este vai para 100 países, tais 
como Brasil, Espanha, Itália, França e 
EUA, representando este último mer-
cado um crescimento de aproximada-
mente o dobro face ao ano anterior. 
As grandes vantagens da cultura do 
azeite em Portugal são o clima que lhe 
permite ser a primeiro a colocar azeite 
no mercado e o grande aumento de 
área de olival, em especial no Alente-
jo, que é, desde 2007, a maior região 
produtora de azeite do país. Paralela-
mente assistiu-se a um forte investi-
mento na qualidade, apresentação e 
comercialização do produto.

Pesca
Relativamente à pesca, as vantagens 
mais relevantes são a Zona Económi-
ca Exclusiva mais extensa da Europa, 
a elevada diversidade de espécies 
marinhas e o facto de ser uma ati-
vidade tradicional em Portugal. O 
peixe capturado em Portugal é con-
siderado um produto da mais alta 
qualidade a nível mundial. 
As exportações portuguesas de pro-
dutos de pesca, conservas, crustáceos 
e outros produtos do mar foram de 

1,055 milhões de euros (2019), 
destacando-se destinos como Espa-
nha, Itália e França. O peixe enlatado 
português é considerado uma das 
maiores tendências da alimentação 
mundial nos próximos anos, espe-
cialmente 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. 
Em 2019, as vendas de frutas, legu-
mes e plantas para os mercados ex-
ternos atingiram os 1,605 milhões 
de euros. Um crescimento impul-
sionado sobretudo pelo mercado 
da União Europeia, especialmente 
por Holanda, Reino Unido Espanha, 
França e Alemanha.
A exportação de pera Rocha continua 
com uma performance notável, mas 
o sucesso atinge também a maçã de 
Alcobaça e os pequenos frutos. 
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. 
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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 2019, ascenderam 

a 2,5 mil milhões de euros e abrangeram 177 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.

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. 

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. 

Efetivamente, o desenvolvimento tec-
nológico, a flexibilidade na produção 
e a procura de novas soluções são atri-
butos essenciais que têm pautado o 
desenvolvimento da Fileira Casa e que 
têm contribuído para o desenvolvi-
mento dos setores, garantindo, desta 
forma, as vantagens competitivas que 
suportam o reconhecimento interna-
cional da produção nacional. 

A indústria da Fileira Casa sempre ba-
seou os seus pilares de atuação em va-
lores que atualmente são tidos como 
fundamentais para garantir diferen-
ciação, orientando os seus processos 
internos e externos focados na dina-
mização de procedimentos suporta-
dos em atitudes sustentáveis que va-
lorizam o meio ambiente e condições 
de trabalho, otimizando conceitos de 
gestão e de redução de desperdícios. 

Algumas tendências globais têm per-
mitido, às empresas da Fileira, adotar 

O atual contexto provocado pela pan-

demia COVID-19 vem confirmar a 

necessidade de adoção de uma nova 

atitude por parte da indústria desta 

Fileira, sendo de destacar a sua resi-

liência que, nos momentos contro-

versos e na conjuntura difícil derivada 

da pandemia, soube reinventar-se, 

permanecer e evoluir no processo de 

adaptação às novas exigências.

um alinhamento de atitude estraté-

gica que se tem verificado bastante 

positivo. As alterações verificam-se, 

principalmente, nos comportamentos 

do consumidor:

•  Produto à medida – o cliente gosta 

de participar na individualização do 

seu produto;

•  Comércio online;
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•  Preocupação ambiental e social, que 
passa pela reutilização de materiais 
e de práticas de gestão sustentáveis;

•  Fenómeno das redes sociais – canais 
favoritos de contacto para divulga-
ção e troca de experiências;

•  A necessidade de segurança e re-
ceio de contágio motivou a produ-
ção de produtos inovadoras com 
características associadas a contro-
lo antimicrobiano;

•  A necessidade de manter ambientes 
livres de contágio e esterilizados es-
timulou a procura de novas soluções 
suportadas em tecnologia. 

O futuro passa, assim, pela procura de 
novas soluções que garantam não só 
o conforto, mas a segurança e a con-
fiança de uso, levando a que as em-
presas se posicionem num patamar de 
inovação e tecnologia. 

Numa clara necessidade de adapta-
ção à nova realidade, os setores têm 
apostado na inovação e tecnologia, 

adotado comportamentos de gestão 
suportados em atitudes sustentáveis e 
de responsabilidade social, procurado 
novas soluções que assegurem conti-
nuidade às trocas comerciais tradicio-
nais, nomeadamente a evolução para 
uso do e-commerce.

A Fileira estruturou-se, adaptou-se e 
apostou em novos modelos de comu-
nicação, posicionando-se com maior 
destaque. Contudo, é uma Fileira que 
apoia muito a sua promoção externa 
nas participações em eventos interna-
cionais, o que debilita a indústria, pois 
em condições extremas, como a que 
se verifica atualmente, os setores dei-
xam de ter suporte promocional. Si-

tuação que, naturalmente vai obrigar 
a repensar, redirecionar prioridades e 
atuar de uma forma orientada para 
novos formatos de atuação.

Mas a Fileira Casa tem tudo para ga-
rantir 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 de 
se digitalizar e acompanhar a grande 
tendência de melhoria de processos e 
de novos conceitos de produção. 

isabel.quintas@portugalglobal.pt

mailto:isabel.quintas%40portugalglobal.pt?subject=
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EVOLUÇÃO DA FILEIRA
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> POR JORGE SALVADOR, 
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 

e comércio eletrónico, aceleradas agora pelo 
contexto de pandemia que vivemos, que provocou 
constrangimentos de diversa natureza, limitativos 

da atividade produtiva e exportadora das empresas.

No setor da Construção Civil, a ca-

pacidade de internacionalização e 

de adaptação das empresas, a vas-

ta experiência 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 en-

tre engenheiros, arquitetos e paisa-

gistas que dão origem a obras me-

moráveis, com identidade e cultura, 

e a capacidade de fazermos enge-

nharia para o mundo. Refira-se que 

temos vários Centros de Competên-

cias de engenharia de multinacionais 

a operar a partir de Portugal, 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) e do ITeCons (Instituto 
de Investigação e Desenvolvimento 
Tecnológico para a Construção, Ener-
gia, Ambiente e Sustentabilidade da 
Universidade de Coimbra).

Atualmente, a reabilitação de edifí-
cios, principalmente de edifícios resi-
denciais, é uma área de oportunida-
des, estando em franco crescimento 
desde 2018. O Programa Nacional 
de Investimentos (PNI) 2030, que tem 
21,9 milhões de euros de investimento 
previsto para os próximos anos (gran-
des projetos nas áreas dos transportes 
e mobilidade, ambiente, energia e 
regadio), irá permitir ganhos signifi-
cativos às empresas. Por seu turno, o 
documento “Visão Estratégica para o 
Plano de Recuperação Económica de 
Portugal 2020-2030”, elaborado por 
António Costa Silva como resposta à 
crise económica provocada pela CO-

VID-19, formula uma estratégia de re-

cuperação económica para a próxima 

década assente numa boa aplicação 

dos fundos europeus, onde a cons-

trução de uma rede de infraestruturas 

nas áreas do PNI 2030 é condição in-

dispensável para o sucesso do nosso 

país neste “século da conetividade” e 

um pilar essencial no modelo de de-

senvolvimento de Portugal preconi-

zado para o período pós-pandemia, 

visando maior crescimento, competiti-

vidade e coesão social e regional. 

O impacto da COVID-19 na Constru-

ção e no Imobiliário, parece, para já, 

ser menos forte do que noutros seto-

res. Desde o início da pandemia, a ní-

vel nacional, estes dois setores nunca 

pararam, na medida em que as obras 

públicas e privadas não foram suspen-

sas (salvo raras exceções, por casos de 

trabalhadores contagiados, e retoma-

das pouco tempo depois) e as empre-

sas puderam manter a sua atividade, 

tomando as medidas e precauções 
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recomendadas pela DGS, substituindo 

importações (ante as dificuldades de 

abastecimento desde alguns mercados 

europeus e asiáticos) e adaptando o 

formato de venda (apostando na visita 

de imóveis pela via digital por exem-

plo). Já a nível internacional, a situação 

foi evoluindo consoante as políticas de 

saúde pública determinadas pelos go-

vernos dos países onde as empresas 

portuguesas exercem serviços de cons-
trução, sendo que neste momento a si-
tuação está estabilizada na maioria dos 
mercados externos, após a retoma de 
obras no desconfinamento. 

Ainda assim, as estimativas apontam 
para uma queda da atividade do se-
tor da Construção e Imobiliário para 
2020 (sobretudo a nível da reabilitação 
urbana), que poderá ser significativa, 
na medida em que outros setores que 
concorrem para a sua dinamização, 
caso do Turismo (em particular a ho-
telaria e o alojamento local), estão a 
sofrer e poderão continuar a sofrer nos 
próximos meses uma redução abrupta 
de atividade e um menor grau de con-
fiança dos agentes económicos, o que 
leva a uma menor número de licenças 
municipais e nível de construção nova e 
reabilitação de edifícios habitacionais e 
não habitacionais (turismo, comércio e 
indústria). Por seu turno, no segmento 
das obras públicas, apesar de se verifi-

car uma quebra nos contratos celebra-
dos, observa-se um forte aumento do 
número de obras lançadas a concurso.

A Construção Civil espera vir a ser no-
vamente o motor da recuperação eco-
nómica e do emprego do país e, nesse 
sentido, as associações empresariais 
do setor (AICCOPN e AECOPS) reco-
mendam que “Portugal deve apostar 
na continuidade do seu plano de in-
vestimento público em Infraestruturas, 
aproveitando os fundos comunitários 
que vão ser postos à nossa disposi-
ção”, e propuseram ao governo me-
didas excecionais e orientadas para a 
sua atividade, que permitam mitigar os 
impactos da crise, consubstanciados na 
proposta "Criar Resiliência na Indústria 
da Construção - Um plano para a con-
tinuidade no âmbito da COVID-19”.

Este é um setor competitivo vocacio-
nado para os mercados externos, uma 
tendência que as empresas portugue-

“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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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 tec-

nológica/digital, já chegou à constru-

ção. Caracterizada pela utilização de 
novos materiais, componentes e tec-
nologias de construção, pode levar a 
um ganho significativo de eficiência. 

A construção modular (produção 
dos módulos pré-fabricados que 
irão compor os edifícios), associada 
à adoção de novos materiais e pro-
cessos, está a revolucionar a forma 
como se faz a construção. Estamos 
a assistir à chegada da Indústria 4.0 
ao setor da construção e conceitos 
como as Smart Homes, os sensores 
(captura de informação em tempo 
real – infraestruturas inteligentes), 

as digital twin models technologies, 
a utilização de robots, de exoskele-
tons e de drones, a impressão 3D e os 
modelos 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 construção 
civil, que abrange também a área dos 
materiais de construção. Trata-se de 
softwares de bases de dados, em for-
mato digital, de todos os aspetos a 
considerar na edificação de um pro-
jeto, permitindo a criação de um mo-
delo visual 3D e facilitando a visua-
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lização do resultado final do projeto 

em estudo. Esta plataforma permite 

a geração, gestão e armazenamen-

to de todas as informações de uma 

construção num modelo informático.

Cada vez mais, o setor aposta na efi-

ciência energética e sustentabilidade 

de toda a cadeia de valor da constru-

ção e a expressão “economia circular” 

está já associada às empresas de cons-

trução civil e de materiais de constru-

ção no país, preconizando um modelo 

assente na redução, reutilização, recu-

peração e reciclagem de materiais e 

energia, transformando o fluxo linear 

por fluxos circulares e convertendo o 

que antes se considerava resíduos em 

novos recursos que podem ser reintro-

duzidos no processo produtivo. Uma 

vez que é vital que a decisão para se 

reutilizarem os materiais 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.

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, gesso e betão, 
plásticos, tintas e vernizes e vidro, está 
fortemente orientado para os merca-
dos externos.

Neste setor destacam-se como vanta-
gens competitivas a existência de pro-
dutos de alto valor acrescentado e de 
elevada performance, a flexibilidade de 
produção, a incorporação de tecnologia 
na produção, a capacidade de inovação 
e design do produto, a oferta integrada 
de produtos, a tradição 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 diver-
sificação de mercados, a ligação à 
natureza (matérias-primas) e a va-
lorização do impacto ambiental são 
mais alguns exemplos de tendências 
transversais a quase todos os subse-
tores dos Materiais de Construção. 
A nível promocional, tem-se notado 
também um aumento da importân-
cia das missões inversas de importa-
dores em detrimento da participação 
direta em feiras. Por fim, ao nível da 
inovação de produtos, têm surgido 
alguns materiais verdadeiramente 
disruptivos, de que são exemplo os 
“self-healing materials” (asfalto) ou a 
conjugação de matérias-primas como 
a pedra natural e a cortiça, o projeto 
Stork (Stone+Cork), para fazer novos 
produtos. E a incontornável transfor-
mação digital, incluindo a 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 
centros de I&D em Materiais de 
Construção, alguns deles comuns 
à área da Construção Civil, como o 
ISISE (Institute for Sustainability and 
Innovation in Structural Engineering), 
o CERIS (Civil Engineering Research 
and Innovation for Sustainability) e o 
CTCV (Centro Tecnológico da Cerâ-
mica e do Vidro).
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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).

Os efeitos da crise económica resultante 

da COVID-19 no setor dos Materiais de 

Construção têm sido relativamente limi-

tados até ao momento, a nível nacional, 

já que a atividade de construção não 

parou, o que levou a que a fabricação e 

distribuição deste tipo de materiais não 

Isto levou a que algumas empresas do 

setor, levadas pela sua vontade em 

contribuir para o esforço nacional de 

combate ao coronavírus e aproveitando 

algumas folgas de capacidade, come-

çassem a produzir alguns EPI (Equipa-

mento de Proteção Individual) como, 

por exemplo, viseiras, em cooperação 

com outras empresas nacionais.

A real dimensão da quebra de ven-

das em 2020 nos mercados externos 

poderá começar a ser vislumbrada a 

partir de setembro, se as novas enco-

mendas forem escassas, como resulta-

do de uma procura menor dos consu-

midores nos principais países clientes. 

tivessem sido encerradas. Os impactos 
mais negativos têm abrangido os ex-
portadores, na medida em que viram 
as suas encomendas dos seus principais 
mercados (Europa e EUA) serem cance-
ladas ou adiadas ainda antes do final de 
março, levando à suspensão da ativida-
de de algumas fábricas, por acumulação 
excessiva de stocks ou com diminuição 
do nível de atividade, por falhas da ca-
deia de abastecimento, por problemas 
logísticos, de transporte ou alfandegá-
rios nos países de origem de matérias-
-primas, equipamentos ou consumíveis. 

O futuro das empresas do setor vai de-
pender então do comportamento da 
procura, por um lado no curto prazo e 
por outro no período pós-pandemia. 

A situação provocada pelo corona-
vírus levou a que algumas empresas 
desde setor tivessem que reinventar 
a sua estratégia de comunicação in-
ternacional, face ao cancelamento e 
adiamento das feiras (tradicionalmen-
te, os eventos são a principal forma de 
promoção da oferta portuguesa nos 
mercados externos), pensando agora 
em apostar em novos formatos, como 
as plataformas digitais (que podem in-
cluir marketplaces), showrooms, feiras 
e exposições virtuais, sessões de reu-
niões B2B com potenciais clientes por 
videoconferência, entre outras, con-
siderando também a promoção con-
junta com os produtos da Fileira Casa. 
Os próprios modelos de negócio terão 
tendência a assentar cada vez mais 
na digitalização, através de várias fer-
ramentas de produção, marketing e 
gestão do cliente, e no e-commerce. 

O setor dos Materiais de Construção irá, 
certamente, continuar a ser um exem-
plo nacional de crescimento constante 
ao nível das exportações, não só pela 
qualidade dos materiais em si, bem 
como pela qualidade das nossas empre-
sas, que têm apostado constantemente 
na inovação do produto e na melhoria 
de eficiência do processo produtivo. 

jorge.salvador@portugalglobal.pt
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> POR CRISTINA GÓIS AMORIM, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA INDÚSTRIAS 
CULTURAIS E CRIATIVAS

É indiscutível que os setores Culturais e Criativos constituem pilares fundamentais 
para o desenvolvimento das sociedades modernas. Dado o seu carácter transversal, 

apresentam soluções não apenas inovadoras como também inclusivas,  
que se exprimem não só através de condições competitivas e estratégicas para 
a revitalização de uma parte substancial das atividades económicas, dos setores 

de bens e serviços, como também pela capacidade de estender e incorporar 
as componentes de criatividade e de inovação a outros setores económicos, 

constituindo desta forma uma mais-valia para o acréscimo da cadeia de valor.

É com este enquadramento que, 
desde 2014, a AICEP tem vindo a 
acompanhar um conjunto de setores, 
ligados à Cultura e Criatividade, agre-
gados na Fileira das Indústrias Cultu-
rais e Criativas – Artes do Espetáculo, 
Artes Visuais, Cinema, Audiovisual e 
Media, Design e Artesanato, Edito-
rial e Livreiro e ao Património Cultu-
ral. Este universo, que se caracteriza 
não só por apresentar um portefólio 
bastante alargado de competências, 
como também por integrar colabora-
dores altamente qualificados, é com-
posto maioritariamente por empresas 
de pequena dimensão, agentes cultu-
rais, associações culturais e recreativas 
sem fins lucrativos, IPSS e artistas em 
nome individual.

É comum afirmar-se, que em tempos 
de crise, os domínios da área da cul-
tura são os primeiros a serem atingi-
dos e os últimos a recuperar. Ora, no 
atual contexto pandémico temos vin-
do a assistir, desde logo, ao impacto 

assolador que a COVID-19 teve junto 
de todos estes setores.

A título de exemplo, nas Artes do Es-
petáculo o confinamento decorrente 
do Estado de Emergência levou a que 
inúmeros espetáculos e festivais fos-
sem adiados sine die, sendo mesmo 
a maior parte da programação cance-
lada, tanto em Portugal como no es-
trangeiro. Esta situação teve impacto 
direto na atividade, não só dos artistas 
(músicos, atores, bailarinos e perform-
ers), como também das empresas e 
dos profissionais que integram este 
setor: produtoras, agências, técnicos 
de audiovisual, aluguer de equipa-
mentos, bilhética, entre outros.

Também o setor do Cinema, Audiovi-
sual e Media foi fortemente afetado 
sendo as empresas e agentes do setor 
forçados a uma paragem e, desde logo, 
os trabalhadores que operam à frente 
e atrás das câmaras, viram a manuten-
ção dos postos de trabalho em risco, 
em consequência do adiamento ou 
mesmo cancelamento de várias produ-
ções, tanto nacionais como internacio-
nais, já em curso e/ou em preparação.

No Editorial e Livreiro muitas das edi-
toras e agências literárias viram-se 
obrigadas a suspender a atividade, a 
adiar lançamentos, a reagendar a pu-
blicação de novas obras, a repensar 
todo o plano editorial e inclusivamen-
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te, a ver gorado o negócio da venda 
de direitos a editoras internacionais, 
assim como contratos de distribuição, 
em função deste novo contexto.

Concomitantemente e como reflexo 
direto, verificou-se uma acentuada 
quebra nas vendas do mercado livreiro, 
desde logo pela restrição e/ou encerra-
mento de atendimento ao público do 
comércio, que pôs em causa a atividade 
das livrarias que denotavam já alguma 
fragilidade. O forte impacto negativo 
generalizado no setor, nomeadamente 
para as pequenas editoras e livrarias, 
resultou numa falta de liquidez, com 
graves implicações futuras, pondo as-
sim em causa a capacidade de realiza-
ção de futuros investimentos.

Ainda assim, de forma resiliente e re-
sultado da extraordinária capacidade 
“criadora e criativa”, foram-se multi-
plicando as iniciativas nos mais varia-
dos formatos, nomeadamente através 
da utilização de meios digitais.

Porém, não sendo suficientes estas 
alternativas para fazer face aos cons-
trangimentos financeiros encontrados, 
face à escassez de fontes de financia-
mento e de modo a minimizar as con-
sequências, foi aprovado um conjunto 
de iniciativas, quer transversais, a todos 
os setores económicos, quer iniciativas 
e medidas específicas para cada setor.

Mais recentemente, na parte intitulada 
“Programa para a Cultura, Criatividade 
e Inovação” que consta do documento 
“Visão Estratégica para o Plano de Re-
cuperação Económica de Portugal 2020-
2030”, elaborado por António Costa 
Silva, são apresentadas, também para 
os setores Culturais e Criativos, linhas 
orientadoras e propostas de medidas, 
com vista à utilização dos fundos euro-
peus disponíveis, para a recuperação dos 
efeitos económicos adversos causados 
pela atual pandemia, destacando-se, en-
tre outros eixos, a aposta na “Criação de 
redes artísticas”, na “Criatividade, Tecno-
logia e Digitalização” e na valorização do 
“Saber Fazer Português”.

O papel da 
AICEP no apoio 
à internacionalização 
das Indústrias Culturais 
e Criativas
Sendo uma das principais atribuições 

da AICEP promover a internaciona-

lização das empresas portuguesas 

e apoiar a sua atividade exportado-

ra, é com este enquadramento que 

se dará continuidade ao trabalho 

que tem vindo a ser feito junto das 

empresas dos setores das Indústrias 

Culturais e Criativas, adaptando a 

oferta de serviços às necessidades 

identificadas junto destes setores e 

prestando um acompanhamento de 

proximidade às empresas.

Ações organizadas 
no contexto da Fileira 
das Indústrias Culturais 
e Criativas

Ações de promoção internacional

Artes do Espetáculo

•  Eurosonic “Portugal Country Focus” 

Noorderslag, Holanda 2017 e edi-

ção de 2017

•   Waves Vienna – Portugal Coun-
try Focus 

Viena, Áustria 2018

•  MMVV – Mercat de Música Viva 
de Vic “Portugal Country Focus” 

Vic, Espanha 2019

•  “WHY Portugal Event” – West-
way Lab Festival 
Guimarães, Portugal 2018

•  Festival Periferias – Apoio Institucional 

Sintra, Portugal 2017, 2018 e 2019

•  Convite a Programadores:  

MIL Lisbon International Music 
Network 

Lisboa, Portugal 2019 

RHI – Revolution Hope Imagination 
Portugal 2019

• Produção de catálogos digitais

• Apoio institucional

Artes Visuais

•  Portugal na XXI Trienal de Milão 
“Objects after Objects” 
Milão, Itália 2016

•  16ª Exposição Internacional de Ar-
quitetura – La Biennale di Venezia 
Veneza, Itália 2018

•  58.ª Exposição Internacional de 
Arte – La Biennale di Venezia 
Veneza, Itália 2019

• Apoio institucional

Cinema, Audiovisual e Media

•  FESTin – Festival de Cinema Iti-
nerante da Língua Portuguesa 
Edições 2017 e 2018 

Design e Artesanato

•  Ano do Design Português 2014/15 
– Livro “Portugal by Design”

•  Design Português em São Paulo 
São Paulo, Brasil, 2015

•  Eunique 
Karlsrhue, Alemanha, 2015

•  Tent London 
Londres, Reino Unido 2016

•  London Design Fair 
Londres – Reino Unido 2017
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•  Carrousel des Métiers d’Art et 
de Création 
Paris, França 2018

•  3daysofdesign 
Copenhaga, Dinamarca 2018 e 2019

•  Dutch Design Week 
Eindhoven, Holanda 2018 e 2019

• Apoio institutional

Editorial e Livreiro

•  “Encontro de Editores em Lisboa” 
2016 – Editores britânicos 
2017 – Editores franceses, espa-
nhóis e italianos 
2018 – Editores alemães e mexicanos 
2019 – Editores alemães

•  Feira Internacional do Livro de Gua-
dalajara “Portugal País Convidado” 
México 2018 e edição de 2019

Património Cultural

• Bienal Ibérica do Património.
• Apoio institucional

Ações de capacitação
As ações de capacitação que têm 
vindo a ser organizadas destinam-
-se a todos estes domínios, como os 

seminários organizados em 2017 e 
2019, que contaram com a partici-
pação de várias entidades públicas 
com o objetivo de apresentar os pro-
gramas e mecanismos de apoio dis-
poníveis para as Indústrias Culturais 
e Criativas, assim como prestar es-
clarecimentos sobre dúvidas relacio-
nadas com o tipo de candidaturas e 
formas de acesso a estes programas 
de financiamento.  

Como complemento a estas ações, 
foi ainda criado o “Guia de Apoio às 
Indústrias Culturais e Criativas”, com 
o objetivo de disponibilizar informa-
ção sistematizada destinada a dotar 
as associações, empresas, agentes e 
profissionais com informação sucinta 
sobre os programas e mecanismos de 
apoio disponíveis. 

Apoio institucional
A AICEP também enquanto entidade 
“facilitadora” tem prestado apoio ins-
titucional a todos os setores da Fileira 
das Indústrias Culturais e Criativas, 
passando pela articulação de contac-
to com entidades externas, tanto na-
cionais como internacionais, no apoio 
na identificação de parceiros interna-
cionais, na publicação de notícias nos 
canais de divulgação da Agência, no-
meadamente revista Portugalglobal e 
newsletters Portugalews e NewsRoom. 

Como consequência da situação pan-
démica, o adiamento de um conjunto 
de iniciativas previstas para este ano, à 
exceção da “London Craft Week” que 
decorrerá em Londres de 1 a 6 de outu-
bro, da 5.ª edição do “Encontro de Edi-
tores” e do pontual apoio institucional 
a algumas ações a realizar até ao final 
de 2020, prevê-se em 2021 dar conti-
nuidade a um conjunto de ações que 
a AICEP tem vindo não só a organizar 
como também a colaborar até à data, 
assim como implementar novas ações 
de promoção, designadamente para o 
setor do Cinema, Audiovisual e Media.

De salientar que para a prossecução dos 
objetivos desta Fileira tem sido decisiva 
a colaboração que a AICEP tem vindo 
a estabelecer com outras entidades, 
nomeadamente as representadas no 
Grupo de Contacto da Ação Cultural 
Externa, assim como o Centro de Infor-
mação Europa Criativa, o ICA – Instituto 
de Cinema e do Audiovisual, a Portugal 
Film Commission, entre outras, o que 
tem permitido por via da articulação 
conjunta, não só o reforço da promoção 
e internacionalização, através de uma 
abordagem transversal e intersectorial, 
como também encontrar soluções para 
o apoio à internacionalização dos seto-
res Culturais e Criativos. 

Cristina.Gois@portugalglobal.pt
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METALÚRGICA 
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UMA FORÇA MOTRIZ 
DA ECONOMIA PORTUGUESA
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> POR LUÍS OLIVEIRA, 
ESPECIALISTA DA AICEP 
NA FILEIRA METALÚRGICA 
E METALOMECÂNICA

A Fileira da Metalúrgica e Metalome-
cânica é uma referência da indústria 
transformadora portuguesa. A impor-
tância desta Fileira deve-se ao facto de 
ser geradora de emprego, de investi-
mento e que contribui de forma subs-
tancial para as exportações nacionais. 
Composta por cerca de 15.000 empre-
sas, das quais 99,3 por cento são PME, 
emprega perto de 193.000 trabalha-
dores. Em 2018 alcançou um volume 
de negócios de 27 mil milhões de eu-
ros que geraram um VAB de cerca 6,3 
mil milhões de euros. No contexto da 
indústria transformadora nacional esta 
Fileira, em 2018, representava cerca 
de 22 por cento das empresas, 26 por 
cento da sua mão-de-obra e 29 por 
cento do volume de negócios.

A importância económica desta fileira 
pode ser ainda percebida pelo facto 
de, ao se constituir como importante 
fornecedor de todo o setor industrial, 
desempenhar, enquanto produtor de 
bens de equipamento, um papel fun-

damental no processo de desenvolvi-
mento da indústria portuguesa.

A Fileira é composta por uma diver-
sidade de subsetores produtivos que 
se traduz numa grande diversidade de 
produtos produzidos, que compreen-
de bens intermédios e acabados, des-
tinados a atividades industriais incluí-
das dentro da Fileira e fora dela, bem 
como, um conjunto diverso de bens 
destinado ao mercado de bens de 
consumo e de bens de equipamento. 
A produção de bens pode ser standard 
ou à medida, de acordo com as espe-
cificidades e necessidades do cliente. 
Há, pois, competências na conceção e 
desenvolvimento de soluções, alicer-
çados na capacidade de engenharia, 
por forma a dar respostas às necessi-
dades e requisitos dos clientes de um 
produto otimizado e customizado. 
Para além da customização de produ-
to, as empresas têm a capacidade de 
apresentar soluções de industrializa-
ção. Verifica-se também a capacidade 
em produzir em pequenas séries, com 
valor acrescentado, e com uma exce-
lente relação qualidade/preço. 

A competitividade das empresas des-
ta Fileira baseia-se na capacidade 
técnica, ao nível de engenharia, na 
incorporação de modernas tecno-
logias de conceção, na produção e 
controlo, manuseadas por um capital 
humano altamente qualificado, para 
responder às necessidades de merca-
dos que exigem qualidade e excelên-
cia no serviço. 

A Fileira Metalúrgica e Metalomecânica, uma das 
mais representativas da indústria transformadora 

portuguesa, é atualmente uma força motriz da nossa 
economia. Demonstra ser competitiva, com uma 

enorme vocação exportadora e que tem assentado 
a sua base de crescimento na procura da diversidade 

dos mercados externos, associando o setor 
a uma imagem de elevados padrões de qualidade, 

flexibilidade e inovação tecnológica.
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O desempenho desta Fileira deve-se à 
versatilidade, qualidade e diversidade 
de bens produzidos por PME detento-
ras de know-how e de elevada flexibi-
lidade na adaptação às necessidades 
específicas do cliente. Há também 
uma aposta efetuada pelas empresas 
em fatores de diferenciação, como 
investimentos em inovação nos pro-
dutos e nos processos, I&D, proprie-
dade industrial, design, certificações 
e em responsabilidade e preocupação 
ambiental. Concorre para este desem-
penho um conjunto de entidades de 
suporte às atividades das empresas, 
tais como os centros de formação 
profissional, centros tecnológicos, po-
los tecnológicos, entidades do sistema 
científico e tecnológico, entre outras, 
fundamentais para criar uma envol-
vente de inovação e de transferência 
de tecnologia.

As características desta Fileira são in-
dutoras na captação de investimento 
estrangeiro para Portugal. Encontra-
mos, pois, empresas de capital estran-
geiro nos diferentes setores que com-
põem esta fileira, nomeadamente, 
nos setores automóvel, aeronáutica, 
máquinas e equipamentos.

Esta Fileira é composta por cinco seto-
res com dimensões diferentes: a meta-
lúrgica de base; os produtos metálicos; 
o equipamento elétrico; as máquinas e 
equipamentos; veículos automóveis; a 
fabricação de outro equipamento de 
transporte. Sendo uma Fileira hetero-
génea, a fabricação de produtos me-
tálicos destaca-se no que concerne ao 
número de empresas da Fileira (78 por 
cento), em número de colaboradores 
(47 por cento), enquanto a fabricação 
de veículos automóveis ocupa o maior 
destaque em termos de volume de ne-
gócios (38 por cento) e com um núme-
ro reduzido de empresas (5 por cento). 

Nos últimos cincos anos, a Fileira Me-
talúrgica e Metalomecânica registou 
um crescimento nos diferentes indi-
cadores económicos: número de em-
presas (mais 2,4 por cento), número 

de trabalhadores (mais 20 por cento), 

volume de negócios (mais 33,2 por 

cento), VAB (mais 33,1 por cento) e 

formação bruta de capital fixo (mais 

108,6 por cento). 

Nesta Fileira predominam as peque-

nas e médias empresas. De notar que 

81 por cento das empresas desta têm 

menos de 10 trabalhadores e 96 por 

cento menos de 50 trabalhadores. As 

grandes empresas têm um peso bas-

tante reduzido, menos de 1 por cento. 

Os setores onde as grandes empresas 

têm uma maior representatividade são: 

o automóvel (8 por cento), outro equi-

pamento de transporte (3 por cento) e 

os setores do equipamento elétrico e 

metalúrgica de base (2 por cento).

lor correspondeu a 34 por cento das 

exportações totais da indústria trans-

formadora. Os principais mercados 

clientes desta fileira foram Espanha 

(22,6 por cento), Alemanha (16,9 por 

cento) e França (15,6 por cento). 

Os principais produtos exportados, em 

2019, foram os seguintes em percen-

tagem do total exportado da fileira: os 

veículos automóveis (43,3 por cento), os 

produtos metálicos transformados (15,4 

por cento) e as máquinas e equipamen-

tos (13,3 por cento). Em termos evolução 

na exportação de produtos nos últimos 

cinco anos, regista-se um crescimento 

médio anual de 22,3 por cento no ou-

tro equipamento de transporte e de 13,7 

por cento nos veículos automóveis.

Esta Fileira registou, nos últimos cinco 

anos, uma trajetória de crescimento 

nas exportações, assumindo assim 

uma importância relevante no seio da 

economia nacional. Em 2019, as ex-

portações tiveram como destino mais 

de 200 mercados, no valor de 20,3 mil 

milhões de euros. No período em refe-

rência, registou uma taxa de variação 

média anual de 7,2 por cento. Este va-

Em 2018, o valor das exportações re-

presentou cerca de 70 por cento do 

volume de negócios da fileira.

A Fileira Metalúrgica e Metalomecâ-

nica revela uma intensidade exporta-

dora elevada e um grau de exposição 

ao comércio internacional. Tem como 

principal mercado de destino das ex-

portações a Europa, continuando a 
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apostar na diversificação de merca-

dos. A Fileira tem realizado ações de 

conjuntas de promoção dos seus se-

tores. É, pois, no reforço das ações de 

internacionalização, permitindo esta o 

conhecimento dos mercados e da con-

corrência externa, no incremento da 

inovação e na melhoria da capacidade 

de gestão, nomeadamente na aposta, 

que já se verifica, em investimentos na 

Indústria 4.0, que esta Fileira poderá 

continuar a contribuir para o cresci-

mento da economia nacional.

Uma nota final para o impacto da 

COVID-19 na Fileira Metalúrgica e Me-

talomecânica, que tem tido diferentes 

repercussões na sua atividade. Para 

esta análise temos de ter em conta 

de consumo é possível, no curto prazo, 

avaliar o impacto da crise, nos bens de 

equipamento a análise deverá ser efe-

tuada a médio e longo prazo. Os bens 

de equipamento funcionam numa ló-

gica de contraciclo económico. 

Temos também ter em consideração os 

setores em análise desta Fileira. Assim, 

o setor automóvel, com peso relevante 

na Fileira, como produtor, bem como 

pelo conjunto de empresas que for-

necedoras que envolve (ex.: moldes, 

cunhos e cortantes, etc.), viu as dificul-

dades em que já se encontrava serem 

agravadas com esta crise. O setor aero-

náutico, que se encontrava em cresci-

mento, será afetado por esta crise, em 

Portugal, e no resto do mundo. 

No entanto, em sentido oposto, regis-

ta-se na indústria das duas rodas um 

crescimento da sua atividade e nos va-

lores de exportação. No setor das má-

quinas e equipamentos esta crise foi 

uma oportunidade agarrada por algu-

mas empresas no desenvolvimento de 
equipamentos para a área da saúde.

No que toca a números, em termos de 
exportações, a Fileira, de janeiro a maio 
deste ano, em comparação com o pe-
ríodo homólogo anterior, registou uma 
quebra de 27 por cento. No entanto, 
as exportações da Fileira, para países 
extracomunitários, no mesmo período, 
cresceu 7 por cento. De referir que as 
exportações nacionais registaram, de 
janeiro a maio de 2020, uma quebra 
de 18 por cento. Os setores que re-
gistaram uma maior quebra foram o 
outro equipamento de transporte (me-
nos 40 por cento) e os veículos auto-
móveis (menos 35 por cento). O setor 
que registou um menor decréscimo 
nas exportações foi o das máquinas e 
equipamentos (menos 11 por cento). 
De assinalar que as exportações deste 
setor, para os países extra-União Euro-
peia, cresceu 12 por cento. 

luis.oliveira@portugalglobal.pt

o grau de intensidade exportadora 

da Fileira, que, como acima referido, 

é elevada. Assim, o seu desempenho 

está largamente associado à evolução 

económica dos mercados internacio-

nais. Há outros aspetos a ter em conta. 

Um relaciona-se com o tipo de produ-

tos produzidos, ou seja, bens de con-

sumo ou bens de equipamento, e as 

indústrias clientes. Enquanto nos bens 

mailto:luis.oliveira%40portugalglobal.pt?subject=
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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. 
Mesmo em conjunturas difíceis como a que atualmente atravessamos devido 

à pandemia COVID-19, 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. 

Com um volume de negócios de mais 
de 9,9 mil milhões de euros em 2018 
(dados do INE), representando 10 por 
cento do volume da Indústria Trans-
formadora nacional, a Fileira Moda 
é composta por um total de 15.647 
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 26 por cen-
to dos trabalhadores). De referir ainda 
que a Fileira representa 23 por cento 
das empresas e emprega 25 por cento 

dos trabalhadores da Indústria Trans-

formadora portuguesa (INE, 2018). 

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 

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 6,837 mil milhões de euros em 

2019, os setores que mais exportam são 

o Vestuário e Acessórios e o Calçado e 

Componentes, que foram responsáveis 

por 74 por cento das exportações da 

Fileira, com 47 por cento (3,229 mil mi-

lhões de euros) e 27 por cento (1,844 

mil milhões de euros), respetivamente.

No que concerne aos outros setores 

da Fileira, as exportações, em 2019, 

variaram entre 795 milhões de euros 

(Têxteis não confecionados) e 35 mi-

lhões de euros (Outros Acessórios de 

Moda). De referir ainda que o setor da 

Ourivesaria, Joalharia, Bijutaria e Relo-

joaria exportou 435 milhões de euros 

e o setor dos Curtumes 117 milhões.

Espanha, França e Alemanha são os 

principais mercados de exportação da 

Fileira Moda de um total de 191 mer-

cados externos de exportação, repre-
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sentando, em 2019, 53 por cento do 
volume de exportação.

A internacionalização é o caminho natu-
ral a seguir por parte das empresas por-
tuguesas da Fileira Moda, que contam 
com uma vasta experiência e uma capa-
cidade de renovação e resiliência. 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-
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. 

Refira-se que a Fileira Moda tem pro-
curado, sempre que possível, realizar 
ações conjuntas a nível da promoção 
internacional, apresentado de uma 
forma integrada, nos diversos setores 
que engloba, o que de melhor se faz 
em Portugal. 

A Fileira Moda 
e a COVID-19
A pandemia COVID-19 teve, de ime-
diato, um forte impacto na atividade 
dos vários setores da Fileira, mas asso-
ciações empresariais e empresários não 
“baixaram os braços” e têm sabido 
adaptar-se e reinventar-se perante os 
desafios que têm de enfrentar. Inova-
ção, tecnologia e reforço da promoção 
internacional são fatores-chave para as 
indústrias da Fileira, sobretudo para os 
setores do vestuário e do calçado.

No calçado, nas palavras de Luís Ono-
fre, presidente da APICCAPS - Asso-
ciação Portuguesa dos Industriais de 
Calçado, Componentes, Artigos de 
Pele e seus Sucedâneos, as previsões 
são “desanimadoras” e “a expectativa 
de que 2020 fosse um ano de afirma-
ção do calçado português nos merca-
dos externos – para onde exportamos 
mais de 95 por cento da produção, 
para 163 países, nos cinco continen-
tes –, infelizmente, não se concretiza-
rá. Por agora, estima-se que o consu-
mo mundial recue 22,5 por cento este 
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ano. Na Europa, a quebra será ainda 
mais acentuada: 27,5 por cento. Em 
termos gerais, menos 5.000 milhões 
de pares de calçado deixarão de ser 
comercializados este ano”.

Para Luís Onofre, “há, agora, de criar 
os alicerces de futuro, com a mesma 
ambição: tornar Portugal líder do de-
senvolvimento integrado de soluções 
para o ‘cluster’ do calçado”. E aponta 
os três desafios a que a indústria vai 
ter de responder. O primeiro desafio 
passa por integrar na Fileira recursos 
humanos mais qualificados: “a atra-
ção de uma nova geração de talentos 
será, desse ponto de vista, um impe-

da ATP - Associação Têxtil e Vestuário 
de Portugal, que considera que “flexi-
bilidade, reatividade e capacidade de 
resposta rápida são apenas alguns dos 
atributos da indústria têxtil e vestuário 
portuguesa, fundamentais em qualquer 
momento, mas imprescindíveis em pe-
ríodos de grande incerteza e volatilida-
de como o que vivemos atualmente”. 

“Só assim foi possível às empresas des-
te setor, habituadas a reinventarem-se 
em contextos difíceis, fazerem parte da 
solução no contexto da luta contra a 
pandemia, adaptando as suas unida-
des de produção para conseguirem co-
locar no mercado, em tempo recorde, 

rativo categórico”. Em segundo lugar, 

importa reforçar substancialmente a 

presença do ‘cluster’ português do 

calçado nos mercados internacionais, 

através do investimento na promoção 

internacional, “apostando na promo-

ção da marca própria, complementa-

da com investimentos na promoção 

externa. Por outro, no plano institu-

cional, será indispensável o reforço da 

promoção de uma campanha trans-

versal com a denominação ‘Portu-

guese Shoes’”. O terceiro imperativo 

é, para Luís Onofre, o da inovação: 
“A indústria portuguesa quer ser o 
grande modelo ao nível da digitaliza-
ção e da sustentabilidade. Quando o 
conseguirmos, garantiremos para Por-
tugal uma posição estratégica ímpar 
na cena competitiva internacional”.

Também à indústria têxtil e do vestuá-
rio (ITV), a pandemia trouxe “enormes 
desafios”, mas para César Araújo, 
Presidente da ANIVEC, Associação 
Nacional das Indústrias de Vestuário 
e Confecção, esta “mudança de pa-
radigma veio também confirmar que 
a indústria do vestuário é a mais com-
petente e flexível do mundo”.

“Com a gradual retoma à ‘normalida-

de’, Portugal tem ferramentas únicas 

para conseguir destacar-se face aos 

mercados concorrentes. Com a sua já 

reconhecida habilidade de se adaptar 

a novas circunstâncias e rápida capaci-

dade de resposta, o nosso país está na 

linha da frente enquanto mercado de 

referência para o setor de vestuário e 

moda”, acredita César Araújo.

Uma posição igualmente defendida 

por Mário Jorge Machado, presidente 

artigos imprescindíveis para a proteção 

dos profissionais e da sociedade em 

geral”, afirma Mário Jorge Machado.

O presidente da ATP destaca o valor do 

‘Made in Portugal’ neste setor, “sinó-

nimo de valor acrescentado e de uma 

oferta que integra produtos e serviços 

inovadores, um extraordinário ‘know-

-how’, incluindo na engenharia de 

produto e processo, competências pri-

mordiais no desenvolvimento de no-

vos produtos e serviços que mais uma 
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vez serão essenciais, quer para dar 
resposta a necessidades emergentes 
do contexto da pandemia, quer para 
eventuais mudanças estratégicas em 
termos de negócio para, por exemplo, 
fazer face à quebra na procura que 
hoje se vive”.

Segundo Mário Jorge Machado, 
a ITV portuguesa quer ser reconhe-
cida como uma indústria inovadora, 
criativa e credivelmente sustentável, 
objetivo que, na sua opinião, “saiu 
igualmente reforçado neste contexto 
de pandemia”, acrescentando que, 
por outro lado, “é fundamental que 
esta indústria continue a apostar na 
servitização e digitalização, na diver-
sificação de mercados e clientes e na 
proximidade ao cliente final, como 
forma de dar resposta às necessidades 
prementes, mas também para mini-
mizar riscos e garantir o seu próprio 
desenvolvimento sustentável”. 

Precisamente, e mesmo no contexto 
atual, as tendências futuras da Fileira 
Moda apontam para a slow fashion, 
a ecossustentabilidade, a qualidade, a 
versatilidade e durabilidade dos pro-
dutos, e a reciclagem e reutilização 
como sendo cada vez mais valorizados 
por consumidores que se revelam mais 
exigentes e que sabem o que querem. 
Será de salientar a aposta na digitali-
zação, na sustentabilidade e a respon-
sabilidade ambiental e social da Fileira, 
que, sendo uma indústria poluente, 

tem procurado e encontrado novas so-
luções, com a utilização de novos ma-
teriais, bem como métodos e processos 
produtivos amigos do ambiente.

Por outro lado, devem ser tidos em 
conta os novos hábitos de venda das 
empresas e de compra dos consu-
midores atuais, que se refletiram no 
forte aumento do comércio online na 
atual conjuntura, pelo que as empre-
sas devem apostar mais na formação, 
nas áreas do e-commerce e dos mar-
ketplaces, devem ainda acompanhar 
e conhecer os públicos-alvo dos seus 
produtos. Numa época digital, os in-
fluencers e as redes sociais ocupam 

“Como esta pandemia 
veio demonstrar,
os intervenientes 
da Fileira Moda

devem estar atentos 
às mudanças,

para que as consigam 
acompanhar,

sempre com os olhos 
postos no futuro

e abertos aos desafios.”

um lugar de destaque, em especial 
junto das gerações mais jovens.

Como esta pandemia veio demons-
trar, os intervenientes da Fileira Moda 
devem estar atentos às mudanças, 
para que as consigam acompanhar, 
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
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SAÚDE
SETOR A OLHAR PARA O FUTURO



setembro 2020 45SAÚDE

> POR RENATA SILVA GOMES, 
ESPECIALISTA DA AICEP  
NA FILEIRA SAÚDE

A crise sanitária da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) levou Portugal 
a declarar o estado de emergência e o governo português a implementar 
um pacote de medidas para atenuar a transmissão da doença e proteger 

os cidadãos nacionais. 
A Direção Geral da Saúde (DGS) prontamente emitiu um Plano Nacional 

de Preparação e Resposta para a doença COVID-19 e implementou Medidas 
de prevenção da COVID-19 nas empresas, para além do acompanhamento 

e relatórios diários da evolução da doença no país.
A iminência da rutura do Serviço Nacional de Saúde (SNS) tanto ao nível dos 

prestadores de cuidados de saúde e dos seus recursos humanos, como dos 
Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e de Equipamentos de Diagnóstico 
e de Terapia Intensiva gerou uma enorme preocupação. Assegurar o normal 

funcionamento das cadeias de abastecimento de bens essenciais tornou-se uma 
prioridade que levou o Ministério da Saúde a fazer uma consulta exaustiva aos 

mercados externos.
Desde o início desta crise que o setor da Saúde em Portugal esteve na linha 

da frente no combate à doença e soube dar resposta e até reinventar-se. 
Depois do choque inicial, as empresas deste setor rapidamente se adaptaram 

à nova realidade e responderam de forma eficaz aos desafios e incertezas 
que se adivinhavam. 

A Fileira da Saúde em Portugal caracte-

riza-se pela sua excelência e rápido de-

senvolvimento, tendo registado uma 

evolução de relevo nas duas últimas 

décadas. Com um volume de negócios 

anual de cerca de 30 mil milhões de 

euros e um valor acrescentado bruto 

(VAB) de 9 mil milhões, esta Fileira en-

volve cerca de 90 mil empresas e em-

prega quase 300 mil trabalhadores.

No que respeita ao comércio interna-

cional, os valores apurados na indús-

tria farmacêutica e nos instrumentos 

e equipamentos médico-cirúrgicos ao 
nível das exportações ascenderam, em 
2019, a 1.478 milhões de euros, regis-
tando uma taxa média de crescimento 
anual de 5,4 por cento entre 2015 e 
2019. E embora a balança comercial 
seja claramente desfavorável a Por-
tugal, é de sublinhar o aumento de 
11,1 por cento nas exportações face a 
2018, contra um aumento de 6,3 por 
cento das importações.

De salientar que as exportações por-
tuguesas de saúde cresceram, no pri-
meiro semestre deste ano, quase 17 
por cento, para 810 milhões de euros, 
face ao período homólogo, segundo 
dados do INE.

Mercados altamente competitivos 
como a Alemanha, Reino Unido, Esta-
dos Unidos, Espanha, França e Irlanda 
são os principais clientes dos produtos 
de saúde portugueses. Quanto aos 
produtos mais exportados, no ano 
passado, a principal fatia dizia respeito 
às preparações farmacêuticas (1.017 
milhões de euros, o equivalente a 68,8 

por cento do total exportado pelo se-
tor), seguindo-se os instrumentos e 
material médico-cirúrgico (21,7 por 
cento do total), os produtos farmacêu-
ticos de base (8,5 por cento do total) 
e os equipamentos de radiação - elec-
tromedicina (1,0 por cento do total).

A indústria farmacêutica representa 
a maior fatia do volume de negócios 
da Fileira da Saúde, sendo altamente 
competitiva. Integrada no sistema eu-
ropeu do medicamento e reconhecida 
pela EMA - Agência Europeia de Medi-
camentos e pelo FDA - Food and Drug 
Administration, encontra-se no 31º 
lugar no ranking global das empresas 
exportadoras a nível mundial e exporta 
para cerca de 150 mercados.

Este setor assume-se como uma exce-
lente porta de entrada na Europa para 
clientes estrangeiros, tendo uma eleva-
da capacidade competitiva, em termos 
de qualidade, produtividade, qualifica-
ção dos recursos humanos e I&D. Utili-
za também tecnologia inovadora para 
a generalidade das formas farmacêuti-
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cas, 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.

Na área da Biotecnologia, Portugal co-
meça a ser o local ideal para o esta-
belecimento de parcerias, ambicionan-
do ser um ponto de referência para o 
desenvolvimento inicial de novos pro-
dutos de elevado valor acrescentado 
como medicamentos, novas moléculas 
e dispositivos médicos.

No setor dos Dispositivos Médicos 
e Equipamentos Médicos-Hospitalares 
são reconhecidas as vantagens compe-

nas áreas do diagnóstico, apoio à deci-
são e intervenção clínica e terapêutica 
e tecnologias de informação.

Na oferta dos Cuidados de Saúde, 
assiste-se a uma fase de expansão 
de hospitais e clínicas, públicos e 
privados, incluindo hospitais univer-
sitários com forte tradição em inves-
tigação e inovação.

O Turismo Médico apresenta-se como 
um vetor potencial de competitivida-
de, sendo uma das principais apos-
tas da Fileira. Portugal disponibiliza 
serviços de alta qualidade na área 
dos cuidados de saúde e uma locali-
zação atrativa para estadias de longa 

da uma outra plataforma, o Portugal 
Health Passport, em estreita articulação 
com o Turismo de Portugal. Os turistas 
que visitem Portugal têm acesso a um 
conjunto de serviços de saúde garan-
tindo-lhes a possibilidade de realização 
do teste de despiste da COVID-19 e o 
acesso, a preços previamente fixados, a 
cuidados de saúde urgentes de elevada 
qualidade ou a check-ups de cinco ti-
pologias diferentes.

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 do e-health, disponibilizando 
tecnologia avançada, quadros alta-
mente qualificados e um crescente 
investimento em inovação, que têm 
gerado efeitos positivos em diversas 
áreas da sociedade. 

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 têx-

teis, vidro e eletrónica, mas também 

duração na área da reabilitação e re-

cuperação. O Health Cluster Portugal 

(HCP) e um conjunto de hospitais pri-

vados criaram a plataforma “Medical 

Tourism in Portugal” para promover 

o Turismo Médico português. 

Numa perspetiva de captação de clien-

tes estrageiros, o HCP desenvolveu ain-
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IMPACTO DA COVID-19
Muitos foram os impactos da CO-
VID-19 na economia nacional aos quais 
os setores da Fileira da Saúde não fo-
ram alheios. Desde logo a restrição de 
exportação de alguns medicamentos e 
dispositivos médicos, numa fase inicial 
e por orientação do INFARMED, com 
vista a assegurar os stocks nacionais; a 
interrupção de diversas cadeias de va-
lor por escassez de abastecimento; as 
perturbações nos circuitos de distribui-
ção e importação de matérias-primas, 
bens intermédios e produtos finais; o 
aumento significativo dos custos de 
transporte internacionais, a par da sua 
oferta diminuta para fora da União Eu-
ropeia com impacto nas exportações; 
a necessidade de reorganizar as fábri-
cas e os horários de trabalho e, em al-
guns casos, o encerramento temporá-
rio de diversos estabelecimentos fabris 
e comerciais; e a redução da atividade 
no setor dos cuidados tiveram um im-
pacto brutal no setor.

Ainda assim, algumas empresas, em 
especial as empresas da indústria 
farmacêutica, tiveram de, num curto 
prazo, fazer um grande esforço de 

aumento da produção para satisfazer 

uma procura anormalmente eleva-

da no mercado, sobretudo nacional, 

para reforçar stocks de produtos aca-

bados com receio de potenciais rutu-

ras de abastecimento.

O confinamento e a alteração de com-

portamento dos consumidores impac-

taram também, numa fase inicial, ne-

gativamente algumas áreas, como a 

venda em farmácia de medicamentos 

não sujeitos a receita médica (OTC) ou 

de cosméticos.

No que diz respeito aos medicamentos, 
registou-se um aumento na produção 
e vendas apesar dos vários constran-
gimentos que se impuseram como a 
redução do número de pessoas dispo-
níveis para trabalhar, nomeadamente 
nas fábricas, laboratórios e armazéns, 
o risco de encerramento das empresas 
por motivo de situações de quarente-
na e/ou desinfeção, a falta de mate-
riais de acondicionamento como por 
exemplo os plásticos que poderiam 
comprometer a produção a curto pra-
zo, as burocracias por parte das alfân-
degas que sofreram inevitavelmente 
alterações, as equipas comerciais para-
das (delegados de informação médica, 
vendedores de farmácia e vendedores 
de clinicas veterinárias), entre outras já 
anteriormente referidas.

No contexto da crise sanitária, a res-
posta das empresas e das instituições 
do setor da Saúde foi muito positiva. 
O reforço do investimento no SNS, não 
só em equipamentos, mas também ao 
nível dos recursos humanos foi a prio-
ridade número um – não poderia ter 
sido de outra forma. 

A indústria nacional soube reinventar-
-se. Muitas foram as empresas que 
converteram as suas linhas de produ-
ção para produzirem máscaras cirúrgi-
cas, batas, gel desinfetante e todo o 
tipo de equipamento médico, como, 
por exemplo, ventiladores. Este esforço 
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das empresas vai torná-las certamente 
mais competitivas, que já começam a 
fazer a diferença seja pela sua capaci-
dade de adaptação seja pelas sinergias 
entre setores e pela promoção de par-
cerias e cooperação entre empresas, 
universidades e centros tecnológicos.

A dependência externa que a Europa 
evidenciou de equipamentos médicos, 
medicamentos, meios de proteção in-
dividual e outros que são fabricados no 
exterior, levará necessariamente ao re-
forço do setor com diversas vantagens 
competitivas que permitem a sua afir-
mação no mercado internacional. E Por-
tugal já estará a posicionar-se para tal.

A crise sanitária comprovou a flexibi-
lidade e capacidade de organização 
e adaptação do setor para responder 
aos desafios que se colocam no futu-
ro. A crise demonstrou também que a 
prestação de serviços e de cuidados de 
saúde se encontra devidamente pre-
parada e que as potencialidades do 

digital no setor da saúde têm diversas 
aplicações e são muito úteis.

A crise sanitária revelou também a 
capacidade de resposta do sistema 
científico português e o valor da apos-
ta feita nos últimos anos. Os centros 
tecnológicos nas áreas das ciências 
da saúde, da investigação médica e 
biológica, mas também nas áreas da 
Engenharia e Tecnologia, das Ciências 
e das Tecnologias Digitais Aplicadas, 
souberam responder de forma mar-
cante aos desafios.  

O reforço das competências nacionais 
nesta área com vista ao aproveitamen-
to das dinâmicas criadas em tempo de 
pandemia, a dinamização do cluster 
da saúde enquadrada no Pacto para 
a Competitividade e Internacionaliza-
ção da Saúde, assinado entre o gover-
no e o Health Cluster de Portugal em 
março de 2019, são, por isso, fatores 
importantes que agora assumem es-
pecial relevância.

As empresas que colheram ensina-
mentos da crise deverão estar prepa-
radas para dar resposta aos desafios 
estratégicos da era pós-COVID. A Fi-
leira da Saúde é, como tal, estratégica 
para o futuro do país.

Com a reconversão industrial e a rein-
dustrialização que se impõe à Europa, 
Portugal deverá ter capacidade para 
atrair novos investimentos na área do 
I&D e da produção de bens e serviços 
de saúde.

Estes são alguns dos desafios que 
se colocam à AICEP, que tem vindo 
a acompanhar o processo de interna-
cionalização das empresas da Fileira 
da Saúde e está preparada para aco-
lher mais e melhor investimento para 
Portugal neste setor tão relevante para 
a economia nacional. 

renata.s.gomes@portugalglobal.pt
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TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

NOVOS TEMPOS IMPULSIONAM 
NOVOS PARADIGMAS
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> POR MARIA CÂNDIDA 
AZEREDO LOBO, 
ESPECIALISTA DA AICEP 
NA FILEIRA TECNOLOGIAS 
DE INFORMAÇÃO 
E COMUNICAÇÃO

Como teria sido o 
isolamento sem o recurso 

à tecnologia? 
A tecnologia colocou ao 
serviço da humanidade 

e da sociedade em 
geral (da economia e 

da academia) o melhor 
de si, em conhecimento, 
inovação e soluções para 

minorar os efeitos da crise 
pandémica que assolou o 
mundo. Em Portugal e no 

mundo estamos a viver 
um momento ímpar na 
história da tecnologia.

Tudo está a mudar a uma velocidade 
tal que não há registo na história da 
humanidade que descreva uma mu-
dança tão abrupta, nem há memória 
de uma oportunidade tão evidente 
para acelerar o crescimento da econo-
mia e a continuidade dos negócios e 
da vida das pessoas, de forma radical 
e disruptiva. Gradualmente, o país vai 
desabrochando nas diferentes áreas, 
quer seja na indústria, no comércio e 
nos serviços e deixa que o negócio as 
usual continue, com novas oportunida-
des que vão surgindo, de forma ace-
lerada, e o setor das TIC reinventa-se, 
para corresponder às novas estratégias, 
novos métodos, ferramentas e funcio-
nalidades que vieram para ficar e que 

demonstram que, após a pandemia, 
nada será igual, tudo será diferente no 
sentido de que o mundo conhecerá 
novos paradigmas que contêm em si 
o germe de uma sociedade de novas 
oportunidades em todas as áreas do 
conhecimento e da atividade.

O momento é determinante para pen-
sar “fora da caixa” e Portugal não 
pode desperdiçar esta oportunidade 
que a crise pandémica está a gerar 
para reforçar de forma estruturada e 
muito afirmativa o seu cluster de em-
presas tecnológicas. A pandemia levou 
a uma aceleração tecnológica junto das 
organizações e potenciou novas confi-
gurações de planeamento e estratégia, 
com o admirável mundo novo do tele-
trabalho que veio para ficar, ainda que 
o modelo de emergência trazido pela 
pandemia COVID-19 possa não ser o 
ideal, mas que ganhou uma importân-
cia nunca antes alcançada.

As TIC são, cada vez mais, um enabler 
de escala, que aporta a agilidade de 
que os negócios precisam para serem 
competitivos, sejam negócios já exis-
tentes, em transformação ou que es-
tejam a surgir. Estamos perante uma 
revolução em que a dimensão do país 
releva do irrelevante.

Cabe-nos tirar partido dessa oportu-
nidade e, a partir de Portugal, lançar 
negócios para o mundo. Somos qua-
lificados e temos talento. No entanto, 
cada vez mais, vamos precisar de pes-
soas com qualificações digitais e de 
upgrades de conhecimento para pre-
parar o país e melhor servir a econo-
mia do futuro pós-COVID, uma eco-
nomia que vai crescer cada vez mais 
nos próximos anos, daí a importância 
dos programas do governo Incode 
2030 – www.incode2030 e UPSkill – 
www.upskill.pt, que também permi-
tem atrair para Portugal pessoas de 
várias partes do mundo para traba-
lhar no digital. 

Este será um avanço essencial para 
garantir o sucesso e poder diferenciar 
Portugal no contexto europeu, reco-
nhecido, hoje em dia, como um dos 
mais vibrantes ecossistemas de em-
preendedorismo da Europa, para criar 
testar, testar e voltar a testar. Uma 
nova geração de empreendedores e 
de startups, em parceria não só com 
o sistema científico e académico, mas 
também com incubadoras, mentores 
e capitais de risco estão, hoje, a po-
sicionar Portugal como um player de 
relevância no cenário europeu e até 
mesmo mundial.

https://www.incode2030.gov.pt/iniciativa
http://www.upskill.pt
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Tudo isto é conseguido através de 
uma atuação concertada dos em-
preendedores que, em simultâneo, 
promovem sinergias entre um con-
junto de empresas de ADN inovador e 
com vocação exportadora. Desta for-
ma, Portugal tem conquistado merca-
dos internacionais, posicionando-se 
enquanto plataforma geoestratégica 
de negócios nas TIC e elevada capa-
cidade de atração de investimento es-
trangeiro. Portugal está no radar dos 
grandes investimentos e tem conse-
guido atrair cada vez mais Centros de 
Desenvolvimento e de Competências 
especializados; exemplo disso são os 
recentes novos investimentos angaria-
dos pela AICEP, para Portugal, na área 
de serviços, em plena pandemia. 

Trata-se de um setor em franco cres-
cimento e expansão internacional, 
gerador de emprego e riqueza para a 
economia, com grande potencial de 
crescimento devido ao ambiente de 
negócios amigável, às boas infraes-
truturas tecnológicas e à elevada qua-

lificação dos portugueses em vários 
domínios, na aptidão para a fluência 
de diversos idiomas, na capacidade de 
adaptação e na apetência por novos 
desafios. Estes fatores de atratividade, 
associados aos apoios ao investimento 
e à qualidade de vida, têm pesado na 
tomada de decisão dos investidores 
quando optam por Portugal.  

A estrutura empresarial da Fileira TIC 
caracteriza-se pelo elevado peso de 
microempresas, sendo a área da Con-
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 vocação fortemente exporta-
dora, 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 os próximos anos, com a che-
gada da rede 5G, abrirão portas para 
novos negócios em perspetiva, com o 
aparecimento de novas aplicações e 
dispositivos na área da realidade vir-
tual e realidade aumentada (RA/RV). 
A Inteligência Artificial (IA), Machine 
Learning e Segurança tornam-se im-
prescindíveis para as empresas de 
todos os setores e estratégicas para 
qualquer tipo de negócio. A compu-
tação em nuvem será essencial ao 
crescimento, seguida pela Internet das 
coisas (IoT), que fazem a ligação de 
sensores a pessoas, locais, processos 
e produtos. O Big Data, que assenta 
no uso de grandes ou complexo volu-
me de dados, e o Blockchain, tecno-
logia que previne fraudes e evita que 
dados sensíveis sejam intercetados de 
forma indevida, são apontadas pelas 
grandes consultoras internacionais de 
marketing inteligence como determi-
nantes para alicerçar e potenciar o 
desenvolvimento dos negócios, e da 
vida das pessoas, que em tempo de 
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pandemia obrigou as empresas a um 

salto tecnológico de 10 anos.

É inegável que há um movimento a 

acontecer na sociedade portuguesa. 

Não foi por acaso que, pela primeira 

vez, Portugal ganhou a melhor posição 

de sempre no grupo de países “forte-

mente inovadores”, aqueles que têm 

desempenho acima ou próximo da mé-

dia da UE, no ranking do “European 

Innovation Scoreboard 2020”, publica-

ção anual da Comissão Europeia. 

online lançadas em plena pandemia, 

de que se realçam, entre outros, a 

aplicação do governo "Estamos ON", 

que promove a utilização de serviços 

online pela população para evitar o 

contacto durante esta pandemia, a 

plataforma online dos Serviços Par-

tilhados do Ministério da Saúde de-

dicada inteiramente ao SARS-CoV-2 

que esclarece formas de transmissão e 

compila os dados relativos à situação 

epidemiológica no país. O movimento 

português “tech4Covid-19” que tem 

procurado encontrar soluções tec-
nológicas para ajudar o país na luta 
contra a COVID-19, e o programa da 
Fundação para a Ciência e a Tecnolo-
gia “Research 4 COVID-19” que apoia 
projetos e iniciativas de investigação e 
desenvolvimento já em curso ou a de-
senvolver e que respondam às neces-
sidades do SNS.

Outros projetos merecem também 
destaque, com uma referência à app 
“Stay Away Covid”, lançada em ju-
lho, para alertar as pessoas interes-
sadas, de contactos próximos com 
alguém infetado pelo novo corona-
vírus, da responsabilidade da Dire-
ção-Geral da Saúde, que irá gerir o 
sistema e garantir que o tratamento 
de dados respeite a legislação euro-
peia e nacional e, a título de mais um 
exemplo, de referir também o dispo-
sitivo inovador de apoio à abertura 
de portas, sem a utilização das mãos, 
o Covid-Doors Openers, que o ISEC-
-Instituto Superior de Engenharia de 
Coimbra e o Instituto Politécnico de 
Coimbra estão a desenvolver, para 
ser produzido em larga escala para os 
mercados nacional e internacional, 
entre muitos outros projetos.

As fintechs que em tempo de pande-
mia estão a sentir um renovado inte-
resse nas suas ofertas, 100 por cento 
digitais, mostram-se muito confiantes 
quanto ao futuro da banca e do setor 
financeiro, permitindo em tempo re-

Mas não ficamos por aqui, 13 portu-

gueses estão no ranking mundial dos 

melhores cientistas de Ciências da Com-

putação, de acordo com a recente pu-

blicação na plataforma Guide2Research, 

edição do ranking mundial dos melhores 

cientistas do planeta na área das Ciências 

da Computação.

Portugal foi também destacado pela 

Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Económico (OCDE) 

como o país líder, com mais soluções 

identificadas e múltiplas plataformas 
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corde as ferramentas necessárias para 

criar canais digitais e disponibilizarem 

serviços totalmente digitais, com se-

gurança e compliance. 

Os avanços têm sido galopantes. De 

acordo com o mais recente relatório 

da FTTH Council Europe, organismo 

responsável pelas redes de fibra óti-

ca na Europa, Portugal está acima da 

média europeia de cobertura de fibra 

ótica em zonas rurais. O organismo 

europeu dá a conhecer que houve 

uma rápida implantação de redes 

FTTH em áreas rurais no país. 

Portugal garante ainda a Web Sum-

mit num formato híbrido – online e 

offline. O objetivo passa por mostrar 

mais de Portugal. “Podemos apro-
veitar esta versão 'online' do evento 

para ter estúdios espalhados pelo 
país que permitam mostrar zonas 
como Porto, Coimbra, Faro, ou mes-
mo até as ilhas”, como disse o CEO 

do evento, Paddy Cosgrave, ao jor-

nal Dinheiro Vivo.

Esta mudança de paradigma que o 

mundo enfrenta faz com que as re-

lações sociais e económicas tal como 

as conhecíamos sejam replaneadas 

e orientadas para o crescimento de 

uma sociedade globalizada e digital 

muito mais assente em e-produtos e 

e-serviços. A tecnologia apresenta-se, 

neste campo de ação, como um par-

ceiro estratégico de excelência, não 

apenas para implementar soluções, 

mas como âncora para aportar valor e 

edificar pontes para a digitalização de 

todos os processos de negócio.

Em suma, com as condições adequa-

das, a AICEP tem um papel ativo na 

promoção e desenvolvimento da Filei-

ra TIC, já identificada como estratégi-

ca para o crescimento da economia 

portuguesa. Através da sua rede ex-

terna e das Embaixadas de Portugal, 

a AICEP pretende ter um posiciona-

mento cada vez mais proactivo como 

forma de se adaptar a uma Fileira em 

permanente evolução, bem como 

a um número cada vez mais alargado 

de empresas a atuar nesta área. 

Tudo isto só será conseguido em es-

treita articulação com as associações 

e em colaboração com as outras áreas 

de atividade industrial. 

candida.lobo@portugalglobal.pt
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Ao longo deste ano de 2020, marcado pela 

pandemia COVID-19 que atingiu o mundo, 

a revista Portugalglobal manteve a sua re-

gularidade e, além de uma edição especial 

inteiramente dedicada ao impacto da pan-

demia na economia, publicou dossiers sobre 

setores de grande importância para a eco-

nomia nacional e para a internacionalização 

das empresas portuguesas.

Publicamos, nas páginas seguintes, um breve 

resumo desses dossiers referentes às seguintes 

temáticas: a internacionalização do setor da 

Água, a importância da Cibersegurança para 

as empresas, a aposta no E-commerce para 

aumentar a exportação, o investimento nas 

Energias Renováveis para reduzir a dependên-

cia dos combustíveis fósseis, e os desafios que 

atualmente se colocam ao setor da Logística.

SETORES DE EXCELÊNCIA 
E DE APOSTA 
EM PORTUGAL
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A INTERNACIONALIZAÇÃO 
DO SETOR DA ÁGUA

O setor da água em Portugal conheceu uma forte evolução no país nos últimos 
anos, conferindo competências às empresas portuguesas da cadeia de valor do 

setor, que registam uma forte atividade também no mercado internacional.

Numa época marcada por importantes questões ambientais e preocupantes 
alterações climáticas onde a água – ou a escassez dela – está no centro das 
atenções, a tecnologia e a capacidade de adaptação das empresas a esta 

nova realidade assumem particular importância.

Precisamente, inovação, tecnologia, capacidade e know-how de excelência 
caracterizam as empresas portuguesas do setor da água e/ou com atividade 

em setores da cadeia de valor da água (assistência técnica, estudos 
e consultoria, construção e equipamentos, gestão…), cuja atividade 

internacional valerá já cerca de 250 milhões de euros, o que representa 
aproximadamente metade do volume de negócios destas empresas. 

No total, são perto de 140 os países com presença de empresas portuguesas 
em projetos de consultoria, projeto e infraestrutura de água. Um leque 
cada vez mais alargado de países, confirmando a vontade e o empenho 

das empresas portuguesas em chegar a cada vez mais mercados, em vários 
pontos do planeta. 
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O setor das águas em Portugal, ma-
terializado através dos serviços de 
abastecimento e tratamento de água 
às populações e de saneamento das 
águas residuais urbanas é de uma im-
portância fundamental para o desen-
volvimento do país, e registou uma 
forte evolução nos últimos 25 anos, 
com melhorias muito consideráveis, 
atingindo, nomeadamente, níveis de 
cobertura superiores a 90 por cento 
no que respeita ao abastecimento de 
água, e uma percentagem de 98 por 
cento no que se refere a água contro-
lada de boa qualidade. Um resultado 
alcançado pelo trabalho de gestão 
e de investimento de um cluster sóli-
do, constituído por entidades públicas 
e privadas.

Por todo o país, e considerando as po-
tencialidades criadas pela conjuntura 
que fez crescer o setor na última déca-
da, é reconhecido um conjunto alarga-
do de empresas portuguesas tecnoló-
gicas e inovadoras, cujas potencialida-
des de internacionalização se poderão 
aprofundar, designadamente, com um 
maior conhecimento da abrangência 

e da aplicabilidade dos vários instru-

mentos disponíveis de funding, e uma 

consciência ciente da relevância do seu 

posicionamento internacional.

A experiência e o know-how adqui-

ridos e a tecnologia desenvolvida po-

sicionam já hoje Portugal na linha da 

frente dos países que operam neste 

setor a nível internacional. O cluster 

da água português, refira-se, tem já 

presença em 138 países em projetos 

de consultoria, projeto e infraestrutu-

ra, mas as potencialidades de expan-

são são de relevar.

O mercado das multilaterais finan-

ceiras, com destaque para o Banco 

Mundial, tem tido um forte peso nas 

adjudicações de projetos às empresas 

portuguesas da cadeia de valor da 

água, cuja participação em concursos 

internacionais se encontra maioritaria-

mente na África Subsaariana.

Mas sendo a água um recurso es-

casso, sobretudo em determinadas 

regiões do planeta, existem varia-

das oportunidades de negócio para 

as empresas portuguesas da cadeia 

de valor setor e em vários países do 

UM SETOR EM CRESCIMENTO 
EM PORTUGAL 

E NO MERCADO INTERNACIONAL

> POR MANUELA SIMÕES, 
ESPECIALISTA DA AICEP 
NA FILEIRA SERVIÇOS 
E AMBIENTE
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mundo. A título de exemplo aponte-se 
a visita oficial do Presidente da Repú-
blica à Índia, no início deste ano, onde 
a água foi um dos setores em foco num 
país que tem em curso investimentos 
elevados em infraestruturas do setor. 

Aliada aos setores infraestrutura e 
energia poderão acrescentar-se vastas 
competências das empresas portu-
guesas no setor ambiente, nomeada-
mente no que respeita ao tratamento 
e valorização de resíduos, à eficiência 

energética e à sustentabilidade am-
biental das infraestruturas. Esta ace-
ção corresponde àquela que a Parceria 
Portuguesa para Água trabalha, co-
brindo a multiplicidade que a cadeia 
de valor desta fileira representa.

A escassez de água está a tornar-se 
uma preocupação transversal à União 
Europeia, onde as secas aumentaram 
drasticamente nas últimas décadas, 
sendo provável que se se tornem mais 
frequentes e severas no futuro. A es-
cassez de água afeta pelo menos 11 
por cento da população europeia, 
sendo tratadas anualmente mais de 
40 mil milhões de m3 de águas resi-
duais, embora apenas 964 milhões de 
m3 destas águas residuais tratadas se-
jam reutilizadas.  

Por outro lado, o crescimento demo-
gráfico mundial aumenta a necessi-
dade de água doce e as alterações 
climáticas agravam a escassez de 
água a nível regional e, apesar de 72 
por cento da superfície terrestre ser 
coberta por água, só menos de 3 por 
cento desta água é adequada para 
beber ou irrigar. 

BREVE RETRATO DO SETOR DA ÁGUA 
EM PORTUGAL

•  Desenvolvimento notável no domínio dos recursos hídricos, em particular 

nos serviços urbanos de águas.

•  Abastecimento, saneamento e regulação, com 96,5 por cento das famílias 

com acesso ao serviço público de abastecimento.

•  Qualidade da água para consumo humano: 99 por cento de água controlada 

de boa qualidade.

•  O sucesso internacional do setor da água foi resultado das competências 

técnicas dum vasto conjunto de empresas e entidades que integram todos 

os segmentos da cadeia de valor.

•  Setor cuja atividade internacional representa 55 por cento do conjunto da 

sua atividade global.

•  Setor com presença externa em 138 países em projetos de consultoria, pro-

jeto e infraestrutura de água.

•  A participação em concursos internacionais concentrou-se geografica-

mente com maior expressão na África subsaariana, mas está a alargar-se 

a outras geografias.

•  A cadeia de valor da água engloba empresas de setores de atividade como 

assistência técnica, estudos e consultoria, projetos de consultoria, constru-

ção e equipamentos, gestão, operação e manutenção.
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O IMPACTO DA COVID-19 NO SETOR DA ÁGUA
A crise provocada pela pandemia do 
COVID-19 teve um impacto signifi-
cativo no setor da água. De acordo 
com Alexandra Serra, presidente da 
Águas de Portugal Serviços Ambien-
tais, “parte das consequências não 
são ainda evidentes, mas é já claro 
que esta pode ser uma oportunida-
de para mais um salto qualitativo no 
setor português da água. Por um 
lado, a pandemia provocou uma 
mudança profunda nos métodos de 
trabalho, tal como aconteceu nou-
tros setores. O teletrabalho ficará 
certamente no pós-COVID como 
uma opção normal de muitas orga-
nizações em funções compatíveis”. 

Segundo Alexandra Serra, no seg-
mento dos operadores dos serviços 
de águas, “o grande desafio foi 
manter o serviço de abastecimento 
de água e saneamento, sem inter-
rupções ou alterações dos níveis de 
serviço. O que foi conseguido com 

muita competência, graças ao esforço 
das equipas das entidades gestoras em 
todo o país. Esta crise veio evidenciar a 
importância da telegestão e da auto-
mação das instalações de abastecimen-
to de água e saneamento e, em geral, 
a importância de acelerar o processo 
de transformação digital. Ao nível das 
atividades internacionais do ‘cluster’ 
português da água, naturalmente foi 

sentida uma desaceleração. No en-
tanto, é expectável que no próximo 
ano se restabeleça a situação pré-
-pandemia e que as instituições mul-
tilaterais reforcem o seu apoio finan-
ceiro nos mercados mais relevantes 
para as empresas portuguesas”.

“Internamente, o pacote de financia-
mentos comunitários que se perspe-
tivam deverão provocar um aumento 
significativo da atividade da cadeia 
de valor do setor da água: consul-
tores de engenharia, empreiteiros e 
fornecedores de equipamentos, en-
tre outros. O grande desafio, para 
o qual vai ser necessário uma forte 
mobilização de todos os agentes, vai 
ser garantir a execução dos investi-
mentos previstos aproveitando esta 
oportunidade para inovar e moderni-
zar e tornar o setor mais sustentável, 
mais resiliente, mais digital e mais 
adaptado às alterações climáticas”, 
conclui a responsável.

Alexandra Serra, presidente das Águas 
de Portugal Serviços Ambientais
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O POTENCIAL DO SETOR DA ÁGUA

Em entrevista à edição de abril da revista Portugalglobal, Alexandra Serra, 

à data presidente da Parceria Pública para a Água – PPA, defendeu que o 

“potencial de valor é grande, principalmente se pensarmos na capacidade que 

o setor da água tem de contribuir indiretamente para a expansão da inter-

nacionalização de outros setores”. Apesar de ser difícil quantificar esse valor, 

Alexandra Serra referiu alguns dados apurados através do inquérito lançado 

anualmente pela PPA sobre a evolução da internacionalização do setor por-

tuguês da água. Segundo esse inquérito, de uma amostra de entre 50 a 100 

empresas participantes nas últimas cinco edições, pode-se estimar um valor 

anual de negócios internacionais no setor da água na ordem dos 250 milhões 

de euros, representando aproximadamente metade do seu volume de negó-

cios no global no setor da água. 

A responsável sublinhou a “forte aposta” das empresas portuguesas, em toda 

a cadeia de valor, nos mercados internacionais, igualmente numa perspetiva 

de diversificação de mercados. 

Sobre os mercados externos que apresentam maiores potencialidades para 

as empresas portuguesas do setor, Alexandra Serra destacou a África Sub-

saariana, para além dos países de língua portuguesa; a América Latina, não 

restrita ao Brasil; e a região MENA com destaque para o Magrebe. E acres-

centou: “não deixa de ser interessante salientar a emergência de alguma ati-

vidade de empresas portuguesas nos Balcãs e nas antigas Repúblicas Sovié-

ticas na zona do Cáucaso. Relevaria ainda a Índia, que historicamente não 

tem sido um mercado de aposta para as empresas portuguesas do setor, mas 

que tem um enorme potencial que deve ser explorado. O nosso reconhe-

cido ‘track record’ na convergência ambiental de Portugal com os padrões 

da União Europeia é, neste contexto, um importante cartão de visita.” 

As previsões das Nações Unidas indi-
cam que em 2030 a procura de água 
doce poderá ultrapassar a oferta em 
40 por cento, mas já em 2025 cerca 
de 1,8 mil milhões de pessoas estarão 
a viver em áreas afetadas pela falta de 
água e dois terços da população mun-
dial em regiões com stress hídrico.

Face a esta situação, a utilização res-
ponsável dos recursos hídricos e a 
procura de alternativas sustentáveis 
para combater a crescente escassez 
de água serão alvo de reflexão para 
o desenvolvimento das políticas mun-
diais relativamente à água.

A água residual (não tratada e não 
potável) começa a ser encarada como 
tendo um potencial que não deve ser 
negligenciado. A água com dejetos 
terá de ser considerada com valor e 
potenciadora de energia, para além 
dos nutrientes que poderão ser utili-
zados na agricultura. 

Neste contexto, surgem também 
oportunidades para novos negócios 
relacionados com o aproveitamento 
de recursos, sendo necessário tomar 
consciência que a água deve ocupar 
um papel central no que diz respeito 
à otimização dos respetivos usos, re-
dução dos consumos e perdas, apro-
veitamento de águas pluviais e reutili-
zação de águas residuais tratadas para 
fins compatíveis.

Também a valorização de lamas pro-
venientes de estações de tratamento 
e de efluentes pecuários, como fonte 
de matéria orgânica, nutrientes e ener-
gia, passíveis de serem recuperados 
e reutilizados deve estar presente. 

manuela.simoes@portugalglobal.pt

http://www.portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/2020/Documents/revista-129-abril.pdf
mailto:manuela.simoes%40portugalglobal.pt?subject=
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CIBERSEGURANÇA
COMO PROTEGER 
A SUA EMPRESA

Com um mundo cada vez mais ligado, a 
tecnologia desempenha um papel fundamental 
na eficiência das operações, sendo a proteção 

de dados uma obrigatoriedade. Assim, a 
cibersegurança deve constituir uma prioridade 

para as empresas portuguesas.

O aumento do consumo de internet, 
o crescimento das compras online e por MBWay, 
a proliferação de notícias fictícias e o incremento 

de pesquisas por websites noticiosos originam 
um crescimento dos ciberataques. Além disso, 
também a atual pandemia COVID-19 tornou 

o trabalho remoto uma realidade urgente, sendo 
que o uso de ferramentas de teletrabalho expõe 

as empresas a problemas de cibersegurança.  

Nos últimos anos, tem-se verificado 
um crescimento de ataques infor-
máticos que têm imobilizado todo 
o tipo de organizações, provocando 
graves danos operacionais, reputa-
cionais e financeiros. 

Os ataques informáticos realizados 
maioritariamente a PME demonstram 
que as ameaças e os riscos associados 
ao uso da tecnologia não podem ser 
ignorados, sendo essencial que as em-
presas percebam que uma empresa 
que não se protege é mais desejável 
que uma grande empresa.

Neste contexto, verifica-se a impor-
tância da cibersegurança, uma respos-
ta estruturada que permite a proteção 
dos ativos de informação, por meio do 
tratamento de ameaças que colocam 
em risco as empresas. As empresas 
devem apostar numa política de segu-
rança muito apertada.

Desta forma, é essencial o cumpri-

mento de algumas regras básicas de 

cibersegurança, como o fortalecimen-

to de passwords e acessos em duas 

vias, o uso de "transmissão" de tele-

visão através de canais seguros, a ve-

rificação minuciosa de websites con-
sultados para que sejam considerados 
seguros e a verificação da idoneidade 
de e-mails. Obviamente, é também 
fundamental instalar mecanismos de 
proteção adequados.

Em relação à cibersegurança em 
tempo de teletrabalho, e não só, as 
empresas devem analisar a que risco 
estão expostas, reconhecendo a im-
portância da formação, conscienciali-
zação e capacitação dos seus colabo-
radores, para que se tornem cada vez 
mais seguras. 

Uma empresa só consegue estar pro-
tegida e preparada para responder 
às ameaças do mundo cibernético se 
apostar numa abordagem transversal, 
envolvendo tecnologias, processos e 
pessoas. A cibersegurança deve ser 
assim percecionada como um investi-
mento e não como um custo. 
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Centro Nacional de Cibersegurança
CIBERSEGURANÇA: UM INVESTIMENTO NO FUTURO

POR CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA

O conceito de cibersegurança, ao 
longo dos tempos, até motivado 
pela própria noção de transforma-
ção digital, tem sido alvo de diversas 
interpretações. Se pode ser enten-
dida como o conjunto de medidas 
e ações necessárias para prevenir, 
monitorizar, detetar, analisar e cor-
rigir redes e sistemas de informação 
de prevenção face às ameaças a que 
as pessoas estão expostas, tentan-
do manter um estado de segurança 
desejado e garantir a confidenciali-
dade, integridade, disponibilidade e 
não repúdio da informação, pode, 
por outro lado, ser definida como o 
sentimento de segurança percecio-
nado quando se usam tecnologias.

É precisamente com um foco nes-
te contexto de interação em segu-
rança, tanta quanto possível, de 
pessoas, processos e tecnologias, 
que o Centro Nacional de Ciberse-
gurança (CNCS) desenvolve a sua 
missão, com o objetivo de contri-
buir para uma utilização livre, con-
fiável e segura do ciberespaço de 
interesse nacional.

Apesar de uma atuação como coor-
denador operacional e autoridade 
nacional em matéria de cibersegu-
rança junto das entidades do Esta-
do, operadores de infraestruturas 
críticas nacionais, operadores de 
serviços essenciais e prestadores de 
serviços digitais, o CNCS transporta 
também a sua ação para a socieda-
de em geral. Isto passa pelo desen-
volvimento de atividades dirigidas 
aos cidadãos, seja em contexto do-
méstico ou contexto profissional, e 
às demais organizações, em especial 
às empresas, independentemente 

da sua dimensão e representatividade 
no tecido económico.

Estas atividades assentam numa forte 
intervenção no domínio da sensibiliza-
ção para comportamentos e atitudes 
mais seguras e responsáveis no uso da 
tecnologia e no ciberespaço, que passa 
pela disponibilização de ações de for-
mação à distância (e-learning) gratui-
tas a todos os interessados, cidadãos e 
organizações, e pela concretização de 
ações presenciais dirigidas a organiza-
ções, também gratuitas, ministradas 
diretamente pelo CNCS ou pelos seus 
parceiros, com recurso a conteúdos va-
lidados pelo próprio CNCS. 

Além disso, contemplam também 
a produção de alertas, orientações 
e boas práticas para o uso da tecnolo-
gia por parte dos cidadãos e organi-
zações, assim como recomendações 
técnicas e produção de normativos 
e referenciais dirigidos exclusiva-
mente às organizações – como são 
os casos do Quadro Nacional de 
Referência para a Cibersegurança 
(QNRCS), o Quadro de Avaliação de 
Capacidades de Cibersegurança ou 
o Roteiro para as Capacidades Míni-
mas em Cibersegurança, com enfo-
que especial em PME. 

Por outro lado, através do CERT.
PT, acreditado internacionalmente, 
o CNCS coordena a resposta a inci-
dentes, envolvendo as entidades do 
Estado, operadores de serviços es-
senciais, operadores de Infraestru-
turas Críticas nacionais e prestado-
res de serviços digitais, mas também 
colabora com outras entidades, na-
cionais e internacionais, na análise 
e tratamento de situações e inciden-
tes que afetem o ciberespaço de in-
teresse nacional. 

Uma ação que é reforçada pela par-
ticipação não só na Rede Nacional 
de CSIRTs, mas também na FIRST 
– Forum of Incident Response and 
Security Teams, que conta com a 
participação de mais de 500 orga-
nizações a nível mundial, para além 
da sua ligação com outras autorida-
des nacionais com competências no 
ciberespaço de interesse nacional.

A importância 
da cibersegurança
Tendo em conta que o avanço das 
sociedades tem sido conduzido, 
desde sempre, pelo desenvolvimen-
to da tecnologia – e, neste campo, 
destacam-se os meios de comu-
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Centro Nacional de Cibersegurança
CIBERSEGURANÇA: UM INVESTIMENTO NO FUTURO

POR CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA

nicação, a produção de energia 
e as formas de produção industrial – 
a cibersegurança assume uma es-
pecial importância. As tecnologias, 
na base destes avanços, não só têm 
contribuído para grandes e significa-
tivas transformações sociais econó-
micas, mas também têm permitido 
uma redistribuição de poderes entre 
os diversos atores. Por outro lado, 
a nossa sociedade está cada vez mais 
dependente do ciberespaço para 
o funcionamento de serviços vitais.

Neste sentido, é fundamental asse-
gurar uma equidade na distribuição 
desses poderes, isto é, assegurar 
que o ciberespaço funcione como 
espaço de liberdade, segurança e 
justiça, para proteção dos diferentes 
setores de atividade e da sociedade 
em geral. Para este efeito, é deter-
minante a adoção de uma cultura 
de cibersegurança enquadrada nos 
esforços de reforço da literacia di-
gital dos nossos cidadãos e de uma 
cultura de análise de risco inserida 
nos diversos instrumentos de tran-
sição digital da nossa economia. 
Só assim conseguiremos reunir as 
condições necessárias para o desen-
volvimento económico e preservar o 
bem-estar da sociedade.

Conselhos 
às empresas
Sendo as empresas um importante elo 
no desenvolvimento económico e so-
cial, a crescente dependência da tecno-
logia e do ciberespaço para o seu fun-
cionamento torna-as, também, mais 
expostas a ameaças e agentes mali-
ciosos, tanto externos como internos. 
O CNCS advoga que a proteção das 
empresas deve seguir uma abordagem 
holística, presente no plano estratégico 
da organização e que compreenda as 
pessoas, os processos e a tecnologia.

A inexistência de uma cultura de ci-
bersegurança na organização é mui-
tas vezes a maior fragilidade, criando 
o ponto de entrada para agentes de 
ameaça. Neste sentido, as empresas 
devem adotar políticas vocacionadas 
na sensibilização e formação contí-
nua dos seus recursos humanos, no 
que diz respeito à utilização segura 
de equipamentos e infraestruturas, 
e aos comportamentos e atitudes no 
contexto digital, em especial quando 
confrontados com situações que pos-
sam representar uma ameaça ou um 
risco para a organização. Também 
devem criar as bases necessárias para 
incluir instrumentos de avaliação de 

risco de cibersegurança nos seus 
processos de transição digital e, fi-
nalmente, devem adotar as melho-
res práticas nacionais e internacio-
nais nesta matéria. 

Para responder a estes desafios, 
o CNCS tem vindo a publicar um 
conjunto de referenciais para orien-
tar as nossas organizações na sua 
ação. Neste contexto, destacamos 
o Quadro Nacional de Referência 
para a Cibersegurança, que permite 
às organizações reduzir o risco as-
sociado às ameaças no ciberespaço, 
disponibilizando as bases para o 
cumprimento de requisitos mínimos 
de segurança das redes e sistemas 
de informação. E ainda o Quadro de 
Avaliação de Capacidades de Ciber-
segurança, que apresenta para cada 
uma das medidas de cibersegurança 
inscritas no QNRCS, a definição de 
três níveis de maturidade (Inicial, In-
termédio e Avançado), para que as 
organizações consigam cumprir os 
cinco objetivos de Cibersegurança: 
(1) identificar, (2) proteger, (3) dete-
tar, (4) responder e (5) recuperar.

Em matéria de oferta formativa, 
focada nos comportamentos e ati-
tudes de recursos humanos, pa-
ralelamente àquela disponível no 
mercado, o CNCS também dispo-
nibiliza às empresas o Programa de 
Sensibilização e Treino com recursos 
formativos dirigidos aos seus cola-
boradores e ainda o MOOC online 
“Cidadão Ciberseguro".

Acima de tudo, o primeiro passo 
que as empresas devem dar no sen-
tido de estarem melhor protegidas 
no ciberespaço, é considerarem a 
Cibersegurança, não como um cus-
to, mas sim como um investimento 
no seu futuro e, por outro lado, não 
partirem do princípio de que “só 
acontece aos outros”. 

www.cncs.gov.pt

http://www.cncs.gov.pt
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E-COMMERCE
UMA APOSTA RUMO 

À INTERNACIONALIZAÇÃO
Nos últimos anos, o e-commerce tem registado um rápido crescimento a nível 

mundial, e a tendências apontam para que em 2040 cerca de 95 por cento 
das compras sejam feitas através do comércio eletrónico. 

Esta é uma oportunidade para as empresas portuguesas, que devem 
começar a exportar online, fortalecendo e diversificando a sua presença 

nos mercados internacionais.

O e-commerce consiste na compra ou 
venda de produtos e serviços por via 
eletrónica, através da Web ou de apli-
cações móveis, podendo dirigir-se ao 
consumidor final (B2C) ou às empresas 
(B2B) e implicar a criação de uma loja 
online, a presença num marketplace 
digital, a venda através das redes socias 
ou a combinação destas opções. 

Quer as vendas sejam efetuadas a ou-
tras empresas ou ao consumidor final, 
o comércio eletrónico pode realizar-se 
através do site da empresa (loja pró-
pria), com controlo total do processo, 
uma maior flexibilidade das margens 

de negócio, mas um maior investimen-
to; da presença em plataformas de 
venda online com outros vendedores 
(marketplaces), com menor risco e me-
nor investimento, mas com maior de-
pendência de terceiros e margens mais 
reduzidas; das redes sociais, aprovei-
tando as interações dos seus utilizado-
res; ou de um conjunto destas opções.

As principais vantagens da aposta 
na venda online são o acesso a mais 
clientes e a novos mercados, com cus-
tos relativamente reduzidos, o maior 
conhecimento dos clientes, a abertura 
do negócio a qualquer hora e todos os 

dias da semana, e o aumento da noto-
riedade e reconhecimento nacional e 
internacional das marcas, reforçando 
as vendas globais e o seu posiciona-
mento em relação à concorrência. 

O e-commerce é sobretudo uma 
oportunidade para as pequenas e 
médias empresas abrirem uma janela 
para o mundo e chegarem a novos 
mercados, sendo esta a única forma 
de venderem os seus produtos a nível 
internacional. As barreiras de entrada 
que se encontram frequentemente 
nos canais de distribuição tradicio-
nais e os elevados custos de criação 



SETORESsetembro 2020 67

de uma rede comercial no estrangeiro 
tornam os meios eletrónicos uma op-
ção para as empresas competirem nos 
mercados internacionais.

O e-commerce tem vindo a crescer 
em todo o mundo nas vertentes B2C 
e B2B. A primeira é a mais conhecida, 
uma vez que envolve diretamente o 
consumidor final e está num estádio 
de desenvolvimento mais avançado, 
enquanto a segunda está na fase ini-
cial da curva de maturidade. As previ-
sões indicam que o e-commerce B2B 
atingiu mais de 12 biliões de dólares 

em 2019, comparado com os quase 
dois biliões no mercado B2C.

O comércio eletrónico B2C continua 
com um crescimento acentuado a ní-
vel mundial. A Ásia é responsável por 
mais de 50 por cento deste tipo de 
comércio. A China lidera a uma longa 
distância, seguida pelos Estados Uni-
dos da América, Japão e Reino Unido.

Por sua vez, o comércio eletrónico B2B 
está a crescer rapidamente. A Ásia 
contribui com 80 por cento para este 
tipo de comércio. A China, o Japão, 
a Coreia do Sul e os Estados Unidos 
da América são os mercados mais ma-
duros em termos de e-commerce B2B.

Os dados demonstram as potenciali-
dades da exportação online, cada vez 
mais necessária para a evolução das 
empresas. A pandemia COVID-19 veio 
intensificar ainda mais as tendências 
de crescimento do e-commerce apon-
tadas antes de crise, tendo este sido 
um dos setores mais beneficiados em 
todo o mundo. O digital assumiu um 
valor primordial ainda mais importan-
te no nosso dia-a-dia, sendo essencial 
a capacitação das empresas nesta área. 

Os marketplaces
Definidos como plataformas digitais 
onde ocorrem trocas comerciais, os 
marketplaces são como novas geo-
grafias, com especificidades e desa-
fios próprios e oportunidades a ex-
plorar, pelo que são uma ferramenta 
muito útil para as empresas. A sua 
principal proposta de valor é aumen-
tarem as possibilidades de venda dos 
produtos e serviços, proporcionando 
um ponto de encontro entre consu-
midores e vendedores.

As vantagens dos marketplaces são o 
acesso a um grande número de po-
tenciais compradores e o aumento da 
visibilidade da empresa e dos seus pro-
dutos na internet; a redução dos cus-
tos de transação; a análise da oferta 
em relação à concorrência; a minimi-

zação do risco de fraude; o estabele-

cimento de confiança e reputação de 

vendedores com base na experiência 

anterior de outros consumidores; e o 

beneficio da utilização de ferramentas 

tecnológicas poderosas para segmen-

tar e alcançar clientes potencialmente 

mais relevantes.

Atualmente, existem cerca de três 

mil marketplaces no mundo, sendo 

250 mais relevantes para Portugal, 

tendo em consideração o perfil das 

empresas portuguesas. Alguns dos 

mais reconhecidos marketplaces são 

o Alibaba, Amazon, Tmall, WWSHOES, 

Allegro, ETSY, JD.com, Jumia, Sears, 

ebay, entre muitos outros.

Evolução 
do e-commerce 
em Portugal
Em Portugal, o hábito de realizar com-

pras online tem registado um cresci-

mento significativo, pelo que as em-

presas nacionais têm apostado cada 

Os mercados com 
maior potencial 
para vender online

A IDC e a ACEPI apresentam 
o conjunto de economias com 
maior potencial para a exploração 
do comércio eletrónico por parte 
das PME portuguesas, consoante 
o seu setor de atividade:

Produtos Alimentares e Bebidas
Reino Unido, Estados Unidos 
da América, Alemanha, França, 
Holanda, Espanha e Bélgica;

Vestuário
Reino Unido, Alemanha, Espanha, 
França, Holanda, Estados Unidos 
da América e Suécia;

Produtos Têxteis
Estados Unidos da América, Reino 
Unido, Alemanha, Espanha, França 
e Holanda;

Calçado e Acessórios
França, Alemanha, Holanda, Reino 
Unido, Espanha, Estados Unidos 
da América e Suécia;

Mobiliário e Decoração
França, Espanha, Estados Unidos 
da América, Reino Unido, 
Alemanha e Holanda;

Produtos Elétricos e Eletrónicos
Alemanha, Reino Unido, França, 
Espanha, Estados Unidos da 
América e Holanda.
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vez mais na venda dos seus produtos 
e serviços através do comércio eletró-
nico. Segundo a Comissão Europeia, 
44 por cento dos portugueses fazem 
compras online. Ainda assim, Portugal 
continua longe da média da União Eu-
ropeia (72 por cento) em termos de 
utilização do comércio online por par-
te dos consumidores. 

Portugal é o segundo país da Europa 
com o maior índice de compras reali-
zadas em sites estrangeiros. A China é 
o destino de origem de quase metade 
das compras online dos portugueses 
fora do país, seguida de Espanha, Rei-
no Unido e Estados Unidos da Amé-
rica. Contudo, as encomendas pro-
vindas de Espanha e do Reino Unido 
têm perdido relevância. Os principais 
websites onde os portugueses rea-
lizam compras online são o Alibaba, 
AliExpress, eBay e Amazon. 

Os portugueses utilizam principal-
mente o computador, seguido dos 
dispositivos móveis, para fazer as suas 

AICEP apoia empresas portuguesas no 
desenvolvimento de estratégias de e-commerce

Sendo o futuro cada vez mais digital, a aposta das empresas portuguesas 
deve centrar-se no e-commerce. O objetivo da AICEP é continuar a trazer 
mais empresas para a internacionalização e diversificar as exportações 
nacionais, com foco nos mercados digitais. Esta é uma oportunidade muito 
relevante para as empresas portuguesas. 
Com o objetivo de apoiar as empresas portuguesas a aumentar as suas 
exportações online e as vendas através do e-commerce, a AICEP lançou um 
novo pacote de serviços dedicado ao e-commerce, designado de Programa 
Exportar Online. 
Concebido para pequenas e médias empresas que ainda não exportam 
através do comércio eletrónico ou que estão agora a começar a fazê-lo, este 
programa pretende aumentar o número de empresas utilizadoras do comércio 
eletrónico como ferramenta de internacionalização, ampliar as exportações 
e a diversificação de mercados das empresas portuguesas, melhorar o acesso 
aos incentivos e apoios comunitários para o comércio internacional online 
e também, aumentar a visibilidade da oferta portuguesa nos canais online.
A pandemia do novo coronavírus veio também intensificar a necessidade 
de as empresas apostarem na venda e exportação online dos seus produtos 
e serviços, uma vez que cada vez mais reconhecem a oportunidade excecional 
para crescer e atravessar fronteiras proporcionada pelo comércio eletrónico.

https://www.portugalexporta.pt/agenda/exportar-online

compras online. Por sua vez, o meio 

de pagamento preferencial é a Refe-

rência Multibanco. De referir ainda 

a utilização frequente do Cartão de 

Crédito e Débito, da Transferência, do 

Paypal e do MbWay.

Os principais produtos comprados 

online pelos portugueses são os ar-

tigos de eletrónica, seguidos de 

vestuário, viagens, livros, artigos de 

beleza, alimentação, apostas e apli-

cações. Esta distribuição está alinha-

da com as tendências globais, em 

particular na utilização crescente de 

plataformas online para compra de 

artigos de moda e tecnologia.

Nos próximos anos, estima-se um 

crescimento das compras online por 

parte dos portugueses, sendo que 

esta procura é servida por um núme-

ro crescente de marketplaces e reta-

lhistas digitais. Consequentemente, 

verifica-se um aumento da diversi-

https://www.portugalexporta.pt/agenda/exportar-online
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dade da oferta disponível ao nível de 
produto, preço, qualidade e conve-
niência. Esta maior intensidade con-
correncial é positiva para o consumi-
dor, mas também aumenta a respe-
tiva exposição a situações de fraude 
e a práticas anti concorrenciais.

As grandes empresas portuguesas são 
as que apostam maioritariamente no 
e-commerce, sendo que a maioria 
conta com uma estratégia de transfor-
mação digital bem definida. A aposta 
na transformação digital permite que 
as empresas fidelizem clientes, au-
mentem as receitas, melhorem a no-
toriedade, expandam para novos mer-
cados, captem e retenham melhores 
colaboradores e apresentem produtos 
e serviços mais inovadores.

Como exportar via e-commerce

A AICEP apresenta um conjunto de fatores que as empresas portuguesas 

devem ter em consideração quando pretendem iniciar ou intensificar as suas 

exportações via comércio eletrónico. Estes conselhos aumentam fortemente as 

possibilidades de sucesso das empresas portuguesas no e-commerce.

Consulte os conselhos aqui (https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/

como-exportar-via-ecommerce). 

Para Fernando Aparício, diretor 
da AMVOS Digital e professor do 
Instituto de Empresa, a pandemia 
COVID-19 continua a ser uma rea-
lidade a nível global, mostrando 
que os países terão de optar por 
viver com ela, em vez de superá-la 
no curto prazo. As principais impli-
cações económicas, além da queda 
global da procura, materializaram-
-se na aceleração das tendências 
digitais, como o teletrabalho, a for-
mação online e, é claro, o comércio 
eletrónico, como a melhor forma, 
em períodos de confinamento, 
de abastecer famílias e empresas.

Fernando Aparício sublinha ainda 
que o desenvolvimento de um canal 
de vendas online permite o acesso a 

mais potenciais clientes, graças a uma 
maior cobertura geográfica. Os clientes 
poderão comprar produtos sem sair 
de casa, independentemente de onde 
residam, portanto, deixou de ser uma 
barreira expandir a atividade comercial 
para outros países e regiões. Se, por 
um lado, é uma oportunidade para as 
empresas nacionais, por outro, a maior 
experiência de empresas europeias nas 
vendas online representa uma ameaça 
para as empresas portuguesas, dada a 
facilidade de introdução dessas empre-
sas no mercado português através do 
comércio eletrónico.

Um dos aspetos críticos de uma estra-
tégia de comércio eletrónico é alcançar 
um equilíbrio sustentável e sinergias 
com os canais de vendas offline. Em 

muitos setores, a perceção da internet 
tem conotações ameaçadoras para o 
canal tradicional, pois é interpretado 
como um canal económico, capaz de 
substituir gradualmente o meio físico, 
uma situação que se impulsionou em 
consequência da pandemia, refere 
o diretor da AMVOS Digital. 

Aparício conclui afirmando que 
o principal desafio do comércio ele-
trónico para as empresas tradicio-
nais não é, portanto, a tecnologia, 
que oferece opções muito baratas 
e acessíveis, mesmo para as peque-
nas e médias empresas, mas projetar 
corretamente a estratégia e gerir as 
expectativas, que serão positivas ape-
nas para as empresas que atendem 
aos critérios mencionados acima.

Os desafios do comércio online

Desta forma, as empresas portugue-

sas devem definir uma estratégia de-

vidamente alicerçada na sua situação 

e capacidade, assim como na situação 

do mercado, apostar numa lideran-

ça e modelo de governação sólidos 

e desenvolver novas soluções, produtos 

e formas de venda.

Para finalizar, importa referir que o e-

commerce irá certamente crescer e de-

sempenhar um papel fundamental na 

economia nacional, uma vez que ainda 

há muito espaço para crescer em Portu-

gal, sendo importante que as empresas 

entendam a sua importância e o utili-

zem para captar ainda mais negócio. 

https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/como-exportar-via-ecommerce
https://www.portugalexporta.pt/ecommerce/como-exportar-via-ecommerce
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deste setor. Além disso, Portugal e as 

empresas portuguesas possuem cada 

vez mais conhecimento e experiência 

nesta área, o que permite o aumento 

da notoriedade e reconhecimento in-

ternacional do setor. 

No ano de 2019, a eletricidade reno-

vável representou 56 por cento do 

total da eletricidade produzida em 

Portugal Continental, tendo a ener-

gia solar representado 2,2 por cento, 

a Bioenergia 5,8 por cento, a energia 

hídrica 20,6 por cento e a energia eó-

lica 27,5 por cento. Por sua vez, em 

maio de 2020, as fontes de energia 

renovável contribuíram com 71,6 por 

cento do total da geração de eletrici-

dade, especialmente a energia hídrica 

e a energia eólica, tal como se verifi-

cou ao longo de todo o ano de 2019. 

A capacidade renovável instalada em 

Portugal cresceu 2,95 vezes em 19 

anos, sendo que em 2000 as fontes 

de energia renovável correspondiam a 

4,8 GW e em 2019 a 14,2 GW. 

Nas últimas duas décadas, o par-

que electroprodutor português so-

freu uma mudança de paradigma no 

que se refere à origem das principais 

fontes de abastecimento. A partir de 

2005 verificou-se um acréscimo gra-

dual da potência renovável instalada, 

com uma taxa de crescimento anual 

média de sete por cento. Por sua vez, 

desde 2011 a potência fóssil tem vin-

do a apresentar uma redução.

ENERGIAS RENOVÁVEIS
POR UM FUTURO MELHOR

As Energias Renováveis, recursos naturais capazes 
de se regenerarem num curto espaço de tempo 
e de um modo sustentável, são uma temática 
cada vez mais relevante em todo o mundo. 

Contribuindo para uma maior sustentabilidade 
económica e ambiental do nosso país, têm levado 

à redução da dependência dos combustíveis 
fósseis como fontes de energia.

O principal objetivo da utilização das 

Energias Renováveis centra-se no al-

cance de um planeta mais verde e 

sustentável. Assim, as empresas por-

tuguesas do setor e o país, no geral, 

têm apostado cada vez mais nestas 

fontes de energia. 

As Energias Renováveis representam, 

atualmente, cerca de 1,6 por cento do 

PIB português, tendo gerado mais de 

45 mil postos de trabalho nos últimos 

anos, o que demonstra a competitivi-

dade de Portugal nesta área.

A posição geográfica estratégica do 

nosso país beneficia o desenvolvimen-

to das Energias Renováveis, possibili-

tando a criação de oportunidades e 

vantagens competitivas para a ex-

portação nacional de bens e serviços 
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O governo português tem também 

assumido um forte compromisso com 

as Energias Renováveis, apresentan-

do como imprescindível a Estratégia 

Nacional para o Hidrogénio Verde, 

que promove a inserção progressiva 

do hidrogénio nos vários setores da 

economia, permitindo a transição 

para uma economia descarboniza-

da. Além disso, esta estratégia tem 

como objetivo a criação de um polo 

exportador de hidrogénio verde para 

a Europa, sendo um avanço essencial 

para o crescimento da internacionali-

zação do setor. 

João Pedro Matos Fernandes, minis-

tro do Ambiente e Ação Climática, 

em entrevista à Revista Portugalglobal 

(edição de agosto de 2020), realça o 

forte compromisso do governo com 

as Energias Renováveis, defendendo 

como estratégicas as temáticas do 

Hidrogénio Verde, dos leilões solares 

e do sobreequipamento eólico, cuja 

coordenação alterará o paradigma 

energético em Portugal. 

O ministro salienta a importância da 

“política industrial para o Hidrogénio 

Verde, mobilizadora de investimento 

público e privado, criadora de novas 

oportunidades para as empresas e 

para a indústria, e com grande poten-

cial para dinamizar a descarbonização 

de vários setores da economia, com 

uma elevada componente tecnológica 

e de inovação”.

Sendo Portugal um país rico em fon-

tes de energia renovável, a política 

energética prosseguida pelo governo 

português visa tirar cada vez mais par-

tido destes recursos, substituindo as 

importações de combustíveis fósseis. 

João Pedro Matos Fernandes defen-

de assim que Portugal deve apostar 

na produção e na incorporação de 

gases renováveis, que irá permitir a 

aceleração da transição energética e 

a descarbonização da economia na 

próxima década, bem como o deli-

neamento de uma estratégia de recu-

peração económica, no contexto da 

pandemia COVID-19. 

A água (hídrica), o vento (eólica), a 

biomassa, o sol (solar), o movimento 

das marés e das ondas (oceanos) e o 

calor da Terra (geotérmica) são exem-

plos de fontes renováveis de energia, 

que têm permitido a diminuição da 

dependência do carvão e do gás natu-

ral para gerar eletricidade, a redução 

da emissão de gases com efeito de es-

tufa e a redução do preço da energia 

elétrica no mercado de eletricidade.  

Plano Nacional de Energia e Clima 2030

O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) tem como principais 

objetivos a descarbonização da economia nacional, a priorização da eficiência 

energética, o reforço da aposta nas Energias Renováveis e a redução da 

dependência energética externa, a garantia da segurança de abastecimento, 

a promoção da mobilidade verde sustentável, a promoção da agricultura 

sustentável e a captação de carbono, o desenvolvimento de uma indústria 

inovadora e competitiva e a garantia de uma transição energética justa, 

democrática e coesa. 

Por sua vez, os objetivos por tecnologia renovável na eletricidade consistem 

no aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega e da ampliação da 

Hidroelétrica da Galheta (hidroeletricidade); no repowering do parque eólico 

em Viana do Castelo; na realização de leilões de energia solar e disseminação 

da produção descentralizada; na valorização energética do recurso biomassa, 

através de cogeração; no aumento da capacidade instalada da energia 

geotérmica, sendo que os Açores têm um enorme potencial para reforçar a 

exploração destes recursos; e na expansão da economia do mar e exploração 

do potencial da energia das ondas.
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“Energias Renováveis garantem competitividade 
de Portugal”

Em entrevista à revista Portugalglobal 
(edição de agosto de 2020), Pedro 
Amaral Jorge, presidente da direção 
da APREN - Associação Portuguesa 
de Energias Renováveis, afirma que 
Portugal apresenta um amplo co-
nhecimento e experiência no setor 
das Energias Renováveis, tendo uma 
posição estratégica a nível mundial. 

“Portugal tem tudo para ser um 
‘player’ de topo no setor das ener-
gias renováveis, pois para além de 
beneficiar de um extenso recurso 
por explorar, nomeadamente no so-
lar fotovoltaico, regista já um vasto 
‘know-how’ e experiência no setor, 
o que habilita hoje o país a ter um 
sistema elétrico com elevados níveis 
de incorporação renovável.

Para além disto, Portugal usufrui já 
de um importante ‘cluster’ industrial 
de energia eólica, resultado de um 
concurso público para atribuição de 
tarifa, realizado em 2006, e que le-
vou à criação de diversas unidades 
fabris que incluem toda a cadeia de 
valor de fabrico de turbinas eólicas. 
Atualmente, é um importante polo 
tecnológico de exportações, com 
impacto muito positivo para a ba-
lança comercial e na criação de em-
prego direto e indireto. 

Por outro lado, a situação geográ-
fica estratégica do nosso país, en-
quanto eterna porta de entrada e 
saída da Europa, é benéfica para o 
desenvolvimento do setor em Por-

tugal, criando oportunidades e vanta-
gens competitivas para a exportação 
de bens e serviço”. 

Pedro Amaral Jorge salienta que as 
Energias Renováveis são fulcrais para 
a recuperação da economia: “De uma 
forma global, e tendo em conta o tem-
po atual que vivemos, as Energias Re-
nováveis devem posicionar-se enquan-
to essenciais, não só para o futuro de 
uma forma geral, mas também para a 
recuperação da economia no cenário 
pós-pandemia. Para isso, será também 
cada vez mais necessário canalizar o in-
vestimento para o desenvolvimento da 
área de Energias Renováveis, em para-
lelo com o desenvolvimento e investi-
mento em conhecimento e também 
na atualização de toda a legislação que 
acompanha e regula o setor.”

Refere ainda que “Portugal tem condi-
ções para beneficiar das competências 
desenvolvidas ao longo dos últimos 20 
anos e passar de um país energetica-
mente pobre, à luz dos combustíveis 
fósseis, para um país energeticamente 
rico à luz das renováveis, utilizando a 
transição e economia verde para acele-
rar o seu crescimento”.

O presidente da APREN revela também 
que a importância das Energias Reno-
váveis se mede no seu propósito maior: 
a substituição das fontes de energia 
tradicionais por fontes renováveis, lim-
pas e isentas da emissão de gases com 
efeito de estufa, assegurando uma 
melhor saúde do planeta e a qualidade 

de vida de todos os seus habitantes. 
Esta transição constitui, não apenas 
a solução ambientalmente mais fa-
vorável para o país e para o mundo, 
como também a melhor solução 
custo-eficaz e que trará substanciais 
benefícios socioeconómicos. 

Segundo um estudo da Deloitte 
realizado em 2019 para a APREN, o 
setor da geração de eletricidade re-
novável representa hoje cerca de 1,6 
por cento do Produto Interno Bruto 
do país. O setor gerou também mais 
de 45 mil postos de trabalho em Por-
tugal, tornando este caminho o úni-
co possível para assegurar a compe-
titividade de Portugal, que está, aliás, 
na linha da frente da corrida para a 
transição energética. 

Por fim, Pedro Amaral Jorge indica 
que a estratégia de desenvolvimen-
to da indústria renovável passa pela 
concretização dos objetivos a que 
Portugal se comprometeu com a 
União Europeia e com o mundo, em 
atingir a neutralidade carbónica em 
2050. A crescente aposta em setores 
que contribuem diretamente para a 
sustentabilidade ambiental, como é 
o caso inequívoco das renováveis, 
aliada à criação de quadros regula-
tórios favoráveis, permite a criação 
de um quadro propenso à captação 
de investimento, com a consequente 
criação de valor acrescentado nacio-
nal para exportação. 

www.apren.pt

http://www.apren.pt
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A LOGÍSTICA EM PORTUGAL
PRIORIDADES E DESAFIOS 

DE UM SETOR EM MUDANÇA
A logística é uma peça fundamental na competitividade das empresas 

exportadoras. Num mundo globalizado, onde o e-commerce conhece um 
forte crescimento, o setor atravessa uma era de mudança, apontada como 

uma verdadeira revolução que envolve uma adaptação das empresas às novas 
tecnologias, às plataformas digitais, e aos desafios que estas representam. 

A atual conjuntura derivada da pandemia COVID-19 veio acelerar este 
processo de mudança.

As empresas do setor da logística ofe-
recem já soluções integradas que per-
mitem reduzir custos, aumentar a efi-
ciência da operação e melhor controlar 
o serviço ao cliente, mas a otimização 
dos sistemas de informação, através 
das plataformas digitais e da troca de 
informação entre empresas, surge hoje 
como uma inevitabilidade para a com-
petitividade dos operadores. 

O crescimento do comércio eletróni-
co e o aumento das expectativas dos 
consumidores são fatores a que as em-
presas têm de dar resposta, e o inves-
timento no digital permitirá aumentar 
a sua competitividade nesse sentido. 

Trata-se, fundamentalmente, da evo-
lução do atual modelo de negócio 
para uma gestão em que as platafor-
mas digitais dinâmicas ganham pro-
tagonismo, a par de uma política de 
sustentabilidade e da disponibilidade 
de recursos humanos qualificados 
nesta área. 

A conjuntura atual, marcada pela 
pandemia COVID-19, veio impulsio-
nar essa mudança. 

De acordo com Raul Magalhães, pre-
sidente da APLOG - Associação Por-

tuguesa de Logística, o setor logístico 

em Portugal tem registado desenvol-

vimentos e investimentos relevantes 

nos últimos anos.

Em artigo publicado na edição de março 

da revista Portugalglobal, o responsável 

da APLOG aponta os sete “Certos” da 

logística, que é “conseguir o produto 

certo, para o cliente certo, na quanti-

dade certa, na condição certa, no lugar 

certo, no tempo certo e ao custo certo” 

e refere a digitalização como uma das 

tendências atuais para o setor.

“Atualmente as empresas encontram 

outras empresas que possam fazer 

parte das atividades – externalização 

– necessárias ao bom funcionamento 

da sua cadeia logística”, afirma, expli-

cando que “a par desta evolução dos 

modelos de negócio na logística, sur-

gem também as exigências do comér-

cio eletrónico e das novas tecnologias 

http://www.portugalglobal.pt/PT/RevistaPortugalglobal/2020/Documents/revista-128-marco.pdf
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digitais, que estão a provocar uma 
transformação do mercado da logísti-
ca tradicional para uma nova era de 
logística digital”.

Segundo Raul Magalhães, “um dos 
principais impactos que a digitaliza-
ção permite é a redução dos custos 
de logística e transportes. Um estudo 
da PwC estima que a digitalização dos 
processos e do setor da logística per-
mitirá reduzir os custos de logística e 
transportes em cerca de 50 por cento. 
Esta redução é visível um pouco por 
toda a cadeia logística, desde o ‘pro-
curement’, passando pela produção 
e terminando no consumidor final”. 
Para os operadores logísticos, haverá 
“redução de despesas administrativas, 
redução de inventários e de custos ex-
tra inerentes às operações”.

A digitalização permite ainda, na opi-
nião do presidente da APLOG, “acele-
rar processos, reduzir o erro humano, 
libertar recursos para outras opera-
ções, o acompanhamento da ativi-
dade em tempo real, a melhoria na 
relação com os vários intervenientes 
no processo, o rastreio em tempo real 
das encomendas, o acesso à informa-
ção do negócio em qualquer dispositi-
vo ou o rigor dos dados de suporte à 
tomada de decisão”.

Um serviço fundamental 
para as exportações 
Sendo inquestionável o apoio da logís-
tica à atividade exportadora das empre-
sas, essa premissa foi ainda mais visível 
neste período de pandemia que vive-
mos e, em particular, durante o con-
finamento. Os operadores logísticos 
desempenharam um papel de grande 
importância no acompanhamento da 
atividade económica que nunca parou, 
nomeadamente no que diz respeito à 
agricultura, indústria alimentar e co-
mércio grossista, bem como às empre-
sas da fileira da saúde.

A AICEP, perante as circunstâncias ex-
traordinárias atuais e com o objetivo 

de continuar a garantir o acompanha-
mento diário das empresas exporta-
doras, procurou, desde logo, anteci-
par problemas ao nível de transporte 
e armazenagem de mercadorias, iden-
tificando empresas operacionais que 
pudessem apoiar aqueles que neces-
sitavam deste serviço. 

Tem igualmente preparado e publica-
do informação atualizada semanal-
mente sobre o impacto e constrangi-
mentos que a COVID-19 está a causar 
nos principais mercados de exporta-
ção das empresas portuguesas e as 
principais medidas que estão a ser to-
madas nesses países, tendo como su-
porte a informação e o apoio da Rede 
externa da AICEP nos mercados.

Apesar da conjuntura atual, a cadeia 
logística de transporte de mercado-
rias esteve sempre mobilizada, garan-
tindo a circulação de bens essenciais 
no país e no estrangeiro. Esta cadeia 
inclui transportadores rodoviários, 

terminais portuários e logísticos 
e transportadoras aéreas.

Por outro lado, verifica-se que a logís-
tica, incluindo a dimensão e rapidez 
esperada das entregas, está a mudar 
rapidamente, especialmente devido 
às encomendas online. O setor está 
perante uma digitalização das ope-
rações logísticas, que começou antes 
da pandemia e que irá reformular 
empresas inteiras nos próximos anos, 
tendo um enorme impacto nos seus 
negócios e rotinas. A logística digital 
permite às empresas tomarem me-
lhores e mais rápidas decisões, para 
além de uma colaboração mais contí-
nua com os seus parceiros, conferin-
do-lhes maior competitividade. 

Como afirma o presidente da APLOG 
no artigo acima referido: “os níveis 
de exigência do mercado de logística 
e transportes (B2B ou B2C) têm vindo 
a aumentar de forma exponencial e 
todos os dias assistimos a necessida-
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des que no dia anterior não existiam. 

O mercado está em constante atualiza-

ção ou mesmo revolução, e a necessi-

dade do ‘imediato’ é cada vez maior”.

“Na economia em tempo real, o tem-

po e a tomada de decisão orientada 

para a gestão de dados, são essenciais 

para garantir o sucesso de uma empre-

sa e atender às expectativas dos clien-

tes, que vão além da entrega pontual. 

Para fazer face a estas necessidades, o 

desafio destes setores é claro: aumen-

tar a agilidade, a velocidade e a flexi-

bilidade, objetivos só alcançáveis com 

um sólido apoio da revolução digital e 

tecnológica a decorrer em paralelo”, 

considera o responsável. 

Que continua: “Dentro destes apoios, 

diria que se destacam áreas como a 

Inteligência Artificial, o ‘Machine Lear-

ning’, a IoT e o ‘Blockchain’. Estão cada 

vez mais na ordem do dia, são abso-

lutamente diferenciadores e estão a 

gerar importantes vantagens compe-

titivas, não só numa ótica de redução 

de custos, mas também, por exemplo, 

de previsão de fluxos, antecipando-os 

de forma a reduzir stress e ineficiências 

operacionais desnecessárias”.

“A tendência será termos cadeias de 

abastecimento mais colaborativas, 

mais tensas, com melhores níveis mé-

dios de serviço e mais sustentáveis”, 

defende Raul Magalhães, concluindo 

que “num contexto de um cada vez 

maior foco na internacionalização, 

muitas empresas optam pelo digital e 

pelos canais 'online' como estratégia 

de crescimento, pelas aparente sim-

plicidade e facilidade. Nestes casos, 

além de um modelo logístico sólido 

(e cada vez mais exigente e comple-

xo), é pertinente um bom ‘assess-

ment’ dos mercados nas suas várias 

vertentes. São muitas as dificuldades 

do ‘e-commerce’ que nem sempre 

são visíveis, das quais destaco: o pro-

fundo conhecimento das leis do con-

sumidor nos mercados de destino, 

uma atenção redobrada aos modelos 

de logística inversa e dos requisitos 

típicos dos ‘marketplaces’ sobre o 

tema, bem como todos os desafios 

da cibersegurança e das exigências 

aduaneiras, fiscais e administrativas. 

Uma deficitária avaliação de qualquer 

um destes temas pode transformar 

uma expectativa de expansão numa 

dor de cabeça, com grandes impac-

tos na viabilidade do negócio”.

Em conclusão, para fazer face a todas 

as alterações verificadas no mercado, 

as empresas devem apostar no digital, 

o que irá permitir que continuem a 

moldar o futuro da logística nos próxi-

mos anos, tornando-se mais eficientes 

e sustentáveis e garantindo maior sa-

tisfação aos clientes. 
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Protecionismo, guerras 
comerciais e regulação 
num contexto 
de pandemia
A Organização Mundial do Comércio 
(OMC) prevê que os efeitos diretos da 
pandemia, na procura e na oferta, e 
medidas tomadas pelos vários países, 
irão reduzir o comércio internacional 
este ano entre 13 e 32 por cento. Cons-
cientes que extrapolações do passado 
não ajudam a prever o futuro, quando 
o multiplicador de comércio contrai, e 
já contraiu em várias circunstâncias no 
passado, volta a reverter.

Deste modo, as totalmente interliga-
das e simbióticas atuais cadeias de 
abastecimento e domésticas poderão 
ser repensadas. Entre várias dinâmicas 
globais e regionais, sublinhamos:

•  Novas práticas com menos risco: 
procedimentos de dual sourcing 
para minimizar o risco de relações 
dependentes de um único parceiro 
em domínios críticos, processos mais 
diretos e menos extensos para evitar 
o risco de disrupção em cadeias lon-
gas, e maiores níveis de stock a curto/
médio prazo via desafios em manter 
sistemas de produção just-in-time; 

•  Esforço de (re)industrialização euro-
peia: expectativas de políticas de (re)

industrialização no quadro da União 
Europeia, internalizando parte de 
uma produção industrial deslocada 
para outras geografias;

•  Guerra comercial Estados Unidos 
- China: a imposição de tarifas tem 
um impacto negativo nas cadeias de 
abastecimento, perturbando os ca-
nais de distribuição e abastecimento. 
Eventualmente, os lucros das em-
presas americanas podem diminuir 
devido ao aumento dos custos, e os 
lucros das empresas chinesas tam-
bém via redução das exportações 
para mercados finais (e.g., anúncios 
de retalhistas e empresas de base te-
nológica a realocarem produção para 
outros mercados Asiáticos);

•  Brexit: as tarifas comerciais com 
a União Europeia, a procura de um 

significativo número de agentes 

aduaneiros qualificados, e o evitar 

da escassez de inventários estão a 

constituir-se como ameaças à cadeia 

de abastecimento no Reino Unido, 

nomeadamente nos setores auto-

móvel e aeronáutico.

Desaparecimento 
do e-commerce como 
uma tendência 
Se a expansão do e-commerce era 

uma clara tendência antes de março 

de 2020, entretanto a sua universali-

zação transformou-se numa certeza. 

A título ilustrativo, nos Estados Uni-

LOGÍSTICA PÓS-PANDEMIA
QUE DINÂMICAS ESPERAR 

DE UM SETOR EM DISRUPÇÃO

> POR PEDRO CARVALHAS 
COUTINHO, PRINCIPAL 
DA EY-PARTHENON

As empresas do setor logístico deparam-se com desafios e incertezas significativas 
e, portanto, também oportunidades, num negócio que até março passado era 

pautado pela eficiência e onde agora a resiliência é dimensão igualmente crítica. 
No contexto atual de forte disrupção interna e externa, e de reforçada incerteza 
resultado da pandemia que vivemos, podemos realçar três principais forças que 

impactam o setor.
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dos a taxa de penetração do comér-
cio eletrónico (como percentagem do 
total de vendas retalhistas) passou de 
16 por cento no final de 2019 para 
27 por cento em abril de 2020, mais 
próximo do que já era a realidade Chi-
nesa em 2019 (cerca de 25 por cento).

Para acompanhar esta expansão, os for-
necedores de logística estão a melhorar 
a eficiência da sua operação, bem como 
a implementar soluções tecnológicas 
emergentes, nomeadamente:

•  Assegurar uma entrega last mile efi-
ciente: os consumidores exigem rapi-
dez, rastreabilidade e flexibilidade de 
local e horário de entrega, mas estão 
pouco predispostos a pagar por essa 
conveniência (constituindo, em mé-
dia, esta etapa mais de metade do 
custo total, melhorias de eficiência 
aqui continuaram a ser críticas);

•  Reverter a logística: a importância da 
gestão de devoluções e da logística 
inversa aumenta com o e-commerce 
(cerca de 30 por cento dos consu-
midores devolvem os produtos com-
prados nos canais de e-commerce, 
versus oito por cento nas lojas físi-
cas), sendo um critério de seleção 
e uma oportunidade de reforçar 
a relação com o cliente final;

•  Entregar cross-border: localização 
reforçada, melhor logística e opções 
de pagamento digital tornaram as 

compras transfronteiriças mais fá-
ceis e seguras (no entanto, agora 
sujeitas a possíveis restrições à mo-
vimentação entre fronteiras);

•  Desenvolver plataformas logísticas 
internas: plataformas próprias num 
novo binómio eficiência-resiliência 
é uma opção para operadores 
de dimensão;

•  Ativar tecnologias emergentes: tec-
nologias como blockchain ao longo 
da cadeia de abastecimento, realida-
de aumentada e virtual para gestão 
de armazém, drones para a entrega 
de last mile ou a utilização do con-
ceito de digital twins, que permitirá 
construir modelos virtuais ultrarrea-
listas de cadeias de abastecimento.

A região Ásia-Pacífico lidera o mercado 
global de logística de e-commerce com 
60 por cento da população global a re-
sidir na região. A Europa e a América 
do Norte oferecem oportunidades com 
infraestruturas digitais superiores e ca-
pacidades de inovação já estabelecidas.

Inovações de modelo 
de negócio
O advento de novas tecnologias, 
a evolução das expetativas dos clien-
tes e o avanço dos padrões de digi-
talização da cadeia de abastecimento 
continuam a incentivar os operadores 
a explorar oportunidades para au-
mentar a eficiência das operações.

As empresas neste setor procuram trans-
formar os modelos de negócio existen-
tes via automatizações e otimizações de:

•  Operações de entrega first e last 
mile, que continuam a atrair o inte-
resse de retalhistas e fornecedores 
de logística (e.g., veículos autóno-
mos podem reduzir o custo da en-
trega de last mile até 40 por cento);

•  Gestão de armazém para enfrentar 
desafios externos e internos (escas-
sez de mão de obra ou avanços na 
automação) em larga medida através 
de novas tecnologias (como reconhe-

cimento ótico, realidade aumentada, 
óculos inteligentes ou robotização).

Deste modo, os operadores estão 
a ganhar mais controlo sobre a cadeia 
de abastecimento ao adotarem capa-
cidades para rastrear ativos, bens e 
capacidade em tempo real através de 
sensores e tagging de ativos, block-
chain, analítica, e sistemas avançados 
de gestão de frotas.

Com base nestas tendências, pode-
mos identificar as seguintes principais 
dinâmicas num futuro próximo do se-
tor da logística:

•  Tecnologia e inovação continuam 
a ser os pilares fundamentais para 
a transformação do setor da logística 
com novas formas de capturar siner-
gias, e também de satisfazer as cres-
centes expetativas do cliente e novos 
desafios de segurança e higienização;

•  Os enablers tecnológicos com im-
pacto na logística estão também 
a causar disrupção em todo o ecos-
sistema de mobilidade e adjacentes 
(e.g., plataformas de e-commerce, 
a robotização e a aplicação de inte-
ligência artificial terão impacto nos 
futuros modos de logística);

•  A coordenação entre existentes 
e novos players permitirá capturar 
oportunidades e sinergias, facili-
tando uma comunicação frequente 
e eficaz com o cliente para uma me-
lhor experiência.

Apesar da incerteza inerente à pan-
demia que vivemos, as peças do pu-
zzle de logística são conhecidas e as 
soluções futuras de mercado passam 
por respostas aos enquadramentos 
regulatórios e à incorporação de tec-
nologia já existente que satisfaça os 
novos perfis de consumo que estão 
a emergir no contexto atual. 

pedro.carvalhas.coutinho@pt.ey.com 
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Nuno Várzea
IRÃO
nuno.varzea@portugalglobal.pt 

ARÁBIA SAUDITA

TUNISIA
aicep.tunis@portugalglobal.pt

Maria João Liew
MALÁSIA
aicep.kuala_lumpur@portugalglobal.pt

Maria Carolina Lousinha
CHINA
aicep.macau@portugalglobal.pt

INDONÉSIA

AUSTRÁLIA

Nuno Mendes
TIMOR-LESTE
nuno.mendes@portugalglobal.pt

Mário Quina
CHINA
mario.quina@portugalglobal.pt

JAPÃO
aicep.tokyo@portugalglobal.pt

Joana Barros
COREIA DO SUL
joana.barros@portugalglobal.pt

João Falardo 
CHINA
joao.falardo@portugalglobal.pt   

Patrícia Conceição
FDI SCOUT CHINA
patricia.conceicao@portugalglobal.pt

Luís Moura
ESPANHA
aicep.madrid@portugalglobal.pt

Manuel Martinez
ESPANHA
aicep.barcelona@portugalglobal.pt

Pedro Patrício
REINO UNIDO
aicep.london@portugalglobal.pt

Luís Reis
IRLANDA
luis.reis@portugalglobal.pt

Paulo Borges
CABO VERDE
aicep.praia@portugalglobal.pt

Joana Neves
MARROCOS
joana.neves@portugalglobal.pt

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Tiago Bastos
SENEGAL
aicep.bissau@portugalglobal.pt

ARGÉLIA
aicep.argel@portugalglobal.pt

SUIÇA
ana.rosas@portugalglobal.pt

António Aroso
COLÔMBIA
antonio.aroso@portugalglobal.pt

MOÇAMBIQUE
alexandra.leite@portugalglobal.pt

Eduardo Souto Moura
ITÁLIA
aicep.milan@portugalglobal.pt

Maria Manuel Branco
BÉLGICA
maria.manuel.branco@portugalglobal.pt

Olga Benquerença
FDI SCOUT EUA E CANADÁ
olga.benquerenca@portugalglobal.pt

João Mota Pinto
EUA
aicep.newyork@portugalglobal.pt

Pedro Sousa
FDI SCOUT EUROPA
pedro.sousa@portugalglobal.pt

Pedro Macedo Leão

Ana Rosas

POLÓNIA
pedro.leao@portugalglobal.pt

Joaquim Pimpão
HUNGRIA
aicep.budapest@portugalglobal.pt

EAU
aicep.abu.dhabi@portugalglobal.pt 

  

TAILÂNDIA
aicep.bkk@portugalglobal.pt

ARGENTINA

Luís Sequeira
CHILE
luis.sequeira@portugalglobal.pt Sydney

Mário Ferreira
CHINA
mario.ferreira@portugalglobal.pt

Luísa Lino 
ÍNDIA
luisa.lino@portugalglobal.pt        

Gonçalo Homem de Mello

Alexandra Leite

Rui Paulo Almas
FRANÇA
aicep.paris@portugalglobal.pt

Daniel Pontes

Guilherme Lopes

Afonso Duarte

Miguel Garcia

Francisco Costa

aicep.caracas@portugalglobal.pt

Nuno Lima Leite
RÚSSIA
aicep.moscow@portugalglobal.pt
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