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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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O governo apresentou 

recentemente o Plano 

de Recuperação e Resi-

liência que, através da 

atribuição de um paco-

te de fundos europeus, 

visa apoiar o país, as 

pessoas e as empresas a 

enfrentar a crise económica e social causada pela 

pandemia COVID-19. O Plano inclui medidas 

económicas direcionadas para as empresas se 

fortalecerem, ultrapassarem a crise, bem como 

para manterem e criarem postos de trabalho. 

Em suma, para gerarem riqueza e promoverem a 

competitividade da economia nacional.

É neste contexto que se afigura atual o tema 

que propomos nesta edição da Portugalglobal: 

a tendência da “desglobalização” por oposi-

ção às cadeias de valor globais que, em con-

juntura de pandemia, revelaram fragilidades 

que merecem ser estudadas. Porém, a questão 

é: será esta uma macrotendência que veio para 

ficar ou não e, se for o caso, será que irá abran-

ger todas as cadeias de valor globais. O tema 

é analisado por várias personalidades ligadas à 

economia e empresas que aceitaram colaborar 

nesta edição da revista da AICEP, e cujos ar-

tigos irão contribuir para uma reflexão sobre 

o desenvolvimento da economia portuguesa e 

europeia numa conjuntura pós-COVID.

Contamos igualmente com uma entrevista do 

Secretário de Estado da Internacionalização, 

Eurico Brilhante Dias, que se afirma otimista 

relativamente ao futuro do país, pela resi-

liência e competência dos atores económicos 

que, apoiados pelos fundos europeus, conse-

guirão imprimir maior competitividade à eco-

nomia portuguesa.

O mercado em foco incidiu, este mês, na Ale-

manha, o terceiro maior cliente de Portugal 

e segundo fornecedor, além de relevante in-

vestidor no nosso país. E é com orgulho que 

anunciamos, neste dossier, a participação 

de Portugal como país-parceiro da Hannover 

Messe em 2022, a maior feira internacional 

da indústria, onde a oferta portuguesa terá 

grande exposição, com destaque para os seto-

res da Energia, Metalurgia e Metalomecânica, 

e Ecossistemas Digitais, áreas onde Portugal 

e a Alemanha têm mostrado ter grande afi-

nidade. “Portugal Makes Sense” será o lema 

desta participação na Feira de Hanover, numa 

organização que conta com o apoio da AICEP 

na afirmação de Portugal e dos bens portugue-

ses na economia mais desenvolvida da Europa.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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A TENDÊNCIA 
DA “DESGLOBALIZAÇÃO” 

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

económicos e sociais que se fazem sentir no mundo.

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

proveitos possam ser menores. 

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

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

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

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

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

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

for no próprio país) ou nearshoring 

(se for num mercado próximo) envol-

ve a relocalização da produção numa 

região ou mercado externo mais pró-

ximos do país de origem das empre-

sas, que dessa forma podem contro-

lar melhor o processo de produção, 

o fornecimento e o próprio produ-

to final. Não sendo uma tendência 

nova, tem vindo a ganhar espaço 

num contexto de crise sanitária que 

veio questionar o fenómeno da glo-

balização e a forte dependência das 

empresas perante os fornecedores de 

alguns países asiáticos, em especial a 

China. Efetivamente, antes da pan-

demia COVID-19 já se vislumbravam 

estratégias e processos tendentes a 

uma relocalização de investimentos 

por parte de empresas e ao aumento, 

em alguns países ou regiões, da ado-

ção de práticas protecionistas. 

Trata-se de repensar a forma de orga-

nização das cadeias de valor globais, 

colocando o fornecedor mais perto e, 

assim, reduzindo riscos de incumpri-

mento por parte dos fornecedores, 

uma situação que foi bastante visível 

durante a fase inicial da pandemia e 

que levou ao encerramento de uni-

dades de produção nos países mais 

desenvolvidos da Europa, entre mui-

tos outros.

Portugal poderá beneficiar desta 

reorganização das cadeias de valor 

globais, uma vez que apresenta van-

tagens competitivas reconhecidas 

pelos seus principais parceiros euro-

peus: qualidade, inovação e design 

dos seus produtos, talento e mão-

-de-obra qualificada, qualidade das 

infraestruturas, segurança e qualida-

de de vida, devendo apostar numa 
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estratégia de reindustrialização que 

permita às empresas integrar novas 

cadeias de fornecimento. 

A transformação digital e a utilização 

de novas tecnologias em ambiente 

de negócios, que registaram um au-

mento muito significativo nos últimos 

meses, poderão dar um contributo 

importante na implementação da 

reindustrialização.

Como aponta a presidente da Agên-

cia de Gestão da Tesouraria de Dívida 

Pública, Cristina Casalinho, “a dis-

seminação da Inteligência Artificial, 

robótica ou impressão 3D favorecem 

a mudança de modelo. Os proces-

sos automáticos requerem máquinas 

e mão de obra qualificada, mais abun-

dantes nas economias avançadas”, 

uma característica que “tende a bene-

ficiar a Europa”.

Também o engenheiro e economis-

ta Luís Mira Amaral considera que 

as empresas terão de dar resposta a 

duas tendências que serão “muito 

aceleradas” pela atual crise: a tran-

sição digital e a adoção de novas 

irá dar lugar a uma regionalização à 

escala europeia”. Os responsáveis da 

CCILA referem que muitas empresas 

alemãs procuram novos fornecedores 

e novas localizações para os seus in-

vestimentos, situação que cria várias 

oportunidades para Portugal e para as 

empresas portuguesas.

Por seu turno, Carlos Ribas, represen-

tante da Bosch em Portugal, afirma 

que “esta pode ser a última oportuni-

dade para repensar o modelo econó-

mico europeu e apostar numa política 

tecnologias; e a mudança para um 

modelo de reshoring ou de nearshor-

ing que os avanços tecnológicos em 

áreas como a robótica, automação 

e impressão 3D proporcionam aos 

agentes económicos para produzirem 

mais perto de casa.

Miguel Leichsenring-Franco e Hans-

-Joachim Böhmer, respetivamente pre-

sidente e diretor executivo da Câmara 

de Comércio e Indústria Luso-Alemã, 

defendem que, “nesta fase pós-pan-

demia, as cadeias de fornecimento 

devem ser completamente examina-

das e revistas” e que a “globalização 

mais orientada para uma sociedade/

pessoas, mais ampla e mais equitati-

va, mais europeia”, embora considere 

que a “desglobalização” possa não 

ser a solução para a globalização.

Também para Carlos Aguiar, presiden-

te da Câmara de Comércio e Indús-

tria Luso-Francesa, “desglobalizar não 

é o caminho”, mas espera que a crise 

provocada pela pandemia possa ser-

vir “para uma reavaliação meticulosa, 

pelos decisores políticos, das priorida-

des geopolíticas e económicas – para 

o bem, a paz e a prosperidade futuros 

dos seus governados”. 

Em resumo, a “desglobalização” e a 

implementação de um novo modelo 

de reindustrialização, a nível local, re-

gional ou continental, é um assunto 

atual que merece reflexão e análise 

por parte dos governantes e outros 

responsáveis em Portugal e na União 

Europeia, no seguimento da crise 

económica provocada pela pandemia 

COVID-19. Os fundos europeus que 

irão apoiar os Estados-membros da 

UE nos processos de recuperação das 

suas economias poderão ajudar a tri-

lhar esse caminho. 
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"DESGLOBALIZAR" 
NÃO É O CAMINHO

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

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

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

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

de inevitável e desejável “Globalização”.

“Desglobalizar”, seja na saúde, na eco-

nomia, ou na cooperação política ou 

cultural entre Estados, não é o caminho. 

Mas, parafraseando Lord Palmerston, 

um”globalista” e intervencionista no 

seu tempo, ao serviço do Império Bri-

tânico, um país não tem forçosamente 

aliados permanentes, tem sim interes-

ses permanentes.

E para o Velho Continente da Europa, 

livre, tolerante e aberto ao Mundo, 

e para Portugal, um dos seus países 

ta, recorrentemente invocada, deste 

grande país tornou-se impossível e 

impraticável, desde as presidências de 

Theodore Roosevelt (Republicano) e 

de Woodrow Wilson (Democrata), nas 

duas primeiras décadas do século XX.

Competirá às diplomacias dos países 

aliados, ocidentais, no quadro multila-

teral e do da NATO, encontrar pontos 

de convergência e de actuação co-

muns, com respeito à China, à Rússia, 

ao Irão, à Arábia Saudita, a Israel, ao 

conflito na Ucrânia, à Bielorrússia, à 

dependência energética europeia re-

lativamente à Rússia e às capacidades 

de defesa na Europa de Leste.

Face à crescente afirmação e projecção 

global, em poder económico e militar, 

de países que têm uma leitura muito 

diferente de Liberdade, Democracia, 

Direitos Humanos, e do Direito Inter-

nacional, é no “interesse permanente” 

mais antigos e de fronteiras mais está-

veis, que comunga inteiramente desses 

valores, é inquestionável o “interesse 

permanente” deles, o reforço da coe-

são e da integração das nações euro-

peias, no plano económico, político 

e da defesa e da segurança.

No plano mais global, nas últimas 

décadas, os EUA, fruto da sua supe-

rioridade económica, de inovação 

e militar, têm sido o guardião da or-

dem geopolítica mundial, pese embo-

ra o facto de, desde o fim das guerras 

do Iraque e do Afeganistão (Adminis-

trações Bush), o “intervencionismo li-

beral” ter sido prosseguido com bem 

menos entusiasmo. 

A partir de Novembro próximo, ree-

legendo os norte-americanos o Presi-

dente Donald Trump ou vencendo o 

Senador Joe Biden, os EUA tenderão 

a não querer alargar os seus compro-

missos no estrangeiro, embora con-

tinuando a desempenhar um papel 

central nos equilíbrios geo-políticos. 

Na verdade, a tentação isolacionis-

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

que praticam esses valores intensificar 

entre si a interdependência económica, 

a salvaguarda de activos patrimoniais e 

a defesa e a segurança (no quadro da 

NATO e não só) mútuas.

“Globalização” sim, mas, diria, menos 

subordinada a considerações estrita-

mente de vantagem económica para 

os Tesouros públicos ou para as em-

presas e os seus donos.

Que esta pandemia, e o inevitável 

trauma de saúde pública, económico 

e social, que ainda está no seu início, 

possam servir para uma reavaliação 

meticulosa, pelos decisores políticos, 

das prioridades geopolíticas e econó-

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

ridade futuros dos seus governados. 

“A Europa, se quer ser autónoma, 

tem de ter a capacidade de voltar a 

produzir bens essenciais, seja no agro-

-alimentar, no vestuário, no calçado 

ou no mobiliário. Em qualquer destes 

sectores de actividade, a Europa tem 

de recuperar a sua capacidade de pro-

dução. Portugal tem aqui uma opor-

tunidade histórica que não pode des-

perdiçar”. “Um dos grandes desígnios 

é que o país tem que se reindustriali-

zar, tem de voltar a ter uma indústria 

mais forte, com maior capacidade de 

produzir para si e para a Europa, e da 

Europa para o mundo”. 

Palavras recentes do Senhor Primeiro-

-Ministro António Costa. 

É neste quadro que a criação do Banco 

Português de Fomento, com início da 

actividade em Novembro, é uma boa 

notícia. Com um capital inicial signifi-

cativo, detido pelo Estado, entre ou-

tros fins, poderá ajudar, em condições 

de mercado, empresas em dificulda-

des, podendo investir, sem assunção 

de posições maioritárias, em projectos 

que garantam um retorno suficiente 

sobre o investimento.

A propósito da aplicação dos volu-

mosos fundos europeus que foram 

recentemente alocados a Portugal, 

o Senhor Presidente da República, 

Marcelo Rebelo de Sousa, pelo seu 

lado, veio alertar para que não se ig-

norem “as pessoas de carne e osso” 

e que os mesmos deverão servir para 

“aumentar a coesão social, ultra-

passar as desigualdades e reforçar o 

tecido social”, não sendo aceitável 

“descobrirmos que os milhões ser-

viram para uma parte da sociedade 

dar um salto brutal e outra parte fi-

car para trás”.

Sábias palavras e iniciativas, as dos nos-

sos líderes, mas que todos desejamos, 

e exigiremos, que tenham expressão 

muito concreta, e no curto prazo.  

E será expectável, e exigível, que esses 

novos fundos sejam acessíveis a uma 

grande diversidade de pessoas e de 

projectos, cujo mérito deverá ser ava-

liado com independência e competên-

cia técnica, em obediência ao “inte-

resse permanente” nacional. 

Em resultado desta crise, ressentiram-

-se, desde Março, os novos investimen-

tos franceses em Portugal. Mas o inte-

resse dos empresários franceses pelo 

nosso país permanece sólido, em par-

ticular o das PME francesas, que conti-

nuarão a procurar Portugal com vista à 

redução dos seus custos operacionais.

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

localização da produção de empresas 

francesas na Europa, e a reorganiza-

ção das cadeias logísticas. Portugal, 

graças aos seus custos operacionais 

competitivos (salários, mão-de-obra 

qualificada, qualidade das infra-es-

truturas), será um beneficiário natural 

desse movimento.

Com cerca de 600 associados e mais 

de 130 anos de existência, a CCILF 

tem como missão principal facilitar 

as trocas comerciais entre a França 

e Portugal, apoiar a implantação de 

empresas francesas em Portugal e 

acompanhar empresas portuguesas 

no mercado francês, organizando 

missões comerciais a França.

E temos sempre contado com o apoio 

precioso do AICEP, quer na implantação 

de empresas francesas em Portugal, 

quer na divulgação, por várias formas, 

do nosso país entre os investidores, ou 

potenciais investidores, franceses. 

www.ccilf.pt/pt.html

*O autor escreve de acordo com a antiga grafia.

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

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

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

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

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

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

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

seus recursos, criatividade, inovação 

e capacidade de desenvolvimento ao 

serviço da sociedade, dando desta for-

ma o seu contributo para a descober-

ta de uma solução que erradique esta 

e outras pandemias.

Esta crise está a acelerar mudanças 

anteriormente manifestadas, rela-

cionadas com a tecnologia, com os 

mercados, clientes ou regulamenta-

ções legais, mas também com a de-

saceleração do crescimento global 

e o aumento das restrições comerciais. 

Percecionamos défices na área da pro-

teção à saúde e na vulnerabilidade das 

cadeias de abastecimentos globais. 

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

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

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

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

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

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

sua competência e dedicação, tam-

bém por isso, a sua saúde é a nossa 

prioridade. Aproveito este momento 

para agradecer a todos os colabora-

dores da Bosch em Portugal pela sua 

resiliência e incrível profissionalismo, 

especialmente nestes últimos meses. 

Juntos temos conseguido manter 

a nossa organização em funciona-

mento e responder a todas as solicita-

ções dos nossos clientes.

vestiram nesses países normalmente 

designados de low-cost. Estes países 

criaram riqueza para terceiros, mas ao 

mesmo tempo desenvolveram-se em 

conhecimento, competências e inicia-

ram o seu próprio crescimento econó-

mico, tornando-se alguns deles poten-

cias mundiais altamente tecnológicas. 

A pandemia COVID-19, que ao que 

tudo indica surgiu na China, mostrou 

como este país, ao aplicar políticas 

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

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

eficazes de controlo e gestão das pes-

soas (nem sempre consensuais), con-

seguiu manter sob controlo cadeias 

de transmissão, reduzir os contágios 

e minimizar o impacto nas suas ca-

deias de abastecimento globais.

Já nos países europeus a cadeia de 

abastecimento de componentes para 

a indústria continua a estar sujeita 

a perturbações por não sermos capa-

zes de aplicar políticas robustas para 

a neutralização da pandemia. 

A “desglobalização” pode não ser 

a solução para a globalização. Uma 

política mais equilibrada na regula-

mentação dos mercados a nível glo-

bal, através de negociações entre to-

dos os stakeholder envolvidos, pode 

ser o caminho a seguir e que esta pan-

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

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

queda, mais acentuada com o início da pandemia.

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

ras mundiais pretenderam exportar 

tarefas repetitivas para países com 

baixos custos de fator trabalho, be-

neficiando de significativos ganhos 

de eficiência. As principais dinâmicas 

industriais do presente impõem restri-

ções à continuidade ou forçam a infle-

xão desta tendência. A disseminação 

da Inteligência Artificial, robótica ou 

impressão 3D favorecem a mudança 

de modelo. Os processos automáticos 

requerem máquinas e mão de obra 

qualificada, mais abundantes nas 

anos). Ouvem-se igualmente apelos 

políticos, preconizando o repatria-

mento das cadeias de valor interna-

cionais com vista a atenuar vulnerabi-

lidades de fornecimentos fortemente 

dependentes do exterior.

Paralelamente às explicações anterior-

mente elencadas, é útil identificar as 

principais forças-motriz da criação de 

cadeias de valor envolvendo o exterior 

através de deslocalização. Com este 

movimento, as principais manufatu-

 > POR CRISTINA CASALINHO, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO 
DA AGÊNCIA DE GESTÃO 
DA TESOURARIA E DA DÍVIDA 
PÚBLICA - IGCP, E.P.E
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economias avançadas. O aumento da 
procura de bens/serviços personaliza-
dos e exigência de entrega imediata 
encorajam o regresso de manufatu-
ras para próximo do consumidor. Os 
serviços também não são indiferentes 
a esta evolução, uma vez que passa-
ram a depender de serviços de back 
office/apoio a funcionar na nuvem 
(cloud) em detrimento de call centers 
e centros de processamento de dados 
trabalho intensivos.

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

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

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

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

desejáveis ou indispensáveis. 

www.igcp.pt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

O COVID-19, 
"DESGLOBALIZAÇÃO" 

E REINDUSTRIALIZAÇÃO:
O CASO PORTUGUÊS

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

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

do lado da procura.

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

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

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

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

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

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

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

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

e mais estabilidade recorrendo ao 

“nearshoring” (oportunidade para 

Portugal) e à produção mais perto dos 

seus mercados.

Por outro lado, a crise veio recordar 

que as tecnologias do século XXI são 

globais, não apenas do ponto de vista 

da sua distribuição e utilização, mas 

também das suas consequências, vide 

vírus informáticos e biológicos e siste-

mas de Inteligência Artificial.

Portugal tem agora a possibilidade, 

com o apoio financeiro do Fundo Eu-

ropeu para a Recuperação e Resiliên-

cia, de desenhar um estruturado plano 

de reindustrialização assente na eco-

nomia do conhecimento e nas transi-

ções digital e ambiental, e que apoie 

a captação de investimento direto 

estrangeiro em produções que vão re-

gressar à Europa, “nearshoring”, com 

o encurtamento geográfico e corpora-

tivo das cadeias de valor globais que 

terão assim alguma europeização. 

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

A PERSPECTIVA DO 
MERCADO ALEMÃO

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

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

numa perspectiva mundial.

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

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

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

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

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

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

 > POR MIGUEL LEICHSENRING-
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tos, tendo provocado a paragem tam-
bém de fábricas na Alemanha. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

meadamente Ásia, com a criação de 

postos de trabalho qualificado.

Para as empresas portuguesas, atra-

vés da integração nas novas cadeias 

de valor que estão a ser desenhadas, 

como fornecedores de componentes e 

serviços de valor acrescentado. Como 

exemplo, podemos apresentar empre-

sas do sector dos moldes, da produção 

de componentes para a indústria auto-

móvel ou de máquinas ferramenta ou 

ainda dos fabricantes de componentes 

para equipamentos médicos. 

Mas para que isto possa acontecer, 

Portugal e as empresas portuguesas 

terão de se colocar no “radar” das 

empresas alemãs e de demonstrar 

as suas fortes capacidades técnicas 

diferenciadoras. Para tal, poderão 

apresentar-se em feiras industriais de 

referência (como a Hannover Messe) 

ou de equipamentos médicos (a Me-

dica em Düsseldorf) ou beneficiar de 

sessões de match-making com com-

pradores alemães, através da Câmara 

de Comércio e Indústria Luso-Alemã. 

Conclusão
A tendência para uma “desglobaliza-

ção” e uma recentralização de opera-

ções na Europa já vinha a ser discutida 

em vários fóruns europeus. Mas es-

tamos convencidos que a actual con-

juntura derivada da pandemia de CO-

VID-19 irá acelerar a materialização 

de todo este processo. Como motor 

industrial da Europa, a Alemanha po-

derá apoiar Portugal na sua estratégia 

de reindustrialização, podendo as em-

presas portuguesas beneficiar deste 

movimento de relocalização, passan-

do a integrar novas cadeias de forne-

cimento sustentáveis e resilientes. 

www.ccila-portugal.com/pt/

* Os autores escrevem de acordo com a an-

tiga grafia.

https://www.ccila-portugal.com/pt/
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EURICO BRILHANTE DIAS
Secretário de Estado da Internacionalização

“SOMOS RESILIENTES 
E VAMOS SAIR MAIS FORTES 
DESTA CRISE”
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Portugal tem empresas e setores de atividade altamente competitivos que 
poderão impulsionar uma saída mais rápida para a crise económica que a 

pandemia COVID-19 provocou em todo o mundo. Esta é a convicção de Eurico 
Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, que acredita que 

iremos saber aproveitar as oportunidades que a pandemia também proporcionou, 
designadamente na reindustrialização, no encurtamento das cadeias de valor, 

na transição digital e na logística.
Em entrevista à Portugalglobal, o governante afirma que é objetivo do executivo 
manter a trajetória de crescimento das exportações portuguesas e da captação de 
projetos de investimento estrangeiro, tendo por meta os níveis atingidos em 2019 

até final da próxima década.
Brilhante Dias defende ainda que os fundos europeus permitirão atenuar 

o impacto económico e social da crise, em Portugal e a na Europa em geral, 
apostando mais na produção interna de bens essenciais, e assim evitando 
a dependência, no futuro, de cadeias de abastecimento globais ou de um 

só fornecedor.

Perante a atual conjuntura derivada da 

pandemia que assola o mundo, que análise 

se lhe oferece fazer sobre a economia por-

tuguesa, em geral, e, em particular, sobre 

a atividade do setor empresarial?

Esta é uma conjuntura muito diferente da-

quelas que a grande maioria de nós, senão 

mesmo todos, já viveu. Trata-se, desde logo, 

de uma crise que tem as suas raízes numa 

situação de saúde pública, que acabou por 

ter consequências ainda imprevisíveis sobre a 

economia mundial. O reflexo da crise pandé-

mica foi, inicialmente, a abrupta paralisação 

da atividade económica, a que se seguiu uma 

retoma gradual, mas ainda bastante condicio-

nada. As atividades que estão mais associadas 

à socialização e à fruição, como o turismo, 

a restauração, as atividades culturais, mas tam-

bém o vestuário ou os transportes são as que 

estão a sentir um impacto maior. No entanto, 

as atividades agrícolas, a saúde ou os serviços 

ligados ao comércio eletrónico, entre outras, 

estão com evoluções favoráveis. Perante este 

cenário, é expectável que venha a ocorrer des-

truição de emprego e de capacidade de gera-

ção de riqueza que, infelizmente, não será su-

ficientemente compensada pelos setores que 

apresentam um desempenho mais favorável.

Portugal apresentava uma trajetória sólida de 

crescimento, com um aumento das exporta-

ções que se verificava há mais de uma década, 

fruto de estratégias empresariais assentes na 

inovação, na diferenciação, no design, na fle-

xibilidade, na resposta ao cliente e no talento. 

Sabemos que temos setores altamente compe-

titivos e sabemos que serão esses mesmo se-

tores que poderão impulsionar a saída rápida 

desta crise. Somos resilientes e eu acredito que 

vamos saber sair mais fortes, capazes de apro-

veitar as oportunidades que a pandemia tam-

bém proporcionou: na reindustrialização, no 

encurtamento das cadeias de valor, na reforma 

digital, na neutralidade carbónica, na logística, 

entre outros.

Face a isto, o Ministério dos Negócios Estran-

geiros lançou, em abril, o Portugal Open For 

Business – programa de promoção que pre-

tende valorizar a nossa oferta de produtos 

e serviços, assim como as condições de in-

vestimento, neste contexto de pandemia. En-

quadra um conjunto de medidas do governo 

com o objetivo de divulgar – interna e exter-

namente – o relançamento da economia na-

cional. Com o contributo da AICEP, entre abril 

e o início de setembro, promovemos o diálogo 
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e a articulação setorial com cerca de 40 asso-

ciações empresariais, sobretudo na dimensão 

de promoção externa conjunta; efetuámos 
visitas a mais de duas dezenas de empresas 
em oito distritos; realizámos missões inter-
nacionais nos nossos principais mercados de 
emissão de IDE e de destino das nossas expor-
tações. Por fim, lançámos a campanha digita 
 #PortugalOpenforBusiness, através dos canais 
digitais da AICEP, que divulgaram, em 31 paí-
ses, exemplos de empresas nacionais de diver-
sos setores de atividade que se reinventaram e/
ou que se assumiram como exemplos de resi-
liência na atual conjuntura.

Quais as principais medidas tomadas pelo 
governo português para apoiar as empre-
sas, designadamente no que respeita ao 
seguro de crédito à exportação?

A primeira medida tomada ao nível do seguro 
crédito foi o alargamento das garantias de es-
tado a operações dentro dos países OCDE, na 
sequência das alterações introduzidas pela Co-
missão Europeia como resposta à pandemia. En-
tretanto, estamos a trabalhar com a Comissão 
Europeia para alargar a garantia de Estado tam-
bém ao mercado nacional, algo que será muito 
importante para apoiar a retoma da atividade 
económica. Finalmente, estamos a acompanhar 
de perto os chamados “nulos”, isto é, clientes 
que passaram a ter crédito zero e a quem as 
seguradoras de crédito não atribuem plafond, 
mesmo com garantia de Estado.

Antes da pandemia, as exportações portu-
guesas estavam numa trajetória de cres-
cimento, valiam cerca de 44 por cento do 
Produto Interno Bruto (PIB) e o objetivo 
do governo era atingir os 50 por cento. 
Atualmente, à luz da nova realidade, qual 
é a meta do governo no que respeita às 
exportações?

Nos últimos 20 anos, salvo 2005 e 2009, as 
exportações têm tido uma evolução sempre 
superior ao PIB, assumindo-se numa das prin-
cipais componentes de criação de riqueza em 
Portugal. Depois de uma década de manuten-
ção do peso das exportações no PIB (1996 a 
2009) e apesar da forte quebra, em 2009, no 
contexto de crise económica global, o fluxo 
exportador nacional quase duplicou em 14 
anos – passando de 26,7 por cento em 2005 
para 43,7 por cento em 2019. Estes valores 
são reflexo de um tecido empresarial empe-
nhado, capaz e que sabe fazer acontecer mes-
mo nos contextos mais adversos, e esta será 
certamente a resposta aos desafios atuais. 
Evidentemente que nesta fase é esperada 
uma contração natural dos números – reflexo 
da pandemia, que levou ao abrandamento do 
comércio internacional. O objetivo, para já, 
passa por recuperar para os níveis registados 
em 2019. Até ao final da década, o gover-
no prevê que esta trajetória de crescimento 
se mantenha e que os pesos das exportações 
portuguesas sobre o PIB atinjam os 53 por 
cento. Outro desafio é aumentar o número 
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de operadores económicos exportadores, que 
em 2019 eram mais de 22 mil.

E quanto à captação de investimento, qual 
a estratégia definida para continuarmos 
a atrair os investidores estrangeiros?

As competências de Portugal assumem cada 
vez mais relevância internacional. Somos o país 
que produz com qualidade, diferenciador, que 
incorpora tecnologia nos processos de produ-
ção, com quadros altamente qualificados, com 
estabelecimentos de ensino profissional, supe-
rior e científico de excelência, boas estruturas 
de transporte e de comunicação, um desenvol-
vido ecossistema de acolhimento de IDE, redes 
de incubadoras e de inovação prestigiadas. 
Aliados a estes e a outros indicadores, temos 
uma comunidade que recebe bem, multicultu-
ral. Estes fatores têm sido determinantes para 
atrair mais e melhor investimento. Analisando 
os valores da contratualização de investimento 
de 2019, conclui-se que voltámos a bater re-
cordes, atingindo os 1.172 milhões de euros 
que, no conjunto e em atividade cruzeiro, po-
dem promover a criação de 7.245 postos de 
trabalho. Estamos a captar mais IDE diversi-
ficando as geografias que nos procuram e o 
tipo de investimento, mas ainda é necessário 
colmatar as falhas nas cadeias de valor glo-
bais. Se analisarmos agora os valores de 2020, 
e independentemente do contexto pandémi-
co, Portugal continua a angariar investimento. 
Vejamos: 20 novos projetos de capital estran-
geiro desde janeiro, que resultam em mais de 
400 milhões de euros, com a criação de mais 
de 1.700 postos de trabalho, de 11 geografias 
diferentes. Estão em acompanhamento mais 
75 projetos, em diversas fases do processo de 
decisão, oriundos de 24 países em quatro con-
tinentes, que no conjunto se estima que criem 
mais de 10.000 postos de trabalho.

A estratégia visa o reforço da diplomacia eco-
nómica em mercados emissores de IDE, in-
clusive numa lógica de aftercare, através da 
nossa Rede Diplomática e Consular e, claro, 
da nossa AICEP. Têm tido e terão sempre um 
papel fundamental. Reforçar a coordenação 
dos agentes territoriais e a qualificação dos 
territórios, nomeadamente, os de baixa densi-
dade, promovendo assim o incremento da sua 

visibilidade e atratividade junto de potenciais 

investidores estrangeiros, e consequentemen-

te, maior coesão territorial, assume-se como 

outro fator determinante. 

No que diz respeito ao investimento direto 

estrangeiro a meta do governo passa por 

atingir um crescimento de 4 por cento ao 

ano no stock de IDE, que no final de 2019 

se situava nos 137 milhões de euros (valores 

sem SPE: Special-purpose entities. Dados do 

Banco do Portugal).

Anunciou recentemente o Programa In-
ternacionalizar 2030. Pode, sucintamen-
te, descrever quais as principais linhas 
desse Programa?

O Programa Internacionalizar 2030 visa refor-

çar, numa lógica de continuidade, os alicerces 

já definidos no programa de governo anterior 

e detalhados no Programa Internacionalizar 

que vigorou entre 2017 e 2019. Pretende, 

pois, promover uma estratégia de interna-

cionalização para a década, que fomente 

o incremento das exportações de bens e ser-

viços, o número de exportadores e de merca-

dos de exportação, bem como o volume de 

investimento direto estrangeiro e o investi-
mento direto português no exterior (IDPE), e, 
paralelamente, reforce o valor acrescentado 
nacional. A imagem de Portugal no exterior 
– nation brand – é outro desafio queremos 
potenciar, no âmbito do Programa Interna-
cionalizar 2030. É necessário dar nota que 
este Programa foi adaptado, contemplando 
já medidas excecionais, direcionadas ao con-
texto de pandemia. O Internacionalizar 2030, 
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apesar de ter sido aprovado na generalidade 

em Conselho de Ministros, receberá ainda 

contributos das entidades que compõem o 

Conselho Estratégico para a Internacionali-

zação – CEIE e será discutido na Assembleia 

da República. O atingir destes objetivos, que 

exige a articulação e coordenação dos vários 

agentes económicos públicos e privados e a 

sociedade civil, visa incrementar o posiciona-

mento da economia nacional no mercado glo-

bal, promover o crescimento económico, um 

maior valor acrescentado nacional e, como 

referi acima, maior coesão territorial e social, 

através da criação de postos de trabalho. Este 

é o caminho que queremos continuar a trilhar.

A conjuntura provocada pela COVID-19 
poderá, na sua opinião, vir a ter conse-
quências no atual modelo de globalização 
que tem sustentado a economia e o comér-
cio internacional?

É certo que a presente conjuntura expôs al-

gumas fragilidades, não apenas das várias 

economias nacionais, mas também do siste-

ma multilateral de comércio no seu todo. To-

davia, creio que será porventura demasiado 

cedo para extrair conclusões definitivas sobre a 
presente crise sanitária, do ponto de vista das 
suas consequências a longo prazo para a eco-
nomia e comércio internacionais. É inegável 
que o período de confinamento desencadeou 
um processo de reflexão, quer a nível nacional, 
quer europeu, sobre o atual modelo de globa-
lização, sobre a necessidade de reindustrializar 
e reforçar as cadeias de valor e sobre o que 
consideramos ser setores estratégicos.

De que forma, na sua opinião, é que a 
pandemia irá acelerar um processo de 
“desglobalização” que já se estava a de-
senhar mundialmente, com o aumento das 
medidas protecionistas em alguns países, 
a desaceleração do crescimento dos países 
desenvolvidos e a limitação do crescimento 
nos países emergentes? 

É inegável que a pandemia surgiu num con-
texto de guerras comerciais e um certo ascen-
dente, em algumas partes do mundo, de mo-
vimentos políticos defensores do protecionis-
mo. No entanto, muitos aspetos da presente 
crise de saúde pública poderão vir a verificar-
-se meramente conjunturais. Será importante 
sublinhar que, ao longo de 2020, temos as-
sistido a uma queda consistente da procura 
global, em resultado não apenas dos próprios 
efeitos sanitários da pandemia, mas também 
em resultado das limitações à liberdade de cir-
culação de pessoas que as várias autoridades 
nacionais introduziram em resposta à pande-
mia, e que teve um impacto imediato no co-
mércio internacional. Menor procura mundial 
agregada traduz-se numa redução do comér-
cio internacional de bens e serviços. As crises 
económicas habitualmente funcionam sempre 
assim. Todavia, o comércio internacional, com 
um ou outro condicionalismo temporário, 
continua a realizar-se. O transporte aéreo de 
carga internacional até cresceu no presente 
contexto e o mercado português não assistiu, 
num exemplo que é evidente para todos, a 
uma falta de abastecimento p.e. de bacalhau, 
ao longo dos últimos meses. Contudo, estan-
do sempre o futuro em aberto, diria apenas 
que Portugal deve estar preparado para adap-
tar-se a qualquer cenário económico. 

Pensa que será um modelo a adotar na 
Europa, por exemplo, trazendo “de volta” 
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para os países da União Europeia as unida-
des de produção que antes deslocalizaram 
para os países de economia emergente? 
Criando medidas protecionistas para os 
países extracomunitários? Promovendo 
um aumento do consumo interno?

Se há aspeto que a presente pandemia tornou 
evidente é que Portugal e a Europa necessitam 
obrigatoriamente possuir uma base produtiva 
de bens prioritários como máscaras ou dispo-
sitivos médicos essenciais. Futuramente, não 
podemos ficar dependentes, em momentos de 
crise, de cadeias de abastecimento globais ou 
de um só fornecedor. É uma questão de gestão 
prudente do risco que é facilmente compreen-
sível por todos. É disto que estamos a falar, 
quando nos referimos à Resiliência como um 
dos eixos fundamentais da recuperação econó-
mica nacional e europeia. Há, neste capítulo, 
muito trabalho a fazer, na captação de inves-
timento estruturante, no desenvolvimento de 
base produtiva em território nacional, na quali-
ficação de recursos humanos, nomeadamente, 
para a internacionalização, e no digital. Con-
tudo, esta prioridade não é incompatível com 
uma economia mundial aberta, pelo contrário. 
Portugal continuará, no seio da UE, muito em-
penhado na materialização de novos Acordos 
de Comércio Livre, em particular o Acordo UE-
-Mercosul, que muito beneficiará a nossa eco-

nomia. Promover a instalação de capacidade 
produtiva não significa negação dos benefícios 
da globalização, reforça aliás a sua legitimida-
de política.

Poderá a “desglobalização” aplicar-se a 
um país como Portugal, com uma econo-
mia aberta e clara vocação exportadora?

Não é do interesse de Portugal um progressivo 
encerramento do comércio internacional ou a 
reversão da globalização. Somos uma econo-
mia de pequena escala e aberta ao mundo, e 
ancorada na exportação e no investimento di-
reto estrangeiro. Está no nosso ADN enquanto 
comunidade universalista.

Como poderá a Europa enfrentar a pro-
funda crise económica que se perspetiva?

A Europa já está a dar uma resposta. Exem-
plo disso são os fundos europeus do novo 
instrumento de recuperação e resiliência que 
procuram atenuar o impacto económico 
e social desta crise, potenciando o crescimen-
to económico e a criação de postos de traba-
lho. Conforme referi, terá um maior foco para 
a produção dentro de território – efeito “regio-
nalização” –, procurando ter uma “reserva” 
europeia de bens essenciais. As verbas disponi-
bilizadas serão igualmente alocadas a reformas 
estruturantes no âmbito da transição climática 
e digital. 



MERCADOS Portugalglobal nº13526

Com mais de 80 milhões de habitantes, detentores de um elevado poder de 
compra, a Alemanha é a quarta economia mundial, o maior mercado da União 

Europeia e um dos principais exportadores e importadores a nível mundial. 

Sendo um mercado de extrema importância para Portugal, a Alemanha é o terceiro 
maior cliente e o segundo maior fornecedor do nosso país. Nos últimos anos, tem-se 
verificado um crescimento das exportações nacionais para o mercado alemão, bem 

como do número de empresas portuguesas exportadoras para a Alemanha. 

Este importante mercado europeu conta com diversas oportunidades de negócio 
para as empresas nacionais, nomeadamente nos setores Agroalimentar, Moda, 
Calçado, Decoração, Desporto, Lazer, Construção, Tecnologias de Informação, 

Energia, Mobilidade e Saúde. 

Francisco Ribeiro de Menezes, embaixador de Portugal na Alemanha, e Miguel 
Crespo, delegado da AICEP na Alemanha, apresentam uma análise detalhada 

e contributos fundamentais para uma aposta de sucesso por parte das empresas 
portuguesas neste mercado.

ALEMANHA
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 > POR FRANCISCO RIBEIRO 
DE MENEZES, EMBAIXADOR 
DE PORTUGAL EM BERLIM

revela ser decisiva, qualificando-nos 

como interlocutor e como exemplo. 

Mais, com perspetivas coincidentes do 

mundo que nos rodeia, as credenciais 

portuguesas fazem com que as auto-

ridades alemãs saibam que a Presidên-

cia europeia ficará em boas mãos. 

PORTUGAL E A ALEMANHA 
NO CORAÇÃO DA EUROPA

Escrever em pleno 2020 sobre a relação luso-alemã representa, sem dúvida, um 
desafio. Por um lado, encontramos laços políticos, económicos, sociais e culturais 
densos, assentes no respeito e no conhecimento mútuos, na confiança política, 
numa crescente complementaridade e na indiscutível vocação europeia que os 

dois países há muito partilham. Por outro, deparamo-nos com os efeitos de uma 
inesperada crise pandémica que retraiu os movimentos das pessoas e condicionou, 

com severidade, os fluxos de bens e serviços que, até ao final do ano passado, 
exibiam uma tendência amplamente positiva. No entanto, estou certo de que 
a natureza estrutural da parceria entre Portugal e a Alemanha nos permitirá 

ultrapassar circunstâncias complexas – em benefício de ambos.

com todo o seu peso, as Instituições 
da UE para lograr um acordo em tor-
no de um Fundo de Recuperação e 
de um novo Quadro Financeiro Plu-
rianual. Estes instrumentos, a par de 
outros mais específicos, possuem a 
envergadura necessária para relançar 
a atividade económica, apoiar os se-
tores mais carenciados e modernizar 
a nossa União. Como sublinhou a 
Chanceler Federal Angela Merkel, não 
se trata simplesmente de regressar ao 
statu quo ante, mas sim de preparar 
o futuro. E, não o esqueçamos, a Ale-
manha teve de compor os seus pró-
prios consensos internos para, com 
França, dar um impulso determinante 
à celebração de um pacto a 27 sobre 
as modalidades sem precedente de 
financiamento da resposta coletiva às 
exigências geradas pela pandemia.

Nessa negociação, por vezes áspera, 
os governos alemão e português man-
tiveram uma interlocução permanen-
te. Franca, aberta e construtiva. Berlim 
e Lisboa multiplicaram esforços e pro-
postas concretas. Estenderam pontes 
entre norte e sul, leste e oeste, entre 
interesses com frequência contraditó-
rios. Como membro do Trio, Portugal 
pode orgulhar-se do seu contributo. 
Na Alemanha, a credibilidade que 
granjeámos ao longo dos últimos anos 

A Alemanha assumiu a 1 de julho a 

Presidência do Conselho da União Eu-

ropeia (UE), na primeira etapa do Trio 

de Presidências que engloba Portugal, 

no primeiro semestre de 2021, e a Es-

lovénia, no segundo. Os três Estados-

-membros, cujas iniciais compõem em 

inglês o acrónimo “GPS” de bom au-

gúrio, souberam adaptar um progra-

ma conjunto com tanto de idealismo 

como de visão pragmática, ajustada à 

realidade trazida pela COVID-19. As 

prioridades abarcam, assim, o comba-

te ao vírus e a defesa da saúde de to-

dos e do tecido económico europeu. 

Ainda com um longo caminho pela 

frente, até à plena erradicação do ví-

rus, a Presidência alemã averbou logo 

em julho uma importantíssima vitó-

ria, mobilizando esforços e apoiando, 
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Os reflexos de uma cúmplice conver-
gência em sede europeia e do reco-
nhecimento dos méritos de Portugal 
são, no plano bilateral, evidentes. Im-
pressiona o ritmo e o nível dos con-
tactos, entre Chefes de Estado e de 
Governo, entre os dois executivos, en-
tre as duas sociedades civis – pessoas, 
agentes culturais, meios académicos, 
empresas. Aqui se enquadra, preci-
samente, a atenção que dedicamos 
à inserção da extensa comunidade 
portuguesa residente na Alemanha, 
ao ensino do português e à difusão 
da nossa cultura e das nossas letras, 
que em 2021 disfrutará de palco úni-
co na prestigiada Feira do Livro de Lei-
pzig, onde seremos o país convidado. 
A imagem de Portugal explica, tam-
bém, a dimensão do turismo que re-
cebemos da Alemanha – um turismo 
atento e curioso, que viaja e que re-
gressa, sempre com gosto, aos (en)
cantos do nosso país.

Onde se encontra, então, o desafio? 
Identifico dois planos. O imediato, ou 
conjuntural, reside no relançamento 
do comércio de bens e serviços, na 

reposição de Portugal no potente ra-
dar dos investidores alemães e na re-
cuperação dos viajantes que em 2020 
optaram por rotinas e roteiros domés-
ticos. O retraimento provocado pela 
crise reflete-se com toda a sua crueza 
nos dados conhecidos até agora, que 
inverteram uma curva ascendente e 
traduzem quebras expressivas nas im-
portações e exportações. No entanto, 
a leitura atenta dos indicadores dispo-
níveis revela verdades, afinal, encoraja-
doras. A quebra principal deu-se nos 
serviços, por via do turismo, e não tan-
to nos grandes setores exportadores. 
Estamos perante uma resiliência estru-
tural que comprova o acerto da aposta 
do investimento alemão em Portugal, 
bem como as capacidades e o discer-
nimento estratégico do nosso tecido 
exportador. Há que começar, portanto, 
pelo relançamento, numa operação 
que conta com canais políticos e eco-
nómico-empresariais oleados e prontos 
a agarrar qualquer oportunidade.

À normalização teremos de somar o 
reforço, a diversificação e a inovação. 
Esta é a segunda frente, de cariz per-

manente, à qual nos entregaríamos 
com empenho mesmo sem o advento 
da pandemia. Perfila-se com nitidez 
a tarefa de mostrar aos protagonis-
tas da economia alemã o que Por-
tugal tem para oferecer, não apenas 
nas vertentes das infraestruturas ou 
de uma geografia de eleição, mas de 
igual modo no saber e na criatividade 
das universidades, dos empresários e 
das startups. Numa era em que, como 
nunca, a economia vive de ideias, é 
imperativo explorar as nossas especifi-
cidades e conquistar a atenção alemã. 
Os exemplos abundam, felizmente, 
mas carecem de sedimentação. Por 
este motivo aprofundamos com a Ale-
manha a abordagem de temas como 
a transição energética – um repto para 
os nossos amigos germânicos, que 
abandonam o nuclear e o carvão – e a 
sua ligação ao fomento e à reconver-
são industrial, área que o coronavírus 
devolveu ao centro das atenções. Pela 
mesma razão valorizamos a nossa Es-
tratégia para o hidrogénio “verde”, 
que possui vasto potencial de encaixe 
nos objetivos prosseguidos pela Ale-
manha neste campo. O otimismo é 
justificado por múltiplas experiências 
recentes, que envolvem grandes em-
presas alemãs, mas baixar a guarda 
não configura uma opção. No hori-
zonte emerge, de resto, a participação 
de Portugal como país convidado na 
grande Feira de Hannover, em 2022, 
momento-chave da nossa projeção na 
Alemanha e, pela relevância interna-
cional do certame, no mundo.  
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ALEMANHA
UM PILAR EUROPEU NA 

HORA DA RECONSTRUÇÃO
Os alicerces europeus repousam em larga medida sobre 
o pilar alemão, conferindo-lhes a estabilidade necessária 

aos choques provocados pelo efeito combinado da 
COVID-19, Brexit e guerras comerciais sino-americanas. 

Por outro lado, a Alemanha colidera com França a 
estratégia de relançamento económico europeu, onde 
Portugal deverá ter um papel ativo, nomeadamente no 

nearshoring e esforço de reindustrialização. 

Portugal soube construir uma relação cada vez mais 
estreita com a economia alemã, não apenas atraindo 
investimento alemão, mas exportando com cada vez 

maior valor-acrescentado, e vendo aumentar o número 
de empresas portuguesas que se implantam naquele 

que é o maior e mais exigente mercado europeu. 
Com a transformação digital como leitmotiv, nunca 
se justificou tanto uma maior aposta num mercado 

imenso e de risco comparativamente mais baixo. 

 > POR MIGUEL CRESPO, 
DELEGADO DA AICEP 
NA ALEMANHA

Navegando a relação 
Portugal-Alemanha 
através da COVID-19
Para inúmeras empresas portugue-
sas, a Alemanha é tradicionalmente 
olhada como o “país das feiras”. O 
escritório local da AICEP está rotina-
do nesta abordagem das empresas e 

associações portuguesas, prestando-
-lhes apoio nos mais diversos certames 
profissionais que semanalmente têm 
lugar em Düsseldorf, Frankfurt ou Mu-
nique. São mais de 50 as feiras, sen-
do no total bem mais de um milhar o 
número de expositores que anualmen-
te rumam a uma feira na Alemanha, 
de onde negoceiam contratos para os 
quatro cantos do mundo. Por exem-
plo, a “ProWein” consolidou-se como 
a maior feira mundial de vinhos, mo-
bilizando a maior participação coletiva 
nacional, com mais de 400 empresas. 
A “Ambiente” ou a “Heimtextil” são 
igualmente as referências mundiais nos 
segmentos respetivos de bens de con-
sumo ligados à casa e decoração. Mas 
é sobretudo nos setores industriais e 
tecnológicos que a Alemanha dá car-
tas, convocando um número crescen-
te de PME portuguesas, com fatores 

Em paralelo – ou simetricamente – 
a presença das nossas empresas no 
mercado alemão pode e deve expan-
dir-se. Possibilidades não escasseiam, 
tendo em conta as distintas fileiras 
que identificamos (v.g., na distribui-
ção em larga escala, em segmentos de 
qualidade, na saúde, nomeadamente 
nos consumíveis e equipamentos hos-
pitalares) e o facto de, com financia-
mento estatal, a Alemanha se aprestar 
a iniciar um novo ciclo de investimen-
tos públicos em que as infraestruturas 
desempenharão um papel central. 
A rede diplomática e consular e a 
AICEP prontificam-se a ajudar.

Qualquer relação bilateral madura e sã 
deve ser equilibrada ou, se se preferir, 
sinalagmática. Sucede que, perante a 
dimensão da economia alemã, tradu-
zida em vertiginoso PIB, os intercâm-
bios com Portugal colocam-na como 
segundo fornecedor e terceiro cliente, 
mas com um défice nas importações 
de bens que, em condições normais, 
os serviços atenuam, para chegarmos 
a taxas de cobertura que ultrapassam 
os 80 por cento. Acresce a natureza 
do investimento alemão em Portugal, 
produtivo, longevo e gerador de em-
prego. Observa-se o crucial sinalag-
ma. E à balança luso-alemã juntamos 
o entendimento político-diplomático 
e a amizade entre os dois povos – no 
coração da Europa, num presente di-
fícil, mas com um futuro promissor. 

berlim@mne.pt

http://berlim@mne.pt
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competitivos assentes na I&D, rigor de 

produção e qualidade de serviço. 

E de repente, em inícios de janeiro, 

despontam os primeiros sinais de que 

a pandemia COVID-19 alastraria pela 

Europa. De forma serena começaram 

a ser tomadas as medidas cirúrgicas, 

para evitar que as feiras internacionais 

fossem palco de contágio descontro-

lado. Restrições na Fruitlogistica em fi-

nais de janeiro, supressões a partir de 

março, com as feiras capitais (ITB do 

turismo, Prowein e Hannover Messe) 

a serem canceladas com pragmatis-

de parou e até houve casos em que 

realocações de produção ou negócio 

perspetivam um fecho de ano em 

crescimento. A robustez da economia 

alemã pôde ser comprovada neste 

ajustamento, durante o qual surgiram 

ainda novas manifestações de interes-

se de empresas portuguesas em abrir 

filiais no mercado. Comprova-se aqui 

que a Alemanha é um mercado natu-

ral de expansão que justifica uma pre-

sença duradoura. 

Por último, o interesse dos investidores 

alemães por Portugal não dá sinais de 

Sucintamente, surgem sempre alter-

nativas, porque o mercado tem horror 

do vazio. E muitas destas alternativas 

estimulam a transformação digital das 

nossas empresas. Motivo pelo qual a 

AICEP em Berlim tem vindo a dina-

mizar a partilha de conhecimento e 

de oportunidades sobre o mercado, 

organizando webinars dedicados aos 

setores mais relevantes: moda, meta-

lomecânica e alimentar, com enfase 

no e-commerce e em marketplaces 

B2B. Iniciativas de carácter prático que 

procuram demonstrar o potencial do 

mercado alemão para os nossos ex-

mo, como aliás todas as feiras até ao 

verão de 2020. De então para cá, e 

até haver vacina ou cura, as feiras que 

se realizem acontecem em versão ali-

geirada e com uma forte componente 

online. Tratando-se de uma indústria 

estratégica que movimenta milhões 

de visitantes, gera três mil milhões 

de euros de receitas anuais e atrai as 

supply-chain industriais do mundo in-

teiro, a supressão desta atividade teve 

um impacto muito direto sobre as 

empresas portuguesas. Desta forma, 

justifica-se uma reflexão breve sobre a 

importância da economia alemã para 

as empresas portuguesas, muito para 

lá do estereótipo das feiras. 

portadores e novas vias de acesso que 

se abrem.

Por outro lado, desde março que a 

AICEP em Berlim promoveu um con-

tacto mais regular com as cerca de 30 

empresas portuguesas com operações 

na Alemanha. Genericamente, e com 

a exceção dos dois grupos hoteleiros, 

estas filiais medem o impacto imedia-

to da crise com moderado otimismo, 

tendo feito uso direto dos auxílios 

de Estado para manter a capacidade 

operacional, com recurso muito faci-

litado ao lay-off. Não se verificaram 

quebras logísticas para lá do período 

entre março e abril em que a ativida-

quebra, como o confirmam o anúncio 

do centro de R&D da NFon a instalar 

em Lisboa até ao final do ano, e os pe-

didos de informação que não abranda-

ram nos tempos mais chegados.   

O abalo causado pela COVID-19 será 

seguramente forte e prolongado, po-

dendo afectar setores relevantes na 

relação entre os dois países: nomea-

damente no turismo, no automóvel, 

e nos bens de capital, e em menor 

grau nos bens de consumo. Mas por 

outro lado, a desglobalização irá 

estimular novas oportunidades: ao 

encurtarmos as cadeias de forneci-

mento, os fornecedores portugueses 
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ganham competitividade, desde que 
providos de logística eficiente. Esta 
dinâmica perspetiva a médio prazo 
um novo ciclo de investimento, em 
que a saúde, a mobilidade e a ener-
gia assumem protagonismo.

A Alemanha como 
locomotiva europeia
Os cenários de recuperação económi-
ca encerram elevada incerteza e tudo 
aponta para que a recuperação em 
2021, possivelmente no segundo se-
mestre, não seja ainda suficiente para 
anular o recuo registado em 2020. 
A economia alemã, tradicionalmente 
de elevada previsibilidade, deverá afi-
nal contrair entre seis a sete por cento 
em 2020, porque os estímulos lança-
dos pelo governo mitigaram a queda. 
Mas com o crescimento que se prevê 
para 2021 ficará ainda dois pontos 
percentuais abaixo dos níveis de 2019.

PREVISÕES DO PIB ALEMÃO
VS. EUROPA

2020 2021 Data

Governo 
alemão -5.8 4.4 set 

2020

Bundesbank -7.1 3.2 jun 
2020

FMI – 
Alemanha -7.8 5.4 jun 

2020

EU -10.2 6.0

OCDE – 
Alemanha -5.4 4.6 set 

2020

EU -7.9 5.1

IFO -6.3 5.3 jul 
2020

DIW -6.0 4.1 set 
2020

Fonte: Estimativas de crescimento do PIB recolhidas 
das fontes referidas e publicadas nas datas indicadas.

Fonte: Bruegel.org

Nota: Na categoria “Outra liquidez e garantias” incluem-se apenas medidas governamentais (excluindo in-
tervenções de bancos centrais), ainda que espelhe o total de empréstimos concedidos ao setor produtivo, 
que é um múltiplo do empate de capital público que o garante.

o setor automóvel e os bens de equi-
pamento, embora ainda sem trans-
missão à atividade em Portugal. Por 
outro lado, o Brexit, na sua provável 
versão hard, terá sempre implicações 
negativas no crescimento da Europa, 
fragilizando cadeias de fornecimento 
e contraindo a dimensão total do 
mercado comunitário.  

É um facto que as finanças públicas 
alemãs gozam de uma saúde invejável, 
tendo celebrado o superavit orçamen-
tal pelo sexto ano consecutivo e um en-
dividamento abaixo de 60 por cento do 
PIB ao fim de 16 anos de incumprimen-
to do terceiro critério de Maastricht. 

Na situação atual, o Estado alemão 
goza de considerável folga para pôr 
de pé um estímulo fiscal interno equi-

VALOR DO ESTÍMULO FISCAL DISCRICIONÁRIO PÓS-COVID
(EM % DO PIB DE 2019)

Estímulo 
de liquidez 
imediato

Diferimentos
Outra 

liquidez e 
garantias

Total

Grécia 3,1% 1,2% 2,1% 6,4%

Hungria 0,4% 8,3% 0,0% 8,7%

Espanha 3,7% 0,8% 9,2% 13,7%

EUA 9,1% 2,6% 2,6% 14,3%

Países Baixos 3,7% 7,9% 3,4% 15,0%

Dinamarca 5,5% 7,2% 4,1% 18,8%

Portugal 2,5% 11,1% 5,5% 19,1%

Reino Unido 8,0% 2,3% 15,4% 25,7%

Bélgica 1,4% 4,8% 21,9% 28,1%

França 4,4% 8,7% 14,2% 27,3%

Alemanha 8,3% 7,3% 24,3% 39,9%

Itália 3,4% 13,2% 32,1% 48,7%

valente a 40 por cento do PIB, orçado 

em 1.350 mil milhões de euros, ao 

mesmo tempo que lidera o plano de 

recuperação europeu orçado em 750 

mil milhões de euros, do qual se assu-

me como principal contribuinte.

Pelo lado alemão haverá atualmen-

te uma maior consciência de que as 

transferências no seio da Europa ga-

nham em serem orientadas para um 

fortalecimento equilibrado do conjun-

to da Europa, não desguarnecendo os 

países mais periféricos. 

É natural que deste enquadramento 

possam surgir para Portugal projetos 

de investimento relevantes, nomeada-

mente nos domínios da energia e da 

mobilidade, no sentido amplo.

O impacto da COVID-19 é de tal 

modo avassalador que conseguiu re-

legar para segundo plano duas rea-

lidades de outro modo dominantes. 

A produção industrial, motor por 

mais de 10 anos do crescimento ale-

mão, encontrava-se já em declínio 

desde finais de 2018; em particular 
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Um gigante 
mais acessível
A Alemanha é a maior economia 
europeia, com um PIB de 3.400 mil 
milhões de euros, sensivelmente 16 
vezes superior ao português. É simul-
taneamente a quarta maior economia 
mundial e aquela que confere dimen-
são de superpotência económica à 
Europa, proximamente reduzida a 27. 

A relação económica com Portugal 
é estreita e histórica. Refira-se que 
os colégios alemães em Lisboa e 
no Porto são fundados por volta de 
1850, acompanhando uma diáspora 
empresarial alemã em expansão pela 
Europa, e empresas como a Siemens, 
a Bosch ou a Daimler estabelecem-
-se antes de 1900. Comparativa-
mente, a constituição da Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Alemã em 
1954 é relativamente recente, acom-
panhando o milagre económico ale-
mão no pós-guerra. Mais do que 
um comentário histórico, serve este 
apontamento para sugerir que existe 
na Alemanha um conhecimento das 
competências da economia portu-
guesa filtrado pelos olhos de quem 
cá está. Muito assente nas cadeias 
de fornecimento à indústria, mas 
com menor ligação aos mercados de 
consumo, também por ausência de 
marcas fortes, ou aos setores mais 
tecnológicos e científicos, nomeada-
mente na saúde.     
 
A Alemanha é o terceiro destino das 
nossas exportações, demasiado con-
centradas no automóvel e em bens 
de equipamento, e maioritariamente 
produzidas em filiais alemãs. No sen-
tido inverso, a Alemanha é a segun-
da origem das nossas importações, 
fundamentalmente em equipamento 
de transportes, maquinaria e bens de 
consumo diferenciados. A balança 
comercial acusa um défice crónico 
estrutural a favor da Alemanha, para 
quem Portugal é apenas o 30º parcei-
ro mais importante, em exportações 
e importações. 

concentrar meios e prioridade no mer-
cado alemão, juntando esforços em 
joint-ventures comerciais e contem-
plando a consolidação como processo 
natural numa etapa seguinte. 

O mercado germânico é demasiado 
importante para merecer uma aborda-
gem não-prioritária. Em conjunto com 
a Áustria e a Suíça, concentra os 100 
milhões de clientes mais prósperos na 
Europa, com evidente afinidade com-
portamental. Daí que haja um núme-
ro crescente de empresas portugue-
sas que passaram a desenvolver a sua 
estratégia de comunicação também 
em alemão (obrigatória para o online 
e B2C). Daí igualmente a aposta em 
estabelecerem-se operacionalmente 
no mercado. Escritórios comerciais, 
que dão apoio às vendas, e assistência 

São 4.460 as empresas que exporta-
ram para a Alemanha em 2019, num 
crescimento acumulado e regular de 
46 por cento desde 2015. Ainda as-
sim, 35 anos após a adesão de Portu-
gal à União Europeia, subsistem todo 
um caminho a percorrer e oportunida-
des por explorar. Mais importante do 
que o aumento de empresas exporta-
doras, é o seu ganho de escala e po-
der negocial, através de consolidação, 
bem como a fixação de filiais de em-
presas portuguesas na Alemanha. 

Da mesma maneira que as empresas 
alemãs, já de si grandes, procuram au-
mentar escala e eficiência por associa-
ção em centrais de compra (no alimen-
tar ou na saúde, por exemplo), con-
quistando poder negocial, as empresas 
portuguesas terão tudo a ganhar em 
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aos distribuidores, mas cada vez mais 

também estruturas operacionais na in-

dústria, nos serviços e na construção. 

Quando olhamos para a repartição 

das exportações portuguesas para 

a Alemanha, podemos constatar 

a grande concentração no setor auto-

móvel, bem como o peso preponde-

rante do investimento alemão nos se-

tores de componentes para automó-

veis, pneus e automóveis. Inversamen-

te, nos setores do calçado, papel, mol-

des, petroquímica, vestuário, cortiça, 

fruta fresca e vinho concentram-se as 

PME de base de capital português. As 

oportunidades de crescimento repou-

sam, quer nos serviços, quer em cate-

gorias de maior crescimento e ainda 

insuficientemente representadas.

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A ALEMANHA

Mercadorias 2019 % Total ∆(a)2020 2020e(b)

Automóveis 1,311 18,30 -30 918

Componentes Auto 1 395 5,52 -30 277

Componentes Auto 2 364 5,08 -30 255

Calçado 290 4,04 -30 203

Componentes Auto 3 284 3,96 -30 199

Mobiliário 226 3,15 -20 181

Pneus 205 2,87 -30 144

Torneiras 165 2,30 -20 132

Equipamento industrial 156 2,18 -20 125

Medicamentos 147 2,05 -10 132

Papel 133 1,85 -10 119

Moldes 115 1,61 -20 92

Equip. Aquecimento Água 103 1,44 -20 83

Petroquímica 95 1,32 -30 66

Eq. eletrónico 90 1,26 -30 63

Componentes Auto 4 86 1,20 -30 60

Vestuário 85 1,18 -30 59

Componentes Auto 5 84 1,17 -30 58

Eq. Industrial 83 1,16 -20 67

Papel 68 0,95 -10 61

Automóveis 65 0,90 -30 45

Eq. Industrial 65 0,90 -30 45

Componentes Auto 6 61 0,85 -30 42

Cortiça 54 0,75 -10 49

Fruta fresca 54 0,75 -10 48

Vinho 49 0,69 -15 42

Outros 2,333 32,57 -20 1,866

Total 7,164 100,00 -24 5,431

Legenda: (a) – variação     (b) – estimativa

Fonte: Dados INE 2019, simulação AICEP Berlim para maio de 2020
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Setores de oportunidade
Nem que seja em nicho, haverá sem-
pre oportunidades no mercado ale-
mão para empresas portuguesas. 

Bens de consumo alimentar

Cresce em linha com o PIB nominal. 

Setor maduro, com nichos de opor-

tunidade. Atendendo a que o consu-

midor alemão, com o dobro do poder 

de compra, consagra à alimentação 

nominalmente menos do que o con-

sumidor português, são as mudanças 

de hábitos e processos de substitui-

ção que mais facilmente criam opor-

tunidades. Alimentos orgânicos, de 

produção sustentável e com denomi-

nação de origem são fatores diferen-

ciadores, mas não necessariamente 

suficientes para cobrar um prémio.  

Energia Mobilidade Saúde Lifestyle Nova Agricultura Outdoor

Equipamentos 
eletromecânicos / IT

Ferrovia

H2 – Solar – Eólico
Motor elétrico 

– Carregamento

Rede carregadores 
– Baterias

Bicicleta

Equipamento 
hospitalar

Decoração Indoor farming
Equipamento 

de jardim

Consumíveis 
de saúde

Desporto Alfaias modernas
Equipamento 

de rega

Desafio importante por resolver, ex-

tensivo aos nossos vinhos, é a questão 

da falta de escala. A empresa alemã 

compra numa escala que aconselha 

à consolidação do lado da oferta e o 
reforço paulatino num número menor 
de marcas.

A estratégia de nicho, de produtos 
gourmet para um canal premium ou 
para o Horeca, foi posta seriamente 
em causa durante a pandemia CO-
VID-19, da qual a grande distribuição 
emerge como a grande vencedora.

Moda, calçado e decoração 

São três categorias que crescem abaixo 
do PIB nominal, com algumas altera-
ções interessantes a assinalar. Como 

consequência do confinamento, o con-

sumidor alemão acentuou a sua fruga-

lidade e uma maior predisposição para 

os produtos reciclados ou sustentáveis. 

Por outro lado, o mesmo consumidor 
parece ter redescoberto o prazer de 
estar em casa, pelo que a linha casa 
e decoração, mais do que o mobiliário, 
beneficiam de um novo impulso.     

O mercado alemão nos bens de con-
sumo não-alimentares é marcado por 
acesa concorrência e pelo declínio do 
retalho tradicional. Os grandes de-
partment stores, que dominavam a 
paisagem das cidades alemãs, não se 
souberam renovar e vão encerrando, 
bem como muito comércio de rua de 
lojas não-especializadas.

A COVID-19 terá sido o empurrão de-
finitivo para que o comércio online se 
afirme sobre os demais, para setores 
em que a marca é essencial. 

Às empresas portuguesas colocam-se 
duas oportunidades, igualmente exi-
gentes. Ter escala em produção flexí-
vel, com capacidade para responder às 
encomendas que estão a regressar da 
Ásia, para serem produzidas na Europa, 
Turquia ou Marrocos. Desafio que obri-
ga a maior intensidade de capital e uma 
logística de entrega irrepreensível face à 
concorrência de proximidade. Em alter-
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nativa, a aposta continuada na constru-
ção de marca, sem a qual é impossível 
vingar no online.    

Desporto, lazer e ‘outdoors’

O mesmo consumidor alemão que 
sabe e regateia o preço de um ovo ao 
cêntimo, é bastante mais liberal na-
quilo que lhe dá prazer. No lazer, na 
cultura, na prática desportiva ou na 
atividade ao ar livre, manifesta-se o 
seu lado mais generoso.

Na Alemanha, trabalham-se o número 
de horas estritamente necessárias, são 
30 os dias úteis de férias e entre home 
office e a discussão instalada sobre os 
quatro dias de trabalho na semana, a 
perspetiva é que o lazer se consagre 
como um mercado cada vez mais im-
portante e menos racional. Não sur-
preende que se vendam com facilida-
de selins de bicicleta por mais de 100 
euros. Quem diria que Portugal, num 
curto espaço de anos, exporte já mais 
em bicicletas e componentes, do que 
em vinho? Não surpreende que em-
presas portuguesas de capacetes ou de 
aluguer de caravanas venham a ter em 
2020 o seu melhor ano no mercado.

A criação progressiva de um cluster 
das duas rodas, estendendo-se ao cal-
çado e vestuário, é um caso discreto 
a ser incentivado e replicado. 

Construção 

Plano de relançamento de obras públi-
cas, défice de habitação e taxas de juro 
historicamente baixas concorrem para 
um ciclo longo muito favorável para o 
cluster da construção e obras públicas. 
É um setor tradicionalmente protecio-
nista, mas encerra oportunidades para 
empresas portuguesas com know-how 
em engenharia e em especialidades 
mais técnicas, bem como para a fileira 
de materiais de construção, em substi-
tuição de produtos asiáticos. O relacio-
namento com o mercado e exigência 
de um serviço de logística sem falhas, 
na entrega de materiais, recomendam 
a abertura de filial na Alemanha.

Tecnologias de Informação 
– Projeto Gaia-X

É reconhecida a escassez global de 
talento em TIC, sendo por natureza 
os recursos humanos móveis e alta-
mente disputados. A Web Summit ou 
projetos da envergadura dos que de-
senvolvem a Siemens, a BMW-Critical, 
a Mercedes, a Xing ou a Nfon trou-
xeram reconhecimento a Portugal, 
demonstrando que o país possui com-
petências técnicas e científicas.  

As oportunidades de maior retorno 
passam por projetos em joint-venture 
entre empresas portuguesas e alemãs, 
para o que é vantajoso considerar 
a abertura de escritórios na Alemanha.

Acaba de ser anunciado o megapro-
jeto Gaia-X, com o qual Alemanha 
e França lideram um projeto europeu 
para criar uma infraestrutura de da-
dos, capaz de extrair o aproveitamen-
to económico da informação digital 
gerada pelos cidadãos europeus. 
A ideia é que o “petróleo do sécu-
lo XXI” seja refinado e valorizado na 
Europa, por consórcios europeus de 
empresas, em vez de ser transferi-
do sem contrapartida para gigantes 
americanos ou asiáticos. O Gaia-X 
tem uma arquitetura aberta, em que 
empresas e instituições portuguesas 
podem seguramente participar.   

Energia e Mobilidade 

Em poucos países estarão os desafios 
energéticos e ambientais tão interli-
gados como  na Alemanha, e a res-
posta ao reconhecido atraso poderá 
ser disruptiva para algumas indús-
trias incumbentes. 

A Alemanha precisa de descarbonizar 
a sua economia, porque continua a 
depender do carvão e hidrocarbone-
tos numa percentagem elevada. Daí 
a aposta no hidrogénio, onde, mais 
do que tudo, ambiciona colocar-se na 
dianteira tecnológica. Tem mercado 
para o H2, desde logo nas indústrias 
química, siderúrgica, utilities e trans-
porte, havendo espaço para parcerias 
tecnológicas com empresas portugue-
sas, numa fileira que na Alemanha 
ainda é considerada como estando 
em fase-piloto. 

Por outro lado, a indústria automóvel 
procura a transição indolor da propul-
são a diesel para a mobilidade elétri-
ca, ao mesmo tempo que evolui para 
modelos de partilha e sonha com a 
condução autónoma. As oportunida-
des são aqui mais extensas, desde a 
valorização do lítio para refinação e 
produção de baterias, à fileira de com-
ponentes automóvel, e terminando na 
rede de carregamento, para além de 
toda a vertente de TIC. 
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Saúde

Setor que provou a sua robustez 
e transcendência no contexto da pan-
demia COVID-19. Surgem como opor-
tunidades mais evidentes os dispositi-
vos médicos e consumíveis hospitala-
res, num momento em que na Europa 
se assiste a uma tomada de consciên-
cia sobre a importância de cadeias de 
fornecimento de proximidade. As cen-
trais de compra hospitalares alemãs 
são de grande dimensão, com elevado 
padrão de exigência, mas haverá ago-
ra abertura a aliviar na pressão sobre o 
preço, à procura de alternativas fiáveis 
e inovadoras, aos fornecedores tradi-
cionalmente asiáticos.

Também na telemedicina, sempre que 
a barreira linguística não seja crítica, 
existem oportunidades crescentes.   

O papel da AICEP Berlim
Manter como prioridade o serviço às 
nossas empresas obriga a uma atuali-
zação permanente da parte da AICEP. 
As empresas portuguesas evoluem na 
cadeia de valor e revelam cada vez 
maior experiência internacional, quase 
que nascendo a olhar para a Europa 
como o seu mercado natural. Contam 
com quadros cada vez mais qualifica-
dos e exigentes, capazes de desenvol-
ver atividades com maior incorporação 
de conhecimento e, muitas das vezes, 
com propriedade intelectual. 

Entendem a transformação digital 
com naturalidade, procurando a AICEP 
como fonte de informação de qualida-
de e não como fonte única ou exausti-
va de informação. A COVID-19 estimu-
lou a Delegação em Berlim a aprender 
a trabalhar em home office e a servir as 
empresas fora de um contexto de feira. 
Ganhou importância irreversível o estu-
do do mercado alemão, numa perspe-
tiva de deteção de oportunidades para 
as empresas portuguesas, vertido em 
estudos práticos (calçado, moda, vi-
nho, bicicletas, dispositivos médicos, 
retalho-alimentar, retalho não-alimen-
tar, entre outros), ou na organização 

de webinars setoriais, bem como atra-

vés de um incremento acentuado de 

webconferences de aconselhamento 

a empresas portuguesas. 

Trabalhamos em rede, em colaboração 

estreita com entidades e instituições 

alemãs, como a nossa homóloga Ger-

man Trade & Investment, a patronal 

industrial BDI ou as principais associa-

ções setoriais alemãs, mas desde logo 

também com a Câmara de Comércio 

e Indústria Luso-Alemã, com a convic-

ção de que a partilha de informação 

reforça o relacionamento económico 

de benefício mútuo.   

Continuamos a prestar os apoios mais 

convencionais, nomeadamente atra-

vés do envio de listas de empresas im-

portadoras e apoio em visitas a feiras. 

Mas ao mesmo tempo, procuramos 

viver por dentro o mercado alemão, 

apostando cada vez mais em:

•  Promoção de setores e clusters de 
competência nacionais a associa-
ções e grandes empresas alemãs;

•  Market intelligence: sendo os olhos das 
empresas portuguesas no mercado;

•  Fact sheets setoriais e mapeamento 
de informação online relevante;

• Identificação de marketplaces;

•  Behaviourial intelligence: como co-
municar com as empresas alemãs;

•  Consultoria de abordagem ao mercado;

•  Abordagem corporate: networking 
entre empresas portuguesas e alemãs;

•  Contactos críticos: sempre que 
o apoio institucional da Embaixada/
AICEP justifique.

Fundamentalmente, procuramos ser-
vir diariamente as empresas portugue-
sas, com o valor que elas merecem.

Viel Erfolg, e até Berlim! 

miguel.crespo@portugalglobal.pt

Os três pontos cardeais da economia europeia
Da mesma maneira que consultamos o boletim meteorológico antes de sair 
de casa, é bom acompanhar o andamento económico na Europa, seguindo 
os indicadores económicos alemães. 
Todos os meses, entre os dias 20 e 25, são publicados os três indicadores 
capitais sobre a economia alemã, que podem facilmente ser consultados no 
portal gratuito Tradingeconomics.com.
O IFO é o mais conhecido e espelha os resultados de um inquérito a nove mil 
empresas, repartidas entre indústria, comércio, serviços e construção, agre-
gando conjuntura e perspetivas a seis meses. A montante, o PMI - Índice das 
Ordens de Compra na Indústria, compilado pela BME, mede as perspetivas 
de encomendas na indústria transformadora. A jusante, o Índice GFK mede 
o pulso ao sentimento do consumidor.
O andamento na indústria alemã, refletido no indicador PMI, estava em ter-
ritório negativo desde finais de 2018. Os três indicadores, todavia, caíram a 
pique em abril de 2020, no mês em que a COVID-19 paralisou a Alemanha.
Desde então, os três indicadores retomaram uma trajetória robusta de recu-
peração. Qualquer que seja o cenário de recuperação da economia mundial, 
em V, U, W ou L, o “boletim meteorológico” para os setores não-financeiros 
na Europa, é bem espelhado nestes três indicadores.
Por outro lado, o sentimento económico nos mercados financeiros europeus 
também conta com um indicador de referência alemão. O Indicador ZEW, 
onde são auscultados economistas e analistas de mercado, indica que a re-
cuperação económica avança já pelo quinto mês consecutivo. 
Habitue-se então a ver como nasce o dia na Alemanha!

mailto:miguel.crespo%40portugalglobal.pt?subject=
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O COMPORTAMENTO 
DO CONSUMIDOR ALEMÃO

A Alemanha é o maior mercado do comércio a retalho a nível europeu, mais pela 
dimensão da população e pelo poder de compra acima da média, e não tanto 
pelo gasto individual. A riqueza e poder de compra concentram-se nos antigos 
estados ocidentais, em particular no Sul: Baviera (Munique), Bade-Vurtemberga 

(Estugarda), Renânia do Norte-Vestefália (Dusseldorf), Hesse (Frankfurt) 
e Hamburgo. Berlim é uma exceção a leste, sendo a maior cidade alemã, 

mas com um rendimento familiar inferior à mediana do país.

POR DELEGAÇÃO DA AICEP NA ALEMANHA

Fonte: GFK, 2019

PODER DE COMPRA NA ALEMANHA

•  Em 2019, as vendas no comércio 

a retalho atingiram 544 mil milhões 

de euros (15 por cento do PIB);

•  A despesa familiar é própria de um 

perfil conservador onde sobressai, 

por exemplo, que o vestuário vale 

menos de metade do que a alimen-

tação ou lazer e cultura. Por outro 

lado, as despesas para a alimenta-

ção são mais baixas que em muitos 

outros países europeus. A propen-

são ao consumo é mais moderada 

do que em Portugal;

•  No primeiro semestre de 2020, 

os efeitos da pandemia provocaram 

uma queda significativa do consumo 

no mercado. Acentuou-se de forma 

irreversível o declínio do retalho de 

rua, em especial o retalho não-espe-

cializado e os grandes armazéns;

•  A Associação Alemã do Comércio 

a Retalho (HDE) prevê o regresso 

à normalidade do volume de vendas 

até final do ano de 2020.
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Tendências atuais 
do comportamento 
do consumidor alemão
•  Crescimento da despesa com 

produtos alimentares (atualmente 

13,9 por cento dos gastos totais), 

com ganho de aceitação de mar-

cas brancas e crescimento da quota 

“hard discount”;

•  Preferência por produtos saudáveis, 

biológicos, regionais e até com pro-

priedades imunológicas;

EMPRESAS DO SETOR DO COMÉRCIO A RETALHO NA ALEMANHA ATÉ 2021

CENÁRIO DE RECUPERAÇÃO DE VENDAS A RETALHO ATÉ DEZEMBRO DE 2020

Fonte: Statistisches Bundesamt, Statista

Fonte: HDE

•  Procura crescente em produtos “do-
-it-yourself” de jardinagem, decora-
ção de interiores e móveis;

•  Acentuada sensibilidade ao preço 
nos produtos da alta rotação, en-
quanto uma franja crescente de 
consumidores opta pelo “trade up” 
para qualidade, sustentabilidade 
e statement cívico;

•  Informação sobre a origem e cer-
tificação de produtos é essencial. 
Certificações (IFS; BRC; FSSC 22000) 
tornam-se (quase) obrigatórias para 
vendas às grandes cadeias alemãs;

•  Consolidação do retalho, com o on-
line a conquistar as vendas perdidas 
no comércio tradicional. Processo 
adiantado no retalho não-alimentar 
e a merecer finalmente uma acelera-
ção palpável no alimentar, por conta 
do efeito COVID;

•  O online alimentar representará en-
tre um e três por cento das vendas 
do total, mas é a categoria que mais 
cresce e aquela que mais facilmente 
poderá incorporar novas referências 
portuguesas, preferencialmente em 
marcas conhecidas. 

Non-food confinado <800m2

Non-food confinado >800m2

Non-food aberto
Online
Food aberto
Total

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/162118/umfrage/anzahl-der-steuerpflichtigen-unternehmen-des-einzelhandels-seit-2002/
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – ALEMANHA

A Alemanha é um mercado de extrema importância para Portugal, sendo o 
nosso terceiro maior cliente e o segundo fornecedor. Embora a balança comercial 

de bens seja desfavorável a Portugal, tem-se verificado nos últimos anos um 
crescimento das exportações nacionais para o mercado alemão. Além disso, 

também o número de empresas portuguesas exportadoras para a Alemanha tem 
aumentado significativamente.

As exportações de bens portugueses 
para a Alemanha foram de 7.164 mi-
lhões de euros em 2019, verificando-
-se um crescimento de 5,1 por cento 
entre 2015 e 2019. Entre janeiro e 
maio de 2020, as exportações alcan-
çaram os 2.468,5 milhões de euros, 
constatando-se um decréscimo de 
20,6 por cento em relação ao mesmo 
período do ano anterior. 

Em relação às importações, estas fo-
ram de 10.688,1 milhões de euros em 
2019, com um aumento de 8,6 por 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A ALEMANHA

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/mai

2020  
jan/mai

Var % 
20/19b

Exportações 5.883,1 5.838,1 6.259,4 6.688,0 7.164,0 5,1 3.107,8 2.468,5 -20,6

Importações 7.704,2 8.254,2 9.524,1 10.419,5 10.688,1 8,6 4.684,2 3.552,2 -24,2

Saldo -1.821,1 -2.416,1 -3.264,7 -3.731,5 -3.524,1 -- -1.576,4 -1.083,8 --

Coef. Cob. % 76,4 70,7 65,7 64,2 67,0 -- 66,3 69,5 --

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

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

cento no período 2015-2019. Nos pri-
meiros cinco meses do presente ano, 
as importações foram de 3.552,2 mi-
lhões de euros, com uma quebra de 
24,2 por cento em relação ao mesmo 
período do ano de 2019.  

No comércio internacional português 
de bens, a Alemanha ocupou, em 
2019, o terceiro lugar enquanto clien-
te de Portugal, posição que ocupa 
desde 2015. Por sua vez, enquanto 
fornecedor de Portugal, a Alemanha 
posicionou-se no segundo lugar em 

2019, mantendo igualmente este lu-
gar desde o ano de 2015. Nos primei-
ros cinco meses do ano de 2020, estas 
posições mantiveram-se iguais, como 
cliente e fornecedor de Portugal. 

Em 2019, a quota da Alemanha no 
comércio internacional português de 
bens foi de 12 por cento como cliente 
e 13,3 por cento como fornecedor.

De acordo com os dados do INE, o nú-
mero de empresas portuguesas que 
exportam os seus produtos e serviços 
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para o mercado alemão registou um 
crescimento notável entre 2015 e 
2019, passando de 3.008 empresas 
em 2015, para 4.460 em 2019. 

Os principais grupos de produtos ex-
portados de Portugal para a Alema-
nha em 2019 foram as máquinas e 
aparelhos (27,2 por cento) e os veí-
culos e outros materiais de transpor-
te (24,8 por cento). Os instrumentos 
de ótica e precisão (8,6 por cento), os 
plásticos e borracha (6,7 por cento) e 
os químicos (5 por cento) completam 
o top cinco de produtos mais exporta-
dos para este mercado. 

Por outro lado, quanto às importações 
portuguesas de bens provenientes do 
mercado alemão, os máquinas e apa-
relhos ocuparam, em 2019, a primei-
ra posição (30 por cento), seguindo-
-se os veículos e outros materiais de 
transporte (26,6 por cento), os quí-
micos (14,5 por cento), os plásticos e 
borracha (5,9 por cento) e os metais 
comuns (5,5 por cento). 

Relativamente aos serviços, a balan-
ça comercial de serviços entre os dois 
países é favorável a Portugal, sendo 
que as exportações de serviços portu-
gueses para a Alemanha atingiram os 

3.476,5 milhões de euros em 2019, 
denotando-se um crescimento de 
10,2 por cento entre 2015 e 2019. 
Os serviços mais exportados foram as 
viagens e turismo (57 por cento) e os 
transportes (17,6 por cento). 

Por sua vez, as importações foram de 
1.357,1 milhões de euros em 2019, 
registando-se um crescimento de 11,8 
por cento entre 2015 e 2019.

A quota da Alemanha como cliente de 
Portugal, em termos de serviços, foi de 
9,9 por cento em 2019. Enquanto for-
necedor, a quota deste país situou-se 
em 7,6 por cento no mesmo período.

Importa ainda referir que, em 2019, 
Portugal investiu 405 milhões de eu-
ros no mercado alemão, enquanto 
a Alemanha investiu 699,6 milhões 
de euros em Portugal. 

Ao longo dos últimos anos, o tu-
rismo alemão em Portugal tem re-
gistado um crescimento significati-
vo, sendo que as receitas relativas 
a turistas alemães foram de 1.983,3 
milhões de euros em 2019, denotan-
do-se um crescimento de 12,4 por 
cento face a 2015. 
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HANNOVER MESSE
Portugal é País-parceiro 
na maior feira mundial 

da indústria
Portugal é o País-parceiro da Hannover Messe 

em 2022, o maior showroom mundial da indústria, 
onde se mostra o que de melhor se faz no domínio 

industrial, antecipam tendências futuras e se realizam 
negócios e parcerias.

Na sua última edição, a Hannover 
Messe mobilizou 6.500 expositores 
e 215 mil visitantes, dos quais 140 mil 
são decisores. Da totalidade de visi-
tantes, 66 por cento estão envolvidos 
em decisões de investimento e um 
terço têm em mãos projetos de inves-
timento estimados em 52 mil milhões 
de euros. A Hannover Messe é uma 
plataforma de networking, colocando 
face a face a procura e a oferta. Na 
sua última edição, proporcionou 6,5 
milhões de contactos empresariais.

Trata-se também de uma feira com ele-
vada exposição mediática visitada por 
2.500 jornalistas de 98 países, onde se 
debatem as tendências futuras da in-
dústria. Na sua última edição, a Han-
nover Messe realizou cerca de 1.400 
eventos e 80 colóquios e conferências. 

A Hannover Messe é a feira que ser-
ve de farol à indústria alemã, mas 
é cada vez mais uma referência para 
o setor industrial de outros países, já 
que 40 por cento dos seus visitantes 
são estrangeiros. 

Vários países já fizeram da Hannover 
Messe a sua montra no estatuto de 
País-parceiro, como são os casos dos 
Estados Unidos, México, Suíça ou 
Holanda, seguindo-se agora a vez de 
Portugal em 2022.

A grande feira mundial da indústria 
ganha atualidade reforçada num mo-
mento em que a pandemia COVID-19 
veio revelar a urgência na reindustria-

lização da Europa que viu migrar, para 

outras latitudes, indústrias críticas ao 

bom funcionamento da economia eu-

ropeia, revelando o excesso de exposi-

ção de muitas empresas à dependên-

cia exterior e as limitações das cadeias 

logísticas de abastecimento.

A Hannover Messe surge, por isso, 

como uma oportunidade única de afir-

mação nacional junto dos principais 

players mundiais da indústria, reforço 

do envolvimento da oferta nacional 

com empresas alemãs e captação de 

investimento estrangeiro para Portu-

gal. Acima de tudo, uma oportunida-

de de definição estratégica do papel 

de Portugal no novo contexto mundial 

e identificação das áreas onde o nosso 

país se pode afirmar como referência 

europeia para o fornecimento de pro-

dutos industriais.

As Energias Renová-
veis em Portugal 
Atualmente, as Energias Renová-
veis representam 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 competitividade de 
Portugal nesta área.
A posição geográfica estratégica 
do nosso país beneficia o desenvol-
vimento das Energias Renováveis, 
possibilitando a criação de opor-
tunidades e vantagens competiti-
vas para a exportação nacional de 
bens e serviços deste setor. Além 
disso, Portugal e as empresas por-
tuguesas possuem cada vez mais 
conhecimento e experiência nesta 
área, o que permite o aumento da 
notoriedade e reconhecimento in-
ternacional do setor. 
A capacidade renovável instalada 
em Portugal cresceu 2,95 vezes 
em 19 anos, sendo que em 2000 
as fontes de energia renovável cor-
respondiam a 4,8 GW e, em 2019, 
a 14,2 GW. 
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O tema da reindustrialização da Eu-
ropa e o papel de Portugal vai ser, 
aliás, colocado no centro do debate 
político e corporativo já na próxima 
edição da Hannover Messe, em abril 
do próximo ano, com a organização 
de uma conferência no contexto da 
feira onde os dois países vão mostrar 
a capacidade de adaptação da sua in-
dústria aos novos desafios mundiais 
e explorar possibilidades de coopera-
ção. Debate que continuará no ano 
seguinte já no contexto da participa-
ção de Portugal como País-parceiro, 
onde o nosso país irá apresentar as 
áreas industriais onde é forte e as 
suas vantagens competitivas.

Em 2022, Portugal apresenta-se em 
força, sob o mote “Portugal Makes 
Sense”, demonstrando, através de 
uma presença expositiva marcante, 
de colóquios e conferências e até de 
uma dimensão cultural, as razões pe-
las quais faz sentido colocar o nosso 
país no centro da equação da temática 
de reindustrialização da Europa, bem 
como as razões pelas quais faz sentido 
para as empresas alemãs investirem ou 
fazerem o seu sourcing em Portugal. 

A presença portuguesa será focada 
nos setores da Energia, Metalurgia 

Ecossistemas Digitais  
O ecossistema português de TIC assume uma importância central na eco-
nomia nacional. Com uma vocação fortemente exportadora, a internacio-
nalização do setor é um imperativo estratégico e uma aposta contínua das 
empresas de TIC.
Portugal produz cada vez mais tecnologia para fábricas do futuro. Ganhar 
eficiência na indústria digital é essencial. Há cada vez mais empresas portu-
guesas a produzir soluções na área das denominadas tecnologias de terceira 
plataforma – caso do big data – ou aceleradores de inovação, como a in-
teligência artificial ou a IoT (internet das coisas). Um esforço compensado 
pela exportação de soluções que potenciam ganhos de eficiência, tempo 
e produtividade, e são geradoras de valor e de negócio 
Portugal tem sido uma presença assídua e relevante na Hannover Messe, 
principal feira para a tecnologia industrial, onde a inovação técnica é um 
elemento predominante e palco que aproxima potenciais compradores 
e fornecedores de todo o mundo e onde se fazem os principais lançamentos 
na área das TIC. 

e um caminho promissor a percorrer 
com um crescente número de projetos 
em parceria, visando o lançamento de 
novos produtos. 

Cerca de 574 empresas alemãs já 
se encontram instaladas no país. 
Geram um volume de negócios na 
ordem dos 16 mil milhões de eu-
ros anuais, com metade a resultar 
de negócios de exportação, e são 
responsáveis por cerca de 60 mil 
postos de trabalho. Entre elas mar-
cas icónicas na indústria Automóvel 
(Volkswagen AutoEuropa, Bosch e 
Preh), na indústria dos Materiais de 
Construção (Grohe), ou na indústria 
da Moda (Gabor). Os investimentos 
alemães em Portugal estendem-se 
também ao setor da energia, com 
a Enercon e a Saertex a fazer parte 
do importante cluster da energia ba-
seado em Portugal. 

e Metalomecânica e Ecossistemas Di-
gitais, áreas onde Portugal e a Alema-
nha têm revelado grande afinidade 
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P  rtugal
MAKES SENSE

“Portugal Makes Sense”  
“Portugal Makes Sense” é o mote da presença de Portugal como País-par-
ceiro na Hannover Messe 2022 e também uma marca registada da AICEP. 
Expressa as múltiplas razões pelas quais Portugal faz sentido como parceiro 
preferencial da indústria alemã.
O logótipo criado para este evento resulta da incorporação da agulha de 
um astrolábio, precursor da bússola, no “O” de Portugal, oferecendo um 
terreno comum à indústria portuguesa e à Hannover Messe. 
O astrolábio moderno foi um instrumento aperfeiçoado por portugueses 
para orientar os navegadores nas suas expedições na época dos Descobri-
mentos, permitindo a Portugal dar novos mundos ao mundo. A Hannover 
Messe desempenha também esse papel de astrolábio, ao orientar, todos 
os anos, a indústria alemã sobre as tendências futuras, permitindo-lhe dar 
novos produtos e soluções ao mundo. 
Os portugueses estão assim ligados desde cedo ao desenvolvimento da in-
dústria naval, não só pelo astrolábio, mas também através da conhecida 
caravela portuguesa, revelando na sua história o ADN inovador que a Han-
nover Messe procura todos os anos para fazer evoluir a indústria europeia.

Depois de uma primeira fase onde 

o foco se concentrou na atração de 

grandes investimentos, seguido pela 

entrada das empresas portuguesas 

nas cadeias de valor das empresas 

alemãs, assistimos agora à fase das 

joint-ventures entre empresas alemãs 

e portuguesas que se traduzem no 

desenvolvimento de novos produtos 

e num reconhecimento da elevada ca-

pacidade de inovação nacional.

Para as 574 empresas alemãs, Por-

tugal faz sentido porque encontram 

o talento altamente qualificado de que 

precisam para desenvolver os seus ne-

gócios, um elevado número de Centros 

de Investigação e Desenvolvimento 

para as apoiar no desenvolvimento de 

novos produtos e um nível de fiabilida-

de e qualidade de produtos equivalen-

te ao que encontrariam na Alemanha. 

A Hannover Messe é agora o palco 

para levar esta mensagem a um maior 

número de empresas alemãs, sobretu-

do, Pequenas e Médias Empresas. 
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AIMMAP
Metalurgia e metalomecânica nacional 

em destaque na Hannover Messe

A AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins 
de Portugal tem vindo a trabalhar para dar resposta às exigentes necessidades do 

setor metalúrgico e metalomecânico nacional, o qual, pela sua dinâmica, dimensão 
e excelência, é demasiadamente grande para as fronteiras portuguesas.

Nesse sentido, para além de um vas-
to conjunto de atividades e iniciativas 
que desenvolve no intuito de acrescen-
tar valor ao setor, a AIMMAP investe 
muitos dos seus recursos na promoção 
internacional das respetivas empresas.

Nos anos mais recentes, essa apos-
ta na internacionalização tem vindo 
a ser materializada de forma crescente 
através da marca METAL PORTUGAL, 
a qual tem o mérito de conseguir unir 
internacionalmente a diversidade de 
uma indústria vasta e heterogénea.

A marca METAL PORTUGAL está 
a conseguir projetar uma imagem 
altamente positiva das empresas do 
setor, que são reconhecidas nos mer-
cados internacionais pela inovação, 
tecnologia e sustentabilidade. 

Esta comunicação é fundamental para 
alavancar a afirmação internacional 

da indústria metalúrgica e metalome-
cânica nacional em geral e das suas 
empresas em particular. Mas para que 
a mesma se torne realmente eficaz 
precisa de palcos importantes onde 
possa ser disseminada, como os certa-
mes internacionais de maior relevância 
e significado, onde o METAL PORTU-
GAL marca presença de forma sistemá-
tica e organizada. Aquele que deve ser 
encarado como o verdadeiro palco de 
excelência é a Hannover Messe. 

A AIMMAP encara a Hannover Messe 
como uma oportunidade incontor-
nável para tornar mais global e com-
petitivo o setor. É fundamental estar 
presente nesta feira industrial, para se 
poder crescer e conseguir ter acesso 
aos mercados mais exigentes e aos 
potenciais clientes que procuram qua-
lidade e valor acrescentado.

Nas sucessivas edições da Hannover 
Messe, o METAL PORTUGAL e as suas 
empresas conseguiram evidenciar a 
qualidade da sua oferta. De ano para 
ano, a presença coletiva portuguesa na 
feira tem vindo a consolidar-se, ganhan-
do dimensão, reputação e credibilidade.

O protagonismo do pavilhão METAL 
PORTUGAL na feira contribuiu para 
a alavancagem e o crescimento do se-
tor, tendo sido explorado com sucesso 
o facto de o certame conseguir reunir 
protagonistas importantes em áreas 
fulcrais, como a inovação, a tecnolo-

gia, a digitalização ou a eficiência ener-
gética, e também consubstanciar um 
fórum privilegiado de contacto com 
empresas de referência nos segmentos 
e áreas de negócios em que operam.

Este percurso de afirmação está asso-
ciado à notável trajetória de crescimen-
to do METAL PORTUGAL nos mercados 
internacionais, a qual lhe permitiu ser 
atualmente o responsável por uma ter-
ça parte das exportações da indústria 
transformadora portuguesa.

Assim, este é o momento certo e ade-
quado para que Portugal seja o país 
convidado numa feira de excelência 
como a Hannover Messe. Pode inclusi-
vamente referir-se que se trata do resul-
tado lógico e desejável de um percurso 
muito meritório da indústria nacional.

Mas mais do que um ponto de chega-
da, deve ser enfrentado como um pon-
to de partida. Nesse sentido, o METAL 
PORTUGAL e as suas empresas irão en-
carar este convite como uma respon-
sabilidade e uma oportunidade para 
mostrarem ao mundo a sua qualidade, 
tecnologia e valor acrescentado.

Esta é a oportunidade ideal para que 
se possa colocar definitivamente a in-
dústria nacional na vanguarda da in-
dústria mundial. 

www.metalportugal.pt

http://www.metalportugal.pt
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CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
LUSO-ALEMÃ

Abre as portas ao mercado alemão
Dos primeiros contactos até à preparação do palco na maior montra industrial. 

Preparar o palco de gala para a economia portuguesa é o culminar de mais 
de 65 anos de trabalho da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã (CCILA) 

na promoção das relações económicas entre Portugal e a Alemanha. 

Juntamente com o Ministro da Econo-
mia, Pedro Siza Vieira, o embaixador 
da Alemanha em Portugal, Martin 
Ney, e o presidente da AICEP, Luís Cas-
tro Henriques, conseguimos, num ano 
de intensa colaboração, colocar Por-
tugal como país-parceiro da Feira de 
Hanover. Uma honra e uma oportuni-
dade que apenas poucos países, entre 
os quais, mais recentemente, os EUA, 
a China, a Itália e o México, puderam 
apreciar. Em abril de 2022, Portugal 
será o país-parceiro da Feira de Hano-
ver, onde empresas de todo o mundo 
expõem e mais de 200 mil visitantes 
profissionais procuram parceiros e for-
necedores, sendo inaugurada no dia 
24 de abril pela Chanceler da Alema-
nha na presença do Primeiro-ministro 
português. Este acontecimento posi-
ciona Portugal na cena mundial como 
uma nação economicamente relevan-
te e tornará Portugal particularmente 
visível para as empresas alemãs como 
parceiro ou local para instalação das 
suas próprias operações.

Para as empresas portuguesas, a par-
ticipação na “Hannover Messe” e nos 
eventos de promoção do país par-
ceiro, representa uma oportunidade 
única para apresentar a excelência da 
produção nacional e para encontrar 
parceiros de negócio e compradores 
em todo o mundo.

Há mais de 65 anos que a Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Alemã pro-

move o desenvolvimento das relações 
bilaterais entre Portugal e a Alemanha 
com uma variedade de serviços dire-
cionados para apoiar as empresas nos 
seus processos de internacionalização. 

Com uma vasta experiência no âmbi-
to da sua missão para o fomento das 
relações económicas bilaterais e uma 
extensa rede de contactos na Alema-
nha, assente na estreita articulação 
com as associações setoriais alemãs 
e as 79 Câmaras de Comércio locais, 
cujos membros abrangem o tecido 
empresarial alemão com 3,5 milhões 
de empresas, a CCILA tem em curso 
diversas iniciativas que têm por objeti-
vo o estabelecimento de parcerias de 
negócio entre fornecedores portugue-
ses e compradores alemães. Um des-
tes projetos, “Meet Portugal’s Best”, 
assenta na colaboração com asso-
ciações setoriais de ambos os países 

 > POR MIGUEL LEICHSENRING-
FRANCO E HANS-JOACHIM 
BÖHMER, PRESIDENTE 
E DIRETOR EXECUTIVO 
DA CÂMARA DE COMÉRCIO 
E INDÚSTRIA LUSO-ALEMÃ
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para a realização de eventos conjuntos 

e promoção de reuniões com empresas 

compradoras alemãs de vários setores.

O ISF – Industrial Suppliers Forum 

é outra iniciativa em preparação: um 

fórum digital que beneficia da ampla 

rede das Câmaras alemãs no estran-

geiro e também da rede de Câmaras 

locais na Alemanha. A identificação e 

seleção dos compradores alemães que 
irão participar na iniciativa está a cargo 
da BME – Association Materials Man-
agement, Purchasing and Logistics, 
que reúne cerca de 9.750 empresas as-
sociadas com um volume de compras 
de 1,25 biliões de euros, um valor su-
perior a um terço do PIB alemão.

A Alemanha, o maior mercado na 
Europa, é constituída por 16 Estados 
federados, com governos indepen-
dentes e condições socioeconómicas 
distintas. Neste contexto, o processo 
de internacionalização requer um co-
nhecimento profundo deste mercado 
e das suas condicionantes. O Serviço 
de Apoio à Internacionalização que a 
Câmara disponibiliza aos exportado-
res contempla as várias fases do pro-
cesso, sendo uma das mais relevantes 
a análise e o estudo do mercado no 
qual a empresa pretende atuar.

Também as empresas que já estão 
presentes no mercado encontram na 
CCILA um apoio especializado para 
diversas situações, como a gestão de 
embalagens para os exportadores por-
tugueses. Enquanto representante de 
várias feiras internacionais na Alema-
nha, apoia ainda os expositores e visi-
tantes que escolham este instrumento 
para desenvolver novos negócios.

Uma outra área na qual a CCILA exer-
ce uma atividade relevante para as 
empresas dos dois países é a qualifi-
cação profissional, assegurando que 
as empresas – portuguesas ou alemãs 
em Portugal – encontram os recursos 
humanos necessários para garantir 
a competitividade da sua atividade no 
mercado nacional e internacional. 

www.ccila-portugal.com

CCILA apoia 
a internacionalização 
O serviço de consultoria de apoio 
à internacionalização contempla 
todo o processo de internaciona-
lização para a Alemanha, benefi-
ciando da experiência da CCILA 
neste mercado. Dividido em quatro 
módulos – análise e diagnóstico, 
formulação da estratégia, defini-
ção do plano de ação e implemen-
tação – este serviço apresenta-se 
como uma ferramenta flexível, 
adaptável às necessidades de cada 
uma das empresas, proporcionan-
do quatro pontos de partida para 
uma abordagem individualizada.

Feiras internacionais na Alemanha 
A CCILA é a representante de algumas das mais importantes feiras inter-
nacionais na Alemanha, como a Messe Berlin, que organiza feiras como a 
FruitLogistica ou a ITB; a Deutsche Messe, promotora da Hannover Messe e 
da LIGNA Hannover, entre outras; bem como a Feira Internacional do Brin-
quedo e a Insights-X. A CCILA presta um serviço de apoio aos expositores 
e visitantes destas feiras, seja na preparação da visita à feira, bem como 
durante a sua realização.

http://www.ccila-portugal.com


MERCADOSoutubro 2020 47

https://www.cosec.pt/
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FEIRAS HÍBRIDAS
O melhor de dois mundos

Se é verdade que feiras são por excelência o local 
onde é possível realizar o maior número de contactos 
profissionais no mais curto espaço de tempo com uma 
grande economia de meios, não é menos verdade que 
as plataformas digitais oferecem hoje a possibilidade 
de fornecedores e clientes se encontrarem de forma 
mais expedita. O cruzamento inteligente de dados 

e a espontaneidade com que se estabelecem 
contactos online acrescentam valor a qualquer 

participação numa feira física.

Há, pois, que estar preparado para in-
vestir num perfil digital com o mesmo 
cuidado com que sempre se investiu na 
preparação de uma feira tradicional.

Como preparar uma 
feira nos dias de hoje
•  Proceda à inscrição atempada numa 

feira da qual espera obter um retor-
no significativo;

•  Defina os produtos, serviços e novi-
dades que pretende apresentar;

•  Designe equipas para trabalhar os 
vários aspetos da feira (logística, on-
line, marketing e comunicação);

•  Leia atentamente o manual do ex-
positor e o regulamento técnico;

•  Consulte as checklists fornecidas pela 
feira e respeite os deadlines;

•  Dê especial atenção ao catálogo 
online. É aqui que começa o perfil 
digital. Faça upload de toda a infor-
mação que lhe é pedida e não se 
esqueça do logótipo;

•  Analise os serviços de marketing que 

o organizador coloca ao seu dispor. 

Aproveite todos os serviços gratui-

tos e reserve algum orçamento para 

ações de marketing adicionais;

•  Aproveite as plataformas online 

para afirmar a presença da sua em-

presa em todas as frentes e chegar 

a novos clientes. Agende reuniões 

presenciais para dar a conhecer 

o seu produto;

•  Participe em sessões de live stream-

ing a partir do seu stand físico 

e esteja disponível para ser contac-

tado via chat a qualquer hora. Pre-

pare os seus colaboradores para da-

rem uma rápida resposta a clientes 

de todo o mundo, 24 horas por dia;

•  Cada vez mais, as feiras tradicio-

nais são acompanhadas por uma 

edição virtual, uma espécie de gé-

meo digital do evento físico. Ao 

recorrerem à inteligência artificial 

e ao processamento de dados, as 

feiras virtuais dão uma nova e ines-

perada visibilidade aos expositores. 

O software analisa os perfis dos 

participantes e sugere potenciais 

parceiros de negócios de uma for-

ma muito mais rigorosa e eficaz do 

que de forma tradicional;

•  Muitas feiras virtuais são organiza-

das em parceria com plataformas 

digitais pré-existentes com uma 

base de dados de contactos pró-

pria. Ao participar numa feira vir-

tual está também a alargar o leque 

de potenciais clientes. Para além de 

que tem a possibilidade de conhe-

cer sempre o perfil de quem visitou 

o seu stand virtual.

•  Depois de estabelecidos os contac-

tos através das plataformas digitais 

ou feiras virtuais, prepare-se para re-

ceber os clientes no seu stand. Não 

os dececione. Porque é aqui que 

eles vão conhecer realmente quem 

é e o que tem para oferecer.

Ficou com dúvidas? Consulte o site da 

Associação de Feiras Alemãs – www.

auma.de – e aprenda a planear uma 

feira de forma eficaz. 

http://www.auma.de
http://www.auma.de
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MESSE DÜSSELDORF
Crescimento das participações 

portuguesas nas feiras
Em Düsseldorf as feiras deram um pontapé de saída em fins de agosto, com 
a “Gallery Shoes & Fashion”, que abordou o setor do calçado e moda têxtil. 

No início de setembro, foram seguidas pela 18ª edição da “TourNatur”, a feira 
para o Turismo de Natureza, e pela 27ª edução da “Caravan Salon”, o Salão 

Internacional do Caravanismo.

 > POR HANS WALTER, DIRETOR 
GERAL DA REPRESENTAÇÃO 
DA MESSE DÜSSELDORF PARA 
PORTUGAL

Os números de visitantes nestes even-
tos, bem como testemunhos reco-
lhidos pelos expositores portugueses 
comprovaram que, quando possível 
e sem restrições de viagens, as feiras 
profissionais em Düsseldorf, com as 
devidas medidas de higiene e prote-
ção, revelaram ter sucesso e que os 
nossos expositores conseguiram obter 
resultados económicos impressionan-
tes, mesmo sob estas novas regras.

Isto porque, munidos com uma enor-

me e validada base de conhecimento 

sobre os respetivos visitantes profissio-

nais, com os quais nos mantemos em 

constante contacto, as feiras da Messe 

Düsseldorf mantêm a sua capacidade 

única de unirem a oferta dos exposi-

tores com a respetiva procura. O valor 

acrescentado de uma ferramenta que 

alia a componente social de interação 

física humana em pleno, não só atra-

vés dos sentidos de visão e audição, 

mas também através dos sentidos de 

paladar, de olfato e de tato, fica assim 

confirmado pelos resultados obtidos 

por estas feiras já realizadas.

De notar que, com as enormes difi-

culdades de viajar entre continentes, 

estes eventos passaram a ser quase 

em exclusivo e apenas de dimensão 

europeia. Assim, as características des-

tas feiras, nomeadamente em relação 

à origem dos visitantes, permitiram a 

sua manutenção e uma bem-sucedida 
realização. Mas cada caso é um caso! 

Como plataforma global, a nossa feira 
MEDICA conta tradicionalmente com 
50 por cento de visitantes profissio-
nais de fora da União Europeia. Por 
exemplo, 20 por cento dos visitantes 
têm origem na Ásia. Assim, para asse-
gurarmos uma eficaz realização, sem 
defraudarmos as expectativas, deci-
dimos torná-la exclusivamente virtual 
em 2020, sendo esta a única forma 
possível de quebrar as fronteiras. Des-
ta forma, os expositores conseguirão 
garantir o crucial acesso global ao 
setor dos cuidados de saúde, muito 
embora tendo de abdicar da essencial 
componente social das feiras. Assim, 
a edição real da MEDICA é certamen-
te ansiada em 2021. 

hans.walter@walter.pt

www.walter.pt

mailto:hans.walter%40walter.pt?subject=
http://www.walter.pt
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MESSE FRANKFURT
2021 traz novo calendário de feiras

A Feira de Frankfurt celebra este ano 780 anos de existência. São mais de sete 
séculos em que as feiras em Frankfurt resistiram a graves crises, como a Guerra dos 
30 anos, a Peste Bubónica e as duas Guerras Mundiais. Isto porque as feiras sempre 

desempenharam um importante papel no relançamento da economia. Tal como 
no passado, a Messe Frankfurt está preparada para retomar a atividade assim que 

estiverem reunidas as condições. Se é certo que a pandemia veio acentuar uma 
tendência que já se tinha verificado, de uma crescente digitalização das trocas 

comerciais, não é menos verdade que a relação pessoal entre fornecedores 
e compradores profissionais não dispensa o contacto direto, mesmo que 

condicionado pelo distanciamento físico.

 > POR CRISTINA MOTTA, 
DIRETORA GERAL DA 
REPRESENTAÇÃO DA MESSE 
FRANKFURT PARA PORTUGAL

Durante a pandemia, quando a maior 
parte dos países obrigava os cidadãos 
a ficar em confinamento e muitas em-
presas reduziram drasticamente a sua 
atividade, a Messe Frankfurt preparou 
o futuro. De forma a corresponder às 

expectativas dos seus clientes, a Messe 

Frankfurt reviu o layout dos pavilhões 

de exposição e introduziu rigorosas 

medidas de higiene e segurança, en-

quanto investiu nas plataformas di-

gitais como ferramenta adicional à 

participação em feiras. É o caso da 

Nextrade, uma plataforma B2B a pen-

sar no retalho, disponível 24 horas por 

dia, todos os dias do ano.

O ano de 2021 ficará marcado 

pela reorganização do calendário. 

A Heimtextil realiza-se excecional-

mente em maio, em paralelo com 

a Techtextil (têxteis técnicos) e a Texpro-

cess (equipamento para confeção). Em 

abril, realiza-se a International Consu-

mer Goods Show Special Edition, que 

congrega a Ambiente, a maior feira in-

ternacional dedicada aos artigos para 

a casa, a Christmasword, feira de arti-

gos festivos, a Paperworld, com artigos 

de papelaria e material de escritório, 

e a Creativeworld, dedicada a mate-

riais para trabalhos manuais.

Fiel ao calendário dos anos anteriores, 

a Neonyt, feira integralmente dedica-

da à moda sustentável, realiza-se em 

janeiro, em Berlim.

O número de inscrições é animador 

e as expectativas são grandes. 

info@portugal.messefrankfurt.com

www.portugal.messefrankfurt.com

mailto:info%40portugal.messefrankfurt.com%20?subject=
http://www.portugal.messefrankfurt.com
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as suas proteções individuais com uso 

de máscaras e desinfeção pessoal.

É bem visível a vontade dos empresários 

portugueses de retomar os negócios in-

ternacionais, pois o nível de inscrições 

efetuado nos últimos meses para as fei-

ras em Munique de 2021 foi muito ele-

vado. Os incentivos e apoios prestados 

pela AICEP e pelas associações setoriais 

são fundamentais para a retoma. 

Em 2021, Munique será o palco de 

várias feiras líderes mundiais nas quais 

os produtos portugueses não podem 

faltar, seja no setor de construção, 

desporto, joalharia, logística, cerâmica 

ou panificação. 

taniamutertbarros@mundifeiras.com

www.mundifeiras.com

Além da importância das feiras de 

Munique para a economia da Baviera, 

estes encontros profissionais são, mui-

tas vezes, a única ferramenta de con-

cretização de negócios internacionais. 

O contacto real físico é essencial para 

construir relações comerciais. A deze-

na de portugueses que expuseram, 

no início de setembro, no salão têx-

til “Munich Fabric Start” sentiram-no 

‘na pele’ e, mesmo com restrições, foi 

uma participação de sucesso.

O formato híbrido – com partici-

pação física e digital – foi uma das 

respostas encontradas, e já testada, 

para a realização de eventos seguros 

e, neste formato, irá decorrer, em 

outubro, o “EXPO REAL Hybrid Sum-

mit”, dois dias de conferências para 

a indústria imobiliária. 

Foram dados passos seguros no regres-

so às feiras presenciais através do pro-

grama de segurança elaborado pela 

Feira de Munique. As principais medi-

das são sobretudo da responsabilidade 

da organização e aos expositores cabe 

apenas a responsabilidade de manter 

MESSE MÜNCHEN 
Portugal com inscrições em alta nas feiras 

em Munique em 2021
Este mês de setembro foi aguardado com ansiedade pela Messe München, entidade 
organizadora das feiras profissionais em Munique: várias feiras já reabriram as suas 

portas e deram o esperado sinal positivo de retoma.

 > POR TÂNIA MUTERT DE 
BARROS, REPRESENTANTE 
OFICIAL DA MESSE MÜNCHEN 
EM PORTUGAL

mailto:taniamutertbarros%40mundifeiras.com%20?subject=
http://www.mundifeiras.com
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Muitos certames que foram surgindo 
em países de referência, como Fran-
ça, Itália ou Espanha, foram desapa-
recendo. No entanto, a Heimtextil 
foi-se afirmando e consolidando ao 
longo dos seus 50 anos de existência, 
tentando não só dar uma resposta 
atualizada à nova realidade estrutural 
mundial, mas também colmatando as 
lacunas deixadas pelos certames que 
se iam esgotando.

Portugal participa na Heimtextil des-
de 1975. Iniciou a sua participação 
efetiva com um grupo de 28 empre-
sas e, num curto espaço de tempo, 
atingiu e consolidou, durante vários 
anos, a participação mundial mais 
numerosa da feira.

Foi através da participação nesta feira 
que as empresas portuguesas come-
çaram a dar-se a conhecer ao mun-
do e a serem reconhecidas como um 
fornecedor versátil e de qualidade, 
para produzir para os mais conceitua-
dos players internacionais (private la-
bel), a lançar as suas próprias marcas 
e a ser reconhecido como um parcei-
ro cumpridor, em termos contratuais 
e de qualidade.

A Heimtextil é a feira referência 
a nível mundial, quer para as empre-
sas que querem iniciar a sua inter-
nacionalização, quer para as que já 
estão consolidadas nos mercados in-

ternacionais, mas não podem deixar 

de aí participar.

Já não é o local para se fazerem negó-

cios, como aconteceu durante muitos 

anos, mas sim o meio privilegiado de 

“cumprimentar” os clientes, mostrar 

as novidades e avaliar o mercado in-

ternacional em termos de procura.

HOME FROM PORTUGAL 
Feira têxtil na Alemanha 

é uma referência mundial
A Heimtextil, feira realizada na Alemanha, tem um papel importante na promoção 

do setor têxtil a nível mundial. A organização, a situação estratégica do país 
e as datas escolhidas são fatores da maior importância para o sucesso que a mesma 

adquiriu junto do seu público-alvo – expositores e compradores 
de todos os continentes.

POR ASSOCIAÇÃO HOME FROM PORTUGAL

De qualquer modo, é um “MUST” 
na qual Portugal, a par da sua con-
corrência mais importante e em ter-
mos das suas mais-valias (qualidade, 
preço e serviços), continua, e bem, 
a apostar. 

www.textiles-selection.com

www.showroomlive.pt

http://www.textiles-selection.com
http://www.showroomlive.pt
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Segundo o relatório da própria feira, 

em 2019, estiveram mais de 61 mil vi-

sitantes de 142 países. São números 

que mostram a grande importância 

que esta feira tem no panorama mun-

dial de promoção e venda de vinhos. 

Se Portugal participou, em 2013, com 

140 produtores nesta feira, já em 

2019 esse número ultrapassou os 380 

expositores nacionais, com mais de 

1.000 m2 de exposição e que só não 

foi maior por manifesta falta de espa-

ço neste certame. 

Portugal foi em 2019 o quinto país 

com maior representação na Prowein, 

o que evidencia bem a importância 

desta feira para os Vinhos de Portugal. 

Esta é uma feira onde todos querem 

estar. Quando analisamos os estudos 

que a feira promove todos os anos 

em parceria com a Universidade de 

Geisenheim verificamos que Portugal 

é uma das categorias mais procuradas 

por quem visita esta feira. Em 2019 

VINIPORTUGAL 
Vinhos portugueses em destaque na Alemanha

A Alemanha tem sido, ao longo dos últimos 10 anos, um mercado importante para 
os vinhos portugueses, deixando a posição de ser o sétimo maior mercado 

de exportação de vinhos portugueses para ser o nosso quinto maior mercado. 
A sua maior feira de vinhos, a Prowein, que também é um importante certame 
para contactar com os compradores do mercado da Alemanha, toma hoje uma 

importância superior na promoção de vinhos, tendo superado a sua maior 
competidora em 2015, passando a ser o maior evento mundial na área dos vinhos.

 > POR FREDERICO FALCÃO, 
PRESIDENTE DA VINIPORTUGAL

fomos eleitos pelos profissionais que 

visitaram a feira como sendo a primei-

ra categoria que querem ver listada 

nos seus portefólios até final de 2022, 

o que reforça ainda mais a importân-

cia desta ação na promoção da marca 

“Wines of Portugal” e o interesse que 

o setor deposita neste certame. 

Esta é a ação da ViniPortugal que anual-
mente concentra maior investimento em 
matéria de promoção da marca “Wines 
of Portugal” e que, assim que a feira 
o permita e a situação de pandemia seja 

resolvida, queremos ver reforçada. 

www.viniportugal.pt

http://www.viniportugal.pt
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Igualmente positiva no suporte à 
atividade exportadora das empresas 
é à disponibilização de plataformas 
digitais de apoio, através do serviço 
Caixadirecta Empresas, e são as par-
cerias estabelecidas como o iAPEX  - 
parceria entre a Caixa, o Ministério 
da Economia e a Universidade do Mi-
nho, que agrega informação relevan-
te, nomeadamente, sobre mercados 
e o seu potencial por setor/produto 
–; e as parcerias com plataformas de 
e-trade internacionais certificadas, as 
fintechs Bolero e essDocs, que possi-
bilitam a expedição e tratamento, to-
talmente eletrónico, de documentos 
de comércio externo.

Na Alemanha, a Caixa está presente 
através do Escritório de Representa-
ção de Berlim, prestando apoio aos 
clientes, particulares e empresas, 
alemães e portugueses aí residentes, 
permitindo estabelecer e reforçar ne-
gócios com Portugal.

Ao longo dos anos, a Caixa tem vindo 
a desenvolver neste mercado parcerias 
várias, destacando-se a parceria cele-
brada, em 1997, com a Federação de 
Caixas de Poupanças Alemã (Sparkas-
sen -Finanzgruppe) e a colaboração 
com o Grupo Conector, uma aliança 
internacional de Bancos que propor-
ciona às empresas serviços de gestão 
de tesouraria global e integrada. Uma 
larga plataforma de bancos correspon-
dentes complementa ainda esta oferta. 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS  
A cooperação transnacional entre Bancos 

ao serviço das empresas portuguesas
No esforço de internacionalização, as empresas portuguesas têm ao seu dispor 

uma inequívoca vantagem na relação com os mercados onde a Caixa está presente, 
contando com o apoio de especialistas (Desks) nas Unidades do Grupo Caixa e, 

sobretudo, na facilitação das trocas de um dos principais corredores comerciais – Eixo 
Portugal/Europa – África – China/Ásia – só possível pela presença da Caixa em sete 

países da CPLP e na China, através do BNU Macau.

A Federação das Sparkasse agrega 
380 Sparkasse: instituições com tra-
dição centenária, independentes, com 
gestão autónoma e política de risco 
de crédito própria, estão presentes em 
todas as cidades alemãs e lideram o 
mercado, com quota de 40 a 65 por 
cento (conforme a cidade) nos seg-
mentos PME e pequenos negócios. 

Para apoiar os seus clientes empre-
sas na internacionalização e vencer 
o desafio resultante da gestão des-
centralizada de base local de cada 
Sparkasse, a Federação criou a plata-
forma S-CountryDesk: rede persona-
lizada de contactos estabelecidos por 
gestores de relacionamento por desk 
país (70 países) agregando parcei-
ros bancários internacionais e os seus 

clientes, bem como agências de inves-
timento estrangeiro (AICEP), câmaras 
da indústria e comércio e outros forne-
cedores de serviços, de que é exemplo, 
o sistema de informação sobre legiti-
mação Legicheck. A plataforma dispõe 
já de App própria: a “s-weltweit “.

A rede S-CountryDesk, com quem 
a Caixa coopera, apoia a diversos 
níveis os seus clientes alemães que 
pretendem exportar ou investir em 
Portugal e é igualmente interessan-
te para empresas portuguesas que 
podem, com recurso a este canal, 
encontrar, além de um banco local, 
parceiros empresariais alemães com 
interesses negociais convergentes. 

www.cgd.pt

https://www.cgd.pt/Empresas/Pages/Empresas_v2.aspx
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BIAL
Farmacêutica 
portuguesa 

regista sucesso 
no mercado 

alemão
Fundada em 1924, 
a BIAL é hoje uma 

empresa farmacêutica 
internacional de 
inovação. Com a 

missão de encontrar, 
desenvolver e fornecer 

novas soluções 
terapêuticas na área 
da Saúde, a visão da 

empresa está alicerçada 
numa estratégia de 

longo prazo sustentada 
na investigação e 

desenvolvimento (I&D) 
de novos medicamentos 
e na internacionalização 

das suas operações.

No contexto da indústria farmacêuti-

ca, internacionalização e I&D são ver-

tentes sinérgicas, interdependentes 

e que se potenciam. Se, por um lado, 

apenas com medicamentos inova-

dores é possível conquistar e marcar 

presença de forma diferenciadora em 

novos mercados, por outro lado, estes 

são cruciais para que as empresas ga-

nhem escala e possam fazer face aos 

avultados investimentos inerentes à 

descoberta de um novo fármaco.

Neste sentido, o programa de interna-

cionalização de BIAL, nomeadamen-

te nos mercados europeus, assumiu 

particular relevância no seguimento 

da aprovação pelas autoridades re-

gulamentares dos seus medicamen-

tos de investigação própria: primeiro 

um fármaco para a epilepsia e, pos-

teriormente, um medicamento para a 

Doença de Parkinson.

A Alemanha representa o maior merca-

do farmacêutico europeu – a despesa 

em produtos farmacêuticos represen-

ta 12 por cento do orçamento global 

de despesas de Saúde (407 biliões de 

euros em 2019). Constitui também o 

maior mercado no âmbito das pato-

logias associadas ao sistema nervoso 

central – área terapêutica crítica para 

BIAL, onde se integram os seus medi-

camentos de investigação e onde está 

centrada a atividade de I&D. 

Assim, no projeto de internacionaliza-

ção da empresa, a entrada no merca-

do alemão foi uma evolução natural, 

feita através da constituição de uma 

filial, localizada na cidade de Frank-

furt, em 2016. 

Segundo António Portela, CEO da 

BIAL, o mercado alemão revelou-se, 

desde o início, muito desafiante, pela 

sua dimensão e por um conjunto de 

especificidades próprias, particular-

mente ao nível regulamentar, englo-

bando o processo de definição de 

preço e reembolso, e da própria legis-

lação laboral. 

Também ao nível da contratação de 

recursos humanos a fase inicial foi 

desafiante. Portugal não tem histo-

rial nem reconhecimento ao nível da 

indústria farmacêutica, e a BIAL era 

uma empresa sem notoriedade num 

mercado dominado por grandes far-

macêuticas e próximo do “pleno em-

prego” nas funções técnicas.

Para António Portela, houve, natu-

ralmente, um período de adaptação, 

construção e aprendizagem – proces-

so normal em todos os projetos inter-

nacionais – e para o qual foi muito 

relevante a decisão de contratação 

de um alemão, com experiência na 

indústria farmacêutica, para assumir a 

função de country manager.

Estando praticamente há cinco anos 

no mercado alemão, o balanço feito 

pela BIAL é muito positivo. Atualmen-

te, a equipa na Alemanha compreen-

de mais de 40 colaboradores res-

ponsáveis pela gestão comercial dos 

produtos e pelas atividades de inves-

tigação clínica associada ao portefólio 

da empresa.

 

“Sentimos que a inovação tem sido 
fundamental para levarmos valor aos 
clientes, num mercado com regras 
muito próprias e que exige uma im-
portante capacidade de adaptação. 
Temos um grande potencial de de-
senvolvimento, mas precisamos de 
continuar com o forte investimento 
que temos feito ao longo destes cinco 
anos”, revela o CEO da BIAL. 

www.bial.com

http://www.bial.com
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CRITICAL SOFTWARE
Uma aposta sólida no mercado alemão

A relação da Critical Software com o mercado alemão remonta quase ao ano 
de fundação da empresa, em 1998. Desde então, construiu relações sólidas com 
clientes alemães, como a Siemens, a Infineon e, posteriormente, a BMW, entre 

outras. Com uma base de clientes significativa em alguns dos seus principais 
setores, incluindo ferroviário e automóvel, foi sem surpresa que a Critical Software 
decidiu avançar com a entrada no mercado alemão de uma forma mais estratégica.

Em 2012, começou ativamente a pro-

curar oportunidades de negócio na Ale-

manha e dois anos depois, em 2014, 

estabeleceu uma empresa jurídica no 

país, seguida de um escritório em Mu-

nique, em 2017.

Munique foi uma escolha estratégica, 

feita em conjunto com a AICEP, que 

sugeriu também outros locais como 

Frankfurt e Estugarda. Porém, o fac-

to da BMW e da Siemens estarem 

sediadas em Munique e por ser rela-

tivamente perto de Erlangen, onde 

se encontram muitos fabricantes de 

dispositivos médicos, fez com que a 

escolha recaísse sobre essa cidade.

Embora a Critical tenha fortes seme-

lhanças culturais e de ética de traba-

lho com o setor de engenharia ale-

mão, iniciar operação noutro país traz 

sempre desafios. O recrutamento é 

uma área que a empresa continua a 

desenvolver, com a forte competição 

no mercado de trabalho a ser uma 

barreira importante para empregar as 

pessoas certas. Em resposta, reforçou 

recentemente a operação do departa-

mento de recursos humanos na Ale-

manha, permitindo compreender me-

lhor as necessidades do mercado, em 

especial dos profissionais mais senio-

res, o que possibilitou enfrentar esse 

desafio com maior eficácia.

Além de um departamento de re-
cursos humanos mais especializado 
e localizado, a Critical Software mu-
dou também o seu foco estratégico 
para operações de fusão e aquisição 
(M&A) e para a evolução e diversifica-
ção de parcerias com alguns dos seus 
clientes mais importantes na Alema-
nha. Este trabalho está já a dar fru-
tos, garantindo que as necessidades 
dos seus clientes são atendidas, que 
o crescimento na região se mantém e 
que a capacidade de fornecer servi-
ços de engenharia de excecional qua-
lidade é igual em todas as geografias 

onde a Critical opera. 

www.criticalsoftware.com/pt

http://www.criticalsoftware.com/pt
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DURIT 
Ferramentas portuguesas 
de metal duro dão cartas 

na Alemanha 
Fundada em outubro de 1981, a empresa portuguesa 

Durit produz peças e ferramentas em tungsténio, 
designadas e conhecidas como ferramentas de metal 

duro. Desde o início que a empresa apostou no 
mercado alemão, sendo a Alemanha, como é, o país 
mais industrializado da Europa e onde se situam os 

principais fabricantes de equipamentos e fornecedores 
de matérias-primas desta indústria.

A estrutura, a organização e a cul-

tura da empresa foram pensadas e 

implementadas na ótica de produtor 

e fornecedor segundo os padrões de 

exigência de qualidade e rigor dos 

clientes alemães.

Para corresponder aos referenciais 

de qualidade e de rigor processual e 

técnico e superar a falta de confian-

ça num fabricante português de pro-

dutos tecnologicamente elaborados, 

recente e desconhecido, a Durit asso-

ciou ao projeto um expert alemão e 

fundou com ele uma sociedade para 

a promoção e distribuição dos seus 

produtos naquele país. Foi assim que 

nasceu, no ano de 1983, na cidade de 

Wuppertal (Düsseldorf), a Durit Hart-

metall GmbH.

Na área das peças e ferramentas es-

peciais de precisão, em tungsténio, 

fabricadas segundo especificações e 

desenho dos clientes, são essenciais: 

o domínio da tecnologia de produção 

do metal duro (pulverometalurgia), 

os equipamentos e as capacidades 

e competência para a fabricação de 

peças complexas, de rigor extremo e 

tolerâncias apertadíssimas.

Para completar as condições necessá-
rias para uma penetração eficaz no exi-
gente mercado alemão, foi necessário 
dispor de uma equipa de profissionais 
qualificados, tecnicamente evoluídos 
e com formação avançada, sendo ain-
da condição e exigência apresentar 
as credenciais de empresa certificada, 
pelo que a Durit foi uma das primeiras 
a obter o certificado de acordo com 
a norma NPEN ISSO 9002, posterior-
mente renovada e atualizada.

Com uma fábrica bem equipada, 
profissionais treinados, estrutura, or-
ganização e cultura alinhadas com 
os exigentes parâmetros dos clien-
tes alemães, com a certificação do 
processo produtivo e um parceiro 
comercial com conhecimento téc-
nico e experiência no campo do 
metal duro, a atividade desenvol-
veu-se e o negócio cresceu exponen-
cialmente, passando de 50 a 350 co-

laboradores e faturando, através da 

Durit Alemã, cerca de uma dezena 

e meia de milhões de euros.

Os padrões de exigência do mercado 

na área das ferramentas especiais de 

tungsténio implicam uma permanen-

te atualização tecnológica, inovação 

e criatividade, obrigando a investi-

mentos regulares em novos equipa-

mentos e em avançados sistemas de 

medição e controle.

A Durit considera essencial, nesta área 

de negócio, associar ao processo um 

parceiro alemão com implantação nos 

setores industriais a que se destinam 

as ferramentas, permitindo conhecer 

os níveis de exigência, a cultura e os 

circuitos de distribuição. 

Sabendo-se que a língua constitui uma 

barreira natural, um corpo técnico 

e comercial do país de destino é um 

fator decisivo para facilitar a entra-

da, a aceitação e a credibilização dos 

produtos, com elevada relação quali-

dade-preço.

A Durit exporta mais de noventa por 

cento do seu volume de produção. 

Embora o peso das exportações para 

a Alemanha tenha decrescido em ter-

mos relativos, continua a ser, de lon-

ge, o país de destino da maior percen-

tagem dos negócios com o exterior.

Ter no mercado alemão uma parte 

importante dos clientes e do negócio, 

é estar na vanguarda da indústria e 

evoluir ao elevado ritmo do desen-

volvimento económico e tecnológico 

desse país. 

 

www.durit.com/pt/

http://www.durit.com/pt/
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INAPA 
Novo líder 
de papel 

na Alemanha
A Inapa percorreu um 
longo caminho desde 
que foi fundada, em 

1965, como a primeira 
fábrica portuguesa de 

papel em grande escala. 
As fronteiras geográficas 
do grupo expandiram-se 
e a estratégia de negócio 

mudou, focando-se na 
distribuição de papel 
e em duas áreas de 

negócio com elevado 
potencial de crescimento 

e rentabilidade: 
embalagem e 

comunicação visual.

O grupo Inapa é hoje um dos grupos 

portugueses mais internacionalizados, 

desenvolvendo a sua atividade em 

10 países (Alemanha, França, Espa-

nha, Portugal, Bélgica, Luxemburgo, 

Áustria, Holanda, Turquia e Angola), 

com vendas anuais superiores a mil 

milhões de euros e um dos principais 

distribuidores de papel europeus.

O grupo disponibiliza, aos seus mais 

de 80 mil clientes, um portefólio de 

mais de 12 mil referências de papel, 

quatro mil de embalagem e uma 

gama completa de soluções para 

comunicação visual e consumíveis 

gráficos e de escritório. Assim, conta 

com mais de 400 camiões a circular 

diariamente e uma área de arma-

zenagem de aproximadamente 200 

mil metros quadrados.

O mercado alemão
A Alemanha é o maior mercado da 
Europa, com uma procura superior 
às duas milhões de toneladas de pa-
pel por ano. Caracteriza-se como um 
mercado altamente competitivo, com 
um elevado grau de exigência por par-
te dos clientes, sendo fundamental ter 
uma proposta de valor diferenciadora 
para ser competitiva, ao nível da qua-
lidade e disponibilidade de produtos, 
preço e nível de serviço. 

Por comparação com outros países 
europeus, verifica-se uma maior dis-
persão geográfica do negócio, sendo 
necessário responder a esse desafio 
com uma forte competência ao nível 
logístico, para conseguir servir todo o 
país com rápidos tempos de entrega.

Os clientes revelam uma maior ape-
tência para produtos de maior valor 
acrescentado, sendo de destacar tam-
bém a importância da certificação am-
biental dos produtos.

Aquisição da Papyrus 
Deutschland
A aquisição da Papyrus foi um passo 
importante na estratégia da Inapa, que 
visa melhorar a eficiência do negócio 
de papel, tendo um profundo impacto 

positivo. A Inapa passou a ser o líder de 
mercado, com uma faturação anual su-
perior aos 800 milhões de euros, mais 
de mil colaboradores e uma rede logís-
tica com 20 armazéns e plataformas.

Esta operação, de um ponto de vista 
de posicionamento estratégico, permi-
tiu também à Inapa reforçar a sua po-
sição no principal mercado europeu, a 
Alemanha, algo fundamental, devido à 
forte correlação entre a escala e a renta-
bilidade e sustentabilidade do negócio.

A Inapa Deutschland, empresa que 
resultou da fusão da Papyrus com a 
Papier Union (subsidiária detida des-
de 2000) em junho de 2020, passa a 
ter uma proposta de valor distintiva, 
pois tem mais pontos de distribuição, 
permitindo uma melhor otimização da 
frota de camiões e realizar entregas 
em 24 horas. Por outro lado, os clien-
tes têm um parceiro fiável, com uma 
escala e plataforma adequadas para 
atender às suas necessidades, com um 
portefólio de produtos mais amplo e 
um melhor serviço ao cliente. Os gan-
hos de eficiência com a consolidação 
das duas operações estão estimados 

em 20 milhões de euros. 

www.inapa.pt

http://www.inapa.pt
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INDIE CAMPERS
Sucesso notório no mercado alemão

A Indie Campers, empresa líder no aluguer de autocaravanas a nível europeu, 
foi fundada em Portugal em 2013. Sete anos depois, a startup está presente em 

praticamente toda a Europa, operando mais de 1.250 veículos em 40 cidades 
distribuídas por Portugal, Espanha, França, Itália, Suíça, Alemanha, Holanda, 

Croácia, Bélgica, Reino Unido, Irlanda, Islândia, Suécia e Áustria.

A expansão geográfica para a Alema-
nha, em 2018, foi uma aposta natural 
para a Indie Campers, na medida em 
que historicamente a percentagem 
de clientes alemães assumiu valores 
de enorme relevância para a empre-
sa, mesmo quando apenas marcava 
presença em Portugal. Atualmente, a 
empresa está presente com armazém 
e funcionários em cinco das principais 
cidades alemãs: Berlim, Hamburgo, 
Munique, Colónia e Frankfurt. Devido 
ao elevado potencial deste mercado a 
nível europeu (o maior em termos de 
volume de procura no ramo do alu-
guer de autocaravanas, a larga dis-
tância dos seguintes), a entrada no 
mesmo foi propositadamente acom-
panhada por uma frota alargada com-
parativamente ao normal noutros paí-
ses. Em apenas dois anos, o sucesso 
no país é notório atendendo ao facto 
de que, desde então, a frota da em-
presa foi alvo de uma expansão signi-
ficativa, na ordem dos 500 por cento.

Na Alemanha, a Indie Campers conta 
com duas parcerias estratégicas es-
pecialmente importantes. A Knaus é 
a parceira responsável pela produção 
dos veículos mais modernos da frota 
da empresa (modelos Nomad e Atlas), 

em total sintonia e coordenação com 
a visão e ambição da Indie Campers. 
Outra relação igualmente relevante 
é aquela que foi estabelecida com a 
Leaseplan, um parceiro de financia-
mento ao nível da aquisição e gestão 
de frota, com o qual a Indie Campers 
opera à escala europeia.

Para além destas parcerias, a Indie 
Campers vê no mercado alemão fortes 
vantagens competitivas, uma vez que 
o autocaravanismo é bastante popular 
no país e o volume de pesquisa online 
(a empresa vende exclusivamente atra-
vés de canais digitais) pelo aluguer de 
autocaravanas é muito relevante, cerca 
de 30 vezes superior ao que sucede 
em Portugal. Enquanto em Portugal e 
em outros países europeus o autoca-
ravanismo apenas começou a ser uma 
alternativa de viagem relativamente 
mainstream para a generalidade dos 
viajantes em tempos recentes, a reali-
dade alemã é significativamente distin-
ta, dispondo o país do maior número 
de autocaravanas registadas a nível 
europeu. O modelo de negócio da 
Indie Campers, que está presente em 
cinco localizações alemãs, permitindo 
viagens de sentido único entre todas 
elas, confere à empresa uma vantagem 

forte quando comparada com a gene-
ralidade da concorrência.

Naturalmente, um país como a Alema-
nha apresenta também desafios para 
empresas como a Indie Campers, entre 
os quais se destaca o volume elevado 
de concorrentes. Mais do que empre-
sas similares, com operação e gestão 
de frota própria (visto que, entre essas, 
a Indie Campers é a maior a nível euro-
peu), as plataformas estilo marketplace 
são as que mais se assumem como 
concorrência real, agregando a oferta 
de privados e profissionais. A portu-
guesa está, precisamente, neste senti-
do, a preparar a próxima evolução do 
seu modelo de negócio, tendo planea-
do até ao final de 2020 o lançamento 
de um novo marketplace integrado de 
aluguer de autocaravanas, que inclui-
rá - de forma inédita nesta indústria 
- oferta própria (as mais de 1.250 via-
turas da marca) e outros players profis-
sionais e privados, aos quais será dada 
a oportunidade de delegar na empresa 
a operação e gestão logística dos veí-
culos, aproveitando a extensa rede e o 
know-how desenvolvidos ao longo de 
mais de sete anos.

A Alemanha será, naturalmente, um 
mercado de eleição para a expansão 
da empresa e será interessante acom-
panhar o que o futuro próximo reser-
va a esta startup portuguesa de refe-

rência a nível europeu. 

https://indiecampers.pt

https://indiecampers.pt
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O modelo de negócio da Neadvan-

ce foca-se na realização de projetos 

com uma estreita ligação ao cliente, 

que resultam em diversos produtos 

e soluções com elevado valor acres-

centado reconhecido, quer a nível 

nacional, quer internacional. Estes 

sistemas são desenhados à medida 

dos requisitos das necessidades do 

cliente e podem ser aplicados em 

NEADVANCE 
Alemanha é mercado 

estratégico
A Neadvance é uma empresa de forte base tecnológica, 

com sede em Braga, que se dedica à conceção, 
desenvolvimento, produção e instalação de sistemas de 

automatização industrial, baseados na tecnologia da 
visão artificial, para automação de tarefas complexas 

nos diversos processos produtivos.

qualquer fase do processo produtivo, 

ajustando-se aos constrangimentos 

de tempo e espaço na otimização dos 

processos industriais.

Dado o grande potencial dos seus 

produtos e soluções, que constituíam 

já em 2018 o portefólio da Neadvan-

ce, e o valor e centralidade do mer-

cado alemão, identificou-se a entrada 

da empresa no mercado alemão como 

essencial para atingir os objetivos de 

expansão contínua da empresa. 

Para concretizar este objetivo, a 

Neadvance iniciou o seu plano de ex-

pansão, com a participação, com um 

stand próprio, na feira internacional 

VISION, em Estugarda, que é o maior 

certame europeu na área da visão 

artificial, onde se reúnem os players 

relevantes desta área e são apresen-

tadas as mais recentes novidades no 

que se refere a sensores, processado-

res, câmaras, sistemas de iluminação 

e software, aplicadas a diversas indús-

trias, como a automóvel, mecânica 

e tecnologia médica.

Esta iniciativa foi um marco importan-

te para a Neadvance, não só pela visi-

bilidade que proporcionou à empresa, 

mas também pelas Leads que foram 

angariadas. A presença em feiras na 

Alemanha foi um dos vetores estraté-

gicos utilizados para entrar no merca-

do, sendo que a Neadvance marcou 

presença, ao longo de 2018 e 2019, 

em diversas outras feiras, tal como a 

Hannover Messe, Productronica, Con-

trol, Tire Expo e W3+Fair. 

Adicionalmente, a Neadvance apostou 

no desenvolvimento de negócio neste 

mercado, tendo para o efeito consti-

tuído uma equipa comercial local, de 

forma a dinamizar a atividade comer-

cial, no sentido de alargar a sua rede 

de clientes e parceiros integradores.

O investimento neste mercado ascen-

deu a mais de meio milhão de euros 

e, em 2020, a empresa efetivou as 

primeiras vendas a novos clientes ale-

mães, com um potencial de vendas 

e de criação de valor que ultrapassa 

largamente o valor investido. 

www.neadvance.com

http://www.neadvance.com
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OLI 
Presença reforçada 
no mercado alemão

A OLI Sistemas Sanitários SA. decidiu, em 2016, apostar 
na criação de um centro de distribuição em território 

alemão, com o objetivo de reforçar a sua presença num 
dos seus principais mercados de exportação por via 

da diversificação dos canais de venda e também pela 
melhoria do nível de serviço.

Desta forma, alargou a sua presença 
ao canal de venda da distribuição, 
uma vez que não conseguia competir 
desde Portugal. Concretizou parcerias 
com importantes grupos de distribui-
ção alemães, o maior dos quais possui 
cerca de mil pontos de venda e 300 
showrooms em todo o país.

Para ser atrativo a esta tipologia de 
cliente e para a ativação das vendas 
foi fundamental a diferenciação pelo 
serviço de proximidade oferecido, 
com mais recursos humanos presentes 
diariamente e a criação de um “cus-
tomer service” local, que permitem 
satisfazer dúvidas técnicas ou expedir 
encomendas aos clientes num curto 
espaço de tempo.

Em contrapartida, e foi também 
um dos fatores decisivos para avan-

çar com a operação, o investimento 
numa filial na Alemanha possibilita 
provar o valor do produto da OLI num 
mercado muito exigente no que diz 
respeito à qualidade, recolher inputs 
para desenvolvimento e melhoria de 
produtos existentes e acompanhar as 
tendências neste mercado charneira 
do setor hidrotermossanitário. 

Naturalmente que, nos momentos 
iniciais, a empresa enfrentou um con-
junto de dificuldades que considera 
naturais ao processo e entre as quais 
se destacam: a barreira cultural, que 
dificulta a implementação de uma 
marca portuguesa no mercado ale-
mão e o funcionamento em equipa 
de pessoas com culturas nacionais e 
de trabalho muito diferentes; a ade-
quação dos processos da empresa 
orientada para o volume a uma nova 

filial com reduzida estrutura e neces-
sidades de mercado específicas e de 
proximidade; e os elevados custos 
de estrutura associados ao funcio-
namento de uma empresa num país 
como a Alemanha.

Em contrapartida, com o desenvol-
vimento do projeto, o investimento 
contínuo e o trabalho diário nos mer-
cados vieram dar acesso a oportuni-
dades junto de clientes de grande 
dimensão e que remuneram o serviço 
e a qualidade do produto. Sem dúvi-
da que o aumento da notoriedade da 
marca e da empresa a nível internacio-
nal trazidos por esta operação vieram, 
e vão abrir, novas oportunidades de 
negócio para a OLI e a consolidação 
da sua posição no mercado europeu 
enquanto um dos principais players 
do setor.

Globalmente, tem sido um desafio 
muito interessante para a OLI, que 
melhorou a organização e foi obriga-
da a pensar-se e estruturar-se de outra 
forma para apoiar a filial. Apesar de 
ser um projeto entusiasmante, a sua 
realização foi muito exigente e neces-
sitou do esforço de todos, pelo que 
agora, ao fim de quatro anos, a OLI 
está muito satisfeita com a consolida-

ção dos resultados desta aposta. 
 

www.oli-world.com

http://www.oli-world.com
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OMNIDEA
A internacionalização 

para a Alemanha
No seguimento da crise financeira entre 2010 

e 2013, a Omnidea tomou a decisão de apostar na 
internacionalização para um mercado forte em 

termos de Espaço. Em 2012, tomou conhecimento da 
insolvência de uma PME alemã do setor, com quem 
estava envolvida num projeto comum, e deu início 

a 12 meses de negociações, harmonização de 
estratégias e due diligence. Este processo culminou 

com a criação, em 2014, da Omnidea-RTG, a partir da 
aquisição de processos, equipa e equipamentos da 

divisão de Espaço da RTG Aero-hydraulic, empresa com 
mais de 40 anos de experiência em propulsão espacial.

Com esta aquisição, o Grupo Omni-
dea ganhou um portefólio de produ-
tos com heritage espacial e compo-
nentes com qualificação ESA (Agência 
Espacial Europeia), para além do aces-
so ao mercado alemão de Espaço, cuja 
contribuição para a ESA ronda mil mi-
lhões de euros por ano (cerca de 40 
vezes a contribuição portuguesa) e é 
complementada por um montante se-
melhante, destinado a I&D e ao apoio 
a missões alemãs. 

A Omnidea-RTG representa atualmen-
te perto de 40 por cento das receitas 
do Grupo e tem como clientes, para 

além da ESA, os principais grupos de 
Espaço europeus (Thales, Ariane e 
OHB) e outros fora da Europa, como 
a israelita Rafael ou a National Space 
Organization de Taiwan.

A aposta na internacionalização 
permitiu aceder à segunda mais im-
portante localização de Espaço na 
Europa: a cidade de Bremen, onde 
o grupo alemão OHB tem sede e a 
Airbus Defence & Space tem um com-
plexo na cidade aeroportuária para 
montagem do segundo andar dos 
lançadores Ariane 5 e 6, e do módulo 
de serviço da nave Orion, que levará à 
Lua a próxima geração de astronautas 
a partir de 2024. 

Este investimento permitiu alargar o 
leque de capacidades do Grupo Om-
nidea, criando uma capacidade inte-
grada desde o projeto de engenharia 
até à produção e montagem de com-
ponentes e sistemas espaciais. Hou-
ve também externalidades positivas 
de ambos os lados, por exemplo, na 
área de qualidade em que, através da 
certificação ISO9100, a Omnidea-RTG 
proporcionou a todo o Grupo um de-

senvolvimento mais rápido do sistema 
de controlo de processos e o acesso 
a equipamento de testes. Já na área 
da engenharia, foi a Omnidea-RTG a 
beneficiar de ferramentas de análise 
de última geração e de complemen-
taridade de recursos humanos, ambas 
proporcionadas pela casa-mãe.

O processo de internacionalização foi 
suportado por uma equipa de gestão 
portuguesa deslocalizada para a Ale-
manha e exigiu um considerável es-
forço financeiro: levou três anos até 
surgirem resultados líquidos positivos 
e seis anos até ao break-even. E, para 
manter a competitividade no merca-
do alemão, é necessário um nível de 
investimento em atração, retenção e 
formação de capital humano bastante 
superior ao necessário em Portugal.

Para o Grupo Omnidea, a presença si-
multânea em Portugal e na Alemanha 
é fundamental na sua estratégia de 
crescimento e diversificação, e conti-
nua a gerar grandes benefícios em 
ambos os lados, confirmando o suces-
so da aposta feita em 2014. 

www.omnidea.net

www.omnidea-rtg.de

http://www.omnidea.net
http://www.omnidea-rtg.de
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SIMOLDES PLÁSTICOS
Mercado alemão é chave para o sucesso do negócio

Fundada em 1980 e parte integrante do Grupo Simoldes, a Simoldes Plásticos 
é um TIER 1 para os principais OEM – Original Equipment Manufacturer e um 
importante player a nível internacional no desenvolvimento e produção de 

módulos e componentes para a indústria automóvel.

Com Centros de Inovação e Desenvol-
vimento em Portugal, a Simoldes Plás-
ticos conta atualmente com mais de 
seis mil colaboradores espalhados por 
três continentes. Com nove unidades 
de produção em Portugal, França, Po-
lónia, República Checa, Marrocos e 
Brasil, e diferentes armazéns avança-
dos estrategicamente localizados para 
serviço Just-in-Time/Just-in-Sequence, 
a empresa conta ainda com quatro es-
critórios comerciais localizados junto 
dos seus principais clientes na Alema-
nha, França e Espanha.

Com base numa estratégia de cresci-
mento claramente definida, a proxi-
midade ao cliente foi, desde sempre, 
identificada como fator determinante. 
A presença direta na Alemanha, com 
a criação de uma unidade comercial 
e de engenharia avançada em Wolfs-
burgo, em 2002, junto à sede do Gru-
po Volkswagen surge, naturalmente, 
como elemento estratégico na pro-
ximidade aos clientes alemães. Mais 
recentemente, em 2016, a Simoldes 
Plásticos ampliou a sua presença no 
mercado com a abertura de um novo 
escritório comercial em Munique, 
neste caso em proximidade da BMW, 
Audi e Porsche.

Mas a abordagem a um novo merca-
do, e em especial ao mercado alemão, 
não foi isenta de desafios. Aspetos 
como o entendimento e adequação 
à cultura local e à cultura de empre-
sa, passando pela barreira linguística 
até às diferentes formas de trabalhar, 
foram alguns dos exemplos. Por ou-

tro lado, também a distância física, 

o recrutamento de talento com as 

competências necessárias e em alguns 

casos altamente especializadas, a ca-

pacidade de implementação à distân-

cia de processos estabelecidos e com 

equipas reduzidas, bem como a sua 

adaptação à legislação local, foram 

também alguns dos desafios opera-

cionais encontrados.

De forma a minimizar o impacto de 

algumas destas dificuldades, foi im-

portante para a Simoldes Plásticos 

manter-se fiel ao seu objetivo e forma 

de trabalhar, proximidade ao cliente, 

foco na equipa, nos seus valores e nos 

seus processos.

Numa indústria altamente comple-

xa e num entorno altamente volátil, 

a presença junto ao cliente torna-se 

cada vez importante. Para a Simol-

des Plásticos, já não se trata apenas 

de desenvolver a proximidade cultu-

ral e o relacionamento comercial com 

os clientes, mas colher cada vez mais 

insights, entender tendências e a sua 

estratégia, antecipando necessidades 

e a partir dai acrescentar valor de uma 

forma ágil, flexível e eficiente.

Para tal, contribuiu a criação de uma 
equipa local lean, totalmente focada 
no cliente e apoiada na retaguarda 
pelas equipas em Portugal. Também 
uma combinação de pessoas contra-
tadas localmente e recolocadas de ou-
tras áreas da empresa, permitiu refor-
çar o network interno, a transferência 
de conhecimento e um equilíbrio sau-
dável de culturas. Por último, o alicer-
çar nos seus valores, “Trust on each 
other” e “Deliver our commitments”, 
permitiu a descentralização de poder 
e um equilíbrio entre controlo, dele-
gação e velocidade.

Quando se fala de expansão interna-
cional, não existem segredos ou so-
luções pré-definidas. Para a Simoldes 
Plásticos não foi exceção, hoje com 18 
anos de presença no mercado alemão, 
enfrentou diferentes desafios culturais 
e operacionais que foi ultrapassando 
num processo de melhoria continua. 
Mas, sem dúvida, a aposta na proximi-
dade ao cliente e na presença num dos 
principais mercados na indústria foi 
uma aposta-chave para o sucesso do 
negócio e um elemento determinante 

no forte crescimento da empresa. 

www.simoldes.com

http://www.simoldes.com
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VISABEIRA
Um papel de destaque no mercado europeu 

através da Constructel
No âmbito do Grupo Visabeira, a sub-holding Visabeira Global tem assumido 

um papel de destaque no contexto europeu através da Constructel, que é hoje 
reconhecidamente um dos principais prestadores de serviços de engenharia de 
redes de telecomunicações e energia na Europa, com uma forte presença em 

França, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Suécia e Itália. 

Em 2019 e no arranque de 2020, a 
empresa focou o crescimento orgâni-
co das operações europeias, consoli-
dando a sua presença nos diferentes 
mercados e reforçando a capacidade 
de realização com natural atenção aos 
indicadores operacionais e de qualida-
de de serviço, que são a imagem de 
marca da Visabeira.

Abordando mais em detalhe a ope-
ração na Alemanha, a Constructel 
GmbH é outro importante pilar da 
presença na Europa da Visabeira 
Global, sendo já uma marca de refe-
rência em território alemão, através da 
sua atuação pluridisciplinar nas redes 
fixas e móveis, onde se constituiu como 
um parceiro de referência junto da 
Deutsche Telekom.

O exercício de 2019 foi um ano chave 
para o crescimento e consolidação da 
Constructel GmbH no mercado ale-

mão, ao conseguir assegurar a assina-
tura de um contrato plurianual (cinco 
anos) com a gigante mundial Deutsche 
Telekom. O arranque deste importante 
contrato de prestação de serviços de 
rede fixa e redes de fibra ótica de nova 
geração confirmou o enorme desafio 
que a empresa assumiu, dando ade-
quada e rápida resposta no crescimen-
to em meios técnicos e humanos e na 
disponibilização de meios e respetivas 
capacidades e competências. 

A Constructel assume-se como um 
dos importantes prestadores nacio-
nais na modernização de infraestru-
turas, disponibilizando mensalmente 
fibra ótica a vários milhares de novos 
lares na Alemanha. No segmento da 
rede móvel, a Constructel GmbH con-
solidou o seu papel de prestador re-
levante no país, com uma capacidade 
técnica consolidada e experiente que 
tem permitido crescer, ganhar prota-

gonismo no mercado e renovar con-

tratos com clientes como a Ericsson 

ou a Sigfox. 

É, portanto, nos mercados europeus 

que assenta o grande crescimento da 

atividade da Constructel. A estratégia 

de expansão continuará a centrar-se na 

Europa, acompanhando o massivo in-

vestimento que os países da Zona Euro 

estão a realizar nas redes de telecomu-

nicações, designadamente no desen-

volvimento das redes de fibra ótica.

Em 2020, mesmo no período mais agu-

do da pandemia, a Constructel conti-

nuou a desempenhar a atividade a um 

ritmo surpreendente, atingindo no pri-

meiro semestre um crescimento de dois 

dígitos relativamente a 2019.  

www.grupovisabeira.com/pt/home

www.constructel.net/pt/home

http://www.grupovisabeira.com/pt/home
http://www.constructel.net/pt/home
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Área: 356.970 km2

População: 82,8 milhões de habitantes (estimativa 2020)

Designação oficial: República Federal da Alemanha

Chefe de Estado: Frank-Walter Steinmeier (eleito em fevereiro de 2017)  

Chanceler Federal: Angela Merkel (desde 2005)

Data da atual Constituição: 24 de maio de 1949, com várias altera-

ções subsequentes

Principais Partidos Políticos: União Democrática Cristã (CDU); União 

Social Cristã (CSU); Partido Social Democrata (SPD); Partido da Esquerda; 

Aliança 90/Os Verdes; Partido Democrático Livre (FDP); e Alternativa para 

a Alemanha (AfD). As últimas eleições gerais foram em 2017

Capital: Berlim (3,4 milhões de habitantes)

Outras cidades importantes: Hamburgo, Munique, Colónia, Frankfurt 

e Estugarda.  

Religião: Cerca de 35 por cento da população é protestante, 34 por 

cento é católica romana e 4 por cento muçulmana (na maioria turcos).

Língua: Alemão. 

Unidade monetária: Euro (EUR)    

1 EUR = 1,0862 USD (Banco de Portugal, abril de 2020)

Risco País:

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

Risco Político - A

Risco de Estrutura Económica - A

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), COSEC

Embaixada da Alemanha 
em Portugal  
Campo dos Mártires da Pátria, 38 

1169-043 Lisboa 

Tel.: +351 218 810 210     

Fax: +351 218 853 846       

info@lissabon.diplo.de

http://www.lissabon.diplo.de

Embaixada de Portugal 
em Berlim  
Zimmerstrasse, 56 

10117 Berlin – Alemanha 

Tel.: +49 30 590 063 500   

berlim@mne.pt

www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

AICEP Berlim 
Zimmerstrasse, 56 

10117 Berlin – Alemanha   

Tel.: +49 30 254 10 60  

Fax: +49 30-254 10 699   

aicep.berlin@portugalglobal.pt

Endereços úteis

Alemanha em ficha

Turismo de Portugal    
Portugiesisches Fremdenverkehrsamt

Zimmerstrasse, 56

D-10117 Berlin – Alemanha  

Tel.: +49 30 25410 60   

Fax: +49 30254 10 699   

Germany Trade and Invest 
GmbH 
Friedrichstrasse, 60 

10117 Berlin - Alemanha 

Tel.: +49 30 200 099-0  

www.gtai.com

CDH – Federação Nacional 
dos Agentes de Comércio 
e Distribuição     
Am Weidendamm 

1A 10117 Berlin - Alemanha   

Tel.: +49 30 726 256 00   

Fax: +49 30 726 256 99   

centralvereinigung@cdh.de

http://en.cdh.de/ 

DIHK  – Federação Nacional 
das Câmaras de Comércio 
e da Indústria Alemãs 
Breitestrasse, 29 

10178 Berlin - Alemanha

Tel.: +49 30 203 08-0 

Fax: +49 30 203 081 000   

info@dihk.de

www.dihk.de/en

AUMA – Associação das Feiras 
na Alemanha 
Littenstrasse, 9 

10179 Berlin - Alemanha

Tel.: +49 30 240 000-0  

Fax: +49 30 240 003 30    

info@auma.de 

www.auma.de/en/Seiten/Default.aspx

KfW – Banco de Fomento
Palmengartenstrasse, 5-9  

60325 Frankfurt am Main – Alemanha 

Tel.: +49 69 7431-0   

Fax: +49 69 7431-2944     

info@kfw.de 

www.kfw.de/kfw.de.html

mailto:info%40lissabon.diplo.de?subject=
http://www.lissabon.diplo.de
mailto:berlim%40mne.pt?subject=
http://www.berlim.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
mailto:aicep.berlin%40portugalglobal.pt?subject=
http://senegal@ccips.pt
http://senegal@ccips.pt
http://www.gtai.com
mailto:centralvereinigung%40cdh.de?subject=
http://en.cdh.de/
mailto:info%40dihk.de?subject=
http://www.dihk.de/en
mailto:info%40auma.de?subject=
http://www.auma.de/en/Seiten/Default.aspx
mailto:info%40kfw.de?subject=
https://www.kfw.de/kfw.de.html
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MISSÃO EMPRESARIAL VIRTUAL 
POLÓNIA
NOVEMBRO

INFORMAÇÕES

internacional@nerlei.pt    |     www.nerlei.pt
Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Cofinanciado por:

PROGRAMA OPERACIONAL COMPETITIVIDADE E INTERNACIONALIZAÇÃO

MISSÃO EMPRESARIAL VIRTUAL 
CANADÁ
NOVEMBRO MISSÃO EMPRESARIAL VIRTUAL 

SUÍÇA
MARÇO 

MISSÃO EMPRESARIAL VIRTUAL 
MÉXICO
MARÇO

MISSÃO EMPRESARIAL VIRTUAL 
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
DEZEMBRO 

MISSÃO EMPRESARIAL 
MARROCOS
JANEIRO

MISSÃO EMPRESARIAL 
POLÓNIA
JANEIRO 

AÇÃO DE CAPACITAÇÃO
CICLO DE WEBINARS: 
E-COMMERCE - vendas através de meios 
interativos ou digitais

OUTUBRO

PROJETO COFINANCIADO

À TAXA DE 50%

mailto:internacional%40nerlei.pt?subject=
https://www.nerlei.pt/
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Atualmente com mais de 500 cola-

boradores, divididos em equipas mul-

tidisciplinares e altamente especiali-

zadas, e uma estratégia nearshore, 

a ITSector tem sede no Porto e centros 

de desenvolvimento em Lisboa, Braga, 

Aveiro, Bragança e Castelo Branco, 

além de representações em Angola, 

Moçambique, Polónia e Alemanha.

A nível internacional, a tecnológica 

portuguesa está presente em mais de 

20 mercados, encontrando-se com 

projetos em curso em todo o mundo, 

desde Portugal ao Canadá, passando 

por África do Sul e por França, e tra-

balhando com mais de 50 instituições 

financeiras com quem procuram “ser 

um parceiro de excelência”, levando 

até elas o que de melhor fazem: mu-

dança, inovação, transformação. 

Atualmente, a empresa procura for-

talecer a relação com os seus clien-

tes do Canadá, que são instituições 

financeiras de renome, estando 

a considerar apostar igualmente no 

mercado americano.

 

Com um crescimento de mais de 27 

por cento no ano passado, a empresa 

pretende manter esse ritmo, estando 

já a expandir a sua presença interna-

cional de forma sustentada e sólida, 

concentrando-se “na criação de so-

luções inovadoras e disruptivas que 

levarão os clientes, parceiros e insti-

tuições financeiras ao futuro da sua 

transformação digital”. 

"Nos últimos anos temos evoluído 

consideravelmente além-fronteiras 

e a aposta mantém-se. No semes-

tre que findou, atingiu cerca de 50 

por cento da faturação total”, revela 

o vice-presidente e Board Member da 

ITSector, Jorge Ferreira, acrescentan-

do que 2019 foi o melhor ano da em-

presa, que obteve resultados extraor-

dinários “tanto ao nível de receitas, 

como ao nível de satisfação dos clien-

tes e colaboradores, que se sentiram 

ITSECTOR
Crescimento internacional 

em expansão

A ITSector é uma empresa portuguesa de 
desenvolvimento de software especializada em 

transformação digital para o setor financeiro. Com 
mais de 15 anos de experiência e presença em 

mais de 20 países, a ITSector combina tecnologia, 
inovação e know-how para desenhar 

e implementar estratégias omnicanal para 
a banca, acelerar processos de transformação 
digital, implementar soluções end-to-end de 

crédito, gerir a manutenção de aplicações e dar 
suporte aplicacional em modo ongoing.
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motivados e realizados por fazerem 

parte de projetos tão aliciantes e com 

clientes de renome”. 

Por seu turno, Renato Oliveira, pre-

sidente e Board Member da ITSec-

tor, afirma que a empresa “encerrou 

o primeiro semestre de 2020 com 

uma receita em torno dos 13 milhões 

de euros, o que representa um cres-

cimento de 25 por cento face ao pe-

ríodo homólogo. Considerando que 

o ano de 2019 foi o melhor ano da 

história de 15 anos da sociedade, 

o Conselho de Administração da IT-

Sector prevê que o ano em curso 

possa continuar a revelar uma ‘per-

formance’ positiva e sustentável”.

Em 2019, a ITSector registou uma 

faturação superior a 23 milhões de 

euros, com mais de 200 projetos en-

tregues, entre os quais alguns projetos 

internacionais que foram premiados. 

Com um crescimento de 50 por cen-

to nos últimos três anos, é de referir 

que os valores de receita internacional 

contabilizam hoje 50 por cento do to-

tal, quando em 2017 representavam 

apenas 35 por cento.

A pandemia COVID-19 não apanhou 

a empresa desprevenida. De acordo 

com Jorge Ferreira, “a experiência 

que já existia de servir alguns clien-

tes em modo remoto foi um ativo 

importante para uma adaptação 

célere às novas condições de traba-

lho”. De facto, a empresa tinha ini-

ciado em 2019 testes piloto para um 

modelo intercalado entre os regimes 

presencial e à distância, pelo que, e 

considerando que a maioria das equi-

pas trabalha em regime nearshore, 

a transição dos mais de 500 colabo-

radores da empresa para um regime 

100 por cento remoto foi feita de for-

ma rápida, eficaz e sem prejudicar os 

trabalhos em curso com os clientes.

De salientar que já durante a fase de 

confinamento, a ITSector conseguiu 

ganhar três novos clientes, dos quais 

dois internacionais, que terão uma 

importante contribuição nas contas 

de 2020 e anos seguintes. 

A ITSector conta como principais clien-

tes na Europa instituições financeiras 

como o Millennium bcp, o ActivoBank, 

o Montepio e o Bank Millennium. Em 

África, o Standard Bank, o Millennium 

bim, o BCI, o Moza Banco, o Banco 

Único, o BPC, o Millennium Atlântico 

e o Banco BNI usam as soluções da 

ITSector, enquanto no Canadá os prin-

cipais clientes são o Celero e o Coast 

Capital Savings.

“A aposta no futuro é sempre manter 

os nossos atuais clientes na vanguar-

da da transformação digital e levar 

a novos clientes esse mesmo ‘mindset’ 

e soluções inovadoras”, concluem os 

responsáveis da ITSector. 

www.itsector.pt

http://www.itsector.pt
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Contratos com uma fidelização míni-

ma de um ano, uma experiência de 

compra longa e um reduzido nível 

de digitalização no tratamento de 

sinistros. Foram estes os problemas 

que inspiraram João Cardoso a criar 

a sua terceira startup, sempre na área 

dos seguros, desta feita em França. 

O português, natural de Leiria, teve 

um começo de carreira em banca de 

investimento em Londres, sendo pos-

teriormente, entre 2011 e 2016, que 

decidiu criar o comparador de seguros 

TaCerto e a plataforma de distribuição 

VisionX, ambos no Brasil. O ano de 

2017 foi de mudança, para criar a Lo-

vys num dos maiores e mais competi-

tivos mercados europeus. A inexistên-

cia de insurtechs de grande dimensão, 

que oferecessem uma experiência 

digital de qualidade aos utilizadores 

franceses, combinava na perfeição 

com o bom ambiente e contexto 

de inovação que o país atravessava. 

A Lovys, nome inspirado na relação 

de afinidade que desenvolvemos com 

intrusivos, mas com um serviço cliente 

inbound ao dispor.

Outra das grandes diferenças é o facto 

de os clientes da Lovys poderem usar 

apenas… a Lovys. Através de uma 

gama mais alargada de produtos, os 

clientes veem os seus seguros integra-

dos numa só subscrição mensal, que 

podem cancelar ou alterar a qualquer 

momento, podendo gerir todos os 

seus seguros num só espaço cliente. 

Com os “pés” em 
Portugal, virada para 
a Europa
A Lovys decidiu desde o início cons-

truir vários dos seus departamentos 

em Portugal: Lisboa, Porto e Leiria 

acolhem hoje equipas como a Co-

mercial, Serviço cliente, Tecnologia e 

Marketing Digital. A ideia passa por 

criar uma base no território luso que 

sirva não só o mercado francês, como 

também o ibérico (onde a empresa 

lançou já pequenas parcerias de teste) 

LOVYS
À conquista do mercado 

de seguros em França e no 
resto da Europa

Criada em 2017 pelo empreendedor João Cardoso, 
a Lovys tem conquistado os consumidores 

franceses na área dos seguros. A empresa, que 
tem escritórios em Paris, Lisboa, Leiria e Porto, 

conta com quase 20 mil clientes em França, valor 
esse que deverá duplicar nos próximos meses. 

Seguro Habitação, Carro, Smartphone e Animais 
de Companhia foram as primeiras apostas. 
A diferença? Ter tudo centralizado numa 
subscrição mensal, com uma experiência 

100 por cento digital.

os objetos e bens que queremos pro-

teger, nasce para alterar os maiores 

paradigmas de uma indústria de vá-

rios séculos. O primeiro é o de que 

os seguros online são meras fotocó-

pias digitais dos produtos de seguro 

que eram compradas em lojas de rua. 

A proposição de valor da Lovys co-

meça precisamente na reformulação 

dos produtos: em parceria com segu-

radoras de renome como a Generali, 

La Parisienne, MAIF e Swiss Re, a em-

presa cria os seus próprios produtos, 

tendo para isso uma só inspiração: os 

clientes. É em reuniões com poten-

ciais clientes que tudo começa, ouvin-

do não só as suas necessidades reais 

como também testando várias confi-

gurações do produto muito antes do 

mesmo ser lançado. 

O resultado foi um produto final claro 

e simples: o cliente tem um orçamen-

to em dois minutos, pode adicionar li-

vremente as opções que deseja e fina-

lizar a subscrição online. Tudo isto sem 

equipas comerciais, sem telefonemas 
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e todos os outros países europeus no 

futuro. Embora o recente contexto te-

nha acelerado esta ideia, a centraliza-

ção da organização em Portugal sem-

pre esteve patente desde a criação da 

empresa, tendo o terceiro colaborador 

da empresa trabalhado em Leiria des-

de o seu primeiro dia. O talento e a 

diversidade em prol de uma melhor 

multidisciplinaridade e a flexibilidade 

em detrimento de uma assiduidade 

forçada foram princípios que permi-

tiram à empresa contratar as pessoas 

certas e fazer com que trabalhem jun-

tas, mesmo à distância. A Lovys tem 

hoje com cerca de 50 colaboradores 

de 12 nacionalidades diferentes. 

Atualmente, a Lovys conta com qua-

se 20 mil clientes, número alcançado 

em apenas 12 meses, após um pe-

ríodo de dois anos quase exclusiva-

mente dedicados a criar os produtos 

hoje comercializados. Pelo meio, fo-

ram muitos os prémios conquistados: 

uma seleção para o programa de ace-

leração da Techstars, logo no seu pri-

meiro mês de existência, seguindo-se 

o prémio de insurtech mais inovado-

te final, privilegiando a relação que 

já existe entre o mesmo e o parceiro 

de distribuição. Ma Nouvelle Ville, 

Wizbii e Immosquare são alguns dos 

maiores parceiros da Lovys, que tem 

desenvolvido também soluções adap-

tadas a parceiros de diversos sectores 

como banca tradicional, banca digital, 

telecomunicações, automóvel e ainda 

retalho e comércio eletrónico. Juntos, 

os parceiros atuais representam cerca 

de 20 por cento da população france-

sa, contando o número de utilizadores 

registados e ativos. 

A vantagem da Lovys passa pela tec-

nologia desenvolvida “em casa”. To-

das as API’s de distribuição, sistemas 

de pricing, sistemas anti-fraude e até 

um backoffice de report de vendas em 

tempo real foram desenvolvidos pelas 

equipas internamente. A flexibilidade 

de integração é total, sendo possível 

em alguns casos garantir uma imple-

mentação com parceiros de distribui-

ção em três semanas. 

www.lovys.com

ra na edição de 2018 do South Sum-

mit em Madrid, bem como o melhor 

pitch Fintech na Fintech R:evolution 

em 2019, em Paris. 

Pelo caminho, a empresa levantou 

um total de 3,7 milhões de euros 

em rondas de investimento, contan-

do com a Portugal Ventures, MAIF 

Avenir e Plug&Play Ventures como 

maiores investidores. Os objetivos 

da Lovys são do tamanho da ambi-

ção da empresa: duplicar o número 

de clientes até ao início do próximo 

ano, posicionando-se como uma das 

maiores insurtechs da Europa. O ano 

de 2021 deixa ainda antever a expan-

são noutros mercados europeus. 

Ainda de referir que, além da subs-

crição de seguros diretamente no seu 

site, a Lovys propõe ainda um mode-

lo B2B2C a empresas que desejam 

integrar a venda de seguros no seu 

próprio website, ou ainda fazer a co-

mercialização dos mesmos em canais 

offline. A premissa é a mesma de 

sempre: maximizar a conveniência e 

praticidade da compra para o clien-

http://www.lovys.com
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FACTOS & TENDÊNCIAS
“Eurostat Newsrelease 
– Euroindicators”, 
setembro de 2020
De acordo com estimativas do Eurostat, 
no segundo trimestre de 2020 as eco-
nomias da Zona Euro e da União Eu-
ropeia registaram as maiores quedas 
desde o início da série (1995), quer 
em termos homólogos como face ao 
período anterior. Entre os Estados-
-membro em que existem dados dis-
poníveis, Espanha destaca-se pela 
negativa (-18,5 por cento face ao pri-
meiro trimestre de 2020), enquanto 
a Finlândia regista o menor declínio 
(-4,5 cento face). Portugal teve uma 
contração do PIB de 13,9 cento. 

CONSULTAR

“Rethinking Global 
Resiliance” – FMI, 
setembro de 2020 
Este artigo publicado pelo FMI defen-
de que a atual crise provocada pela 
COVID-19 reforça a necessidade ur-
gente de uma melhor gestão de risco 
e uma maior coordenação de esforços 
a nível global. A globalização poten-
ciou o aparecimento de riscos sisté-
micos que terão de ser enfrentados 
através de um trabalho conjunto de 
todos os intervenientes baseado na 
segurança e sustentabilidade.

CONSULTAR

“Universalizar el acceso 
a las tecnologias 
digitales para enfrentar 
los efectos del 
COVID-19” – CEPAL, 
agosto de 2020
Este documento da Comissão Econó-
mica para a América Latina e o Caribe 
faz uma análise ao papel-chave das 

tecnologias digitais no atual período 
de pandemia, permitindo perceber 
como as soluções digitais reduziram o 
impacto das medidas de contingência, 
como a quarentena e o distanciamen-
to social. São ainda propostas me-
didas na área da conectividade e da 
economia digital, tendo em vista uma 
maior inclusão.

CONSULTAR

“UE e China Assinaram 
Acordo que Protege as 
Indicações Geográficas 
Europeias” – Comissão 
Europeia, Comunicado 
de Imprensa, 14 de 
setembro 2020  
A UE e a China assinaram um acor-
do bilateral que visa proteger contra 
a imitação e a usurpação 100 indica-
ções geográficas europeias no merca-
do chinês (nas quais se incluem cin-
co vinhos nacionais – Alentejo, Dão, 
Douro, Vinho Verde e Vinho do Por-
to, assim como a Pêra Rocha) e 100 
indicações geográficas chinesas no 
mercado europeu. Após a assinatura, 
e uma vez aprovado pelo Parlamento 
Europeu, este acordo será adotado 
oficialmente pelo Conselho, devendo 
entrar em vigor no início de 2021; 
quatro anos depois, o referido acordo 
abrangerá mais 175 indicações geo-
gráficas de ambos os lados que terão 
que seguir os mesmos procedimen-
tos de aprovação que as 100 já com-
preendidas no acordo. 

CONSULTAR

“Foreign Direct 
Investments (FDI) – 
A Bump for Technology 
Transactions?” 

– Mondaq, 3 de 
setembro 2020
Segundo a Mondaq, a sociedade de ad-
vogados Schoenherr Attorneys at Law 
lançou um guia online que disponibiliza 
uma análise atualizada do regime jurí-
dico de Investimento Direto Estrangeiro 
(IDE) existente na União Europeia (na se-
quência de Regulamento publicado em 
2019) que, ao estabelecer uma política 
mais restritiva e a criação de mecanis-
mos de triagem e validação dos proje-
tos de investimento direto estrangeiro 
proveniente de países terceiros para a 
UE, deverá assumir uma maior com-
plexidade, designadamente em setores 
sensíveis e críticos, como o das tecnolo-
gias. O referido guia também aborda os 
desenvolvimentos legislativos que estão 
em preparação na Áustria, Croácia, Po-
lónia, República Checa e Roménia.

CONSULTAR

“Atualização da Lista 
dos Acordos Comerciais 
Celebrados entre a UE e 
Países Terceiros” - DGAE, 
31 de agosto de 2020
No seu relacionamento externo com 
países terceiros a UE celebrou vários 
Acordos de Comércio Livre (ACL) que 
visam facilitar uma abertura recíproca 
dos mercados dos países desenvolvidos 
e das economias emergentes mediante 
a concessão de acesso preferencial aos 
mesmos, criando melhores oportunida-
des de comércio e a supressão de barrei-
ras (pautais e não pautais) entre as par-
tes. Recentemente, a DGAE procedeu 
à revisão, no seu site, da listagem dos 
Acordos Comerciais celebrados pela UE 
em vigor, dos Acordos que foram ne-
gociados e que aguardam entrada em 
vigor e daqueles que se encontram, ain-
da, numa fase de negociação. 

CONSULTAR

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/10545471/2-08092020-AP-EN.pdf/43764613-3547-2e40-7a24-d20c30a20f64
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020/09/rethinking-global-resilience-ian-goldin.htm
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_20_1602
https://www.mondaq.com/austria/inward-foreign-investment/981726/foreign-direct-investments-fdi-a-bump-for-technology-transactions?email_access=on
https://www.dgae.gov.pt/servicos/comercio-internacional-e-relacoes-internacionais/politica-comercial-externa/acordos-de-comercio.aspx
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“Entrada em vigor 
do Acordo relativo à 
cessação da vigência 
de Tratados Bilaterais 
de Investimento entre 
os Estados-membros 
da UE” –  EUR-Lex, 28 
de agosto de 2020
O Acordo relativo à cessação da vi-
gência de Tratados Bilaterais de In-
vestimento entre os Estados-membro 
da UE, assinado em Bruxelas em 5 de 
maio de 2020, entrou em vigor em 29 
de agosto do mesmo ano, em confor-
midade com o artigo 16.o, n.o1, do 
Acordo. No que respeita a Portugal es-
tão em causa os Acordos estabelecidos 
com os seguintes parceiros comunitá-
rios: Alemanha; Bulgária; Croácia; Es-
lováquia; Eslovénia; Hungria; Letónia; 
Lituânia; República Checa; e Roménia. 

CONSULTAR

“Perspectives on Retail 
and Consumer Goods” 
– McKinsey & Company, 
agosto de 2020
O estudo reflete os resultados das 
pesquisas realizadas pela McKinsey, 
desde meados de março, junto de 
consumidores de 45 países, para ava-
liar o impacto da COVID-19 no seu 
comportamento. As conclusões mos-
tram que a pandemia está a alterar 
o comportamento dos consumidores 
em todas as vertentes - desde o au-
mento no comércio eletrónico, à mu-
dança nas preferências de marca, ao 
maior foco na saúde e higiene, à pre-
visão de redução de gastos na gene-
ralidade das categorias de produtos, 
entre outros aspetos. Muitos destes 
comportamentos vão permanecer no 
futuro: na maioria dos países, mais 
de 70 cento face dos entrevistados 

ainda não se sentem confortáveis 
para retomar as atividades "normais" 
fora de casa. Estas alterações têm 
um forte impacto nas decisões dos 
consumidores e as empresas para se 
adaptarem rapidamente terão de as 
monitorizar cuidadosamente.

CONSULTAR

“SME Competitiveness 
Outlook 2020” – 
International Trade 
Centre, 3 de setembro 
de 2020
O SME Competitiveness Outlook 
2020 analisa o impacto da pandemia 
nas pequenas empresas, nas cadeias 
de abastecimento e no comércio in-
ternacional. Com base numa pesqui-
sa global alargada e em estudos de 
caso, a queda projetada no comércio 
da cadeia de fornecimentos é avaliada 
por região e em 85 perfis de países. O 
relatório disponibiliza ainda projeções 
e um plano de ações para enfrentar a 
crise por parte de empresas e organi-
zações de apoio a negócios.

CONSULTAR

World Trade Statistical 
Review 2020  – World 
Trade Organization, 
setembro de 2020
A publicação analisa o comportamen-
to do comércio mundial em 2019 e, 
com base em dados preliminares, os 
resultados do primeiro trimestre de 
2020. Aborda ainda a evolução dos 
principais exportadores e importado-
res mundiais, com destaque para o 
setor do têxtil e vestuário. Os dados 
disponíveis no relatório também re-
fletem as mudanças nas preferências 
de consumo e a sua influência nos 

padrões mundiais de comércio, com 
os consumidores cada vez mais inte-
ressados em minimizar a utilização de 
produtos com impacto nefasto para 
o ambiente. O comércio mundial de 
bens baixou 3 cento no em valor ao 
ano passado, uma tendência de queda 
que transitou para o primeiro trimes-
tre de 2020 e se refletiu nas exporta-
ções que, no total, caíram 9 cento nos 
primeiros três meses. A queda foi ain-
da mais acentuada no vestuário, que 
sentiu uma retração de 12 cento entre 
janeiro e março.

CONSULTAR

Exportações portuguesas 
de bens com quebra 
de 15,5 cento face 
nos primeiros sete 
meses de 2020 – INE, 
setembro de 2020
Nos primeiros sete meses de 2020 
as Exportações de bens ascenderam 
a 30,2 mil milhões de euros, contra 
35,7 mil milhões de euros no mesmo 
período de 2019, ou seja, um decrés-
cimo de 5,5 mil milhões de euros (tvh 
-15,5 cento face). No mesmo período, 
as Importações totalizaram 38,4 mil 
milhões de euros e diminuíram 9,2 mil 
milhões de euros, apresentando uma 
variação homóloga de -19,4 por cento. 
Estes resultados determinaram um 
défice da balança comercial de 8,2 
mil milhões de euros, correspondente 
a um desagravamento de 3,7 mil mi-
lhões de euros. A taxa de cobertura das 
Importações pelas Exportações situou-
-se em 78,6 por cento em 2020 (janei-
ro a julho), o que corresponde a uma 
subida de 3.6 p.p. face à taxa registada 
em igual período do ano anterior.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.169.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:169:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.281.01.0001.01.POR&toc=OJ:L:2020:281:TOC
https://www.mckinsey.com/industries/retail/our-insights/perspectives
https://www.intracen.org/SMEOutlook/
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/wts_e.htm
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=bfe278f7-7db4-4a45-a78e-150d9e6181ee


notícias 
AICEP

res Iulia Crisan, consultora para a área 
de crescimento internacional da Goo-
gle, e Carla Coutinho, gestora na área 
de indústria e setor móvel da Google. 
Nesta sessão foram abordadas ques-
tões logísticas, tais como os pagamen-
tos e os serviços de apoio ao cliente, 
os obstáculos mais comuns ao longo 
do processo de internacionalização, 
bem como as formas de otimizar o 
site da empresa para proporcionar 
uma experiência positiva aos clientes 
e aumentar o volume de vendas.
A terceira e última sessão foi dedicada 
ao tema “Promover o e-commerce para 
chegar aos clientes de todo o mundo”. 
Mariana Matos, gestora de conta para 
a área de anúncios e vendas em larga 
escala da Google, enumerou a lista do 
que é fundamental para começar a ex-
portar online. O objetivo foi dar a conhe-
cer os vários tipos de campanhas que 
podem ser promovidas para aumentar 
as exportações e alcançar o sucesso 
além-fronteiras.

Presidente da AICEP 
em conferência sobre 
a “Retoma da Eficiência 
dos Negócios”
Luís Castro Henriques participou, no 

dia 14 de setembro, numa conferên-

cia online subordinada ao tema “Re-

toma da Eficiência dos Negócios”, 

promovida pela Ageas Seguros e pela 

revista Exame.

O presidente da AICEP integrou o 

painel “Tomar o pulso à Economia”, 

“Caminhos para um 
negócio global” – AICEP 
junta-se à Google para 
três ‘webinars’ 
A AICEP e a Google promoveram, 
nos dias 15, 17 e 21 de setembro, 
três webinars dedicados à importân-
cia do digital para o crescimento das 
empresas, às ferramentas essenciais 
para tornar global o seu negócio e à 
melhor forma de chegar a clientes de 
todo o mundo através do online.
A primeira sessão teve como tema 
“As oportunidades internacionais no 
online”. Beltrán Atienza, consultor 
da Google para a área de crescimen-
to internacional, focou a sua inter-
venção na identificação de oportu-
nidades, na avaliação dos mercados, 
nas estratégias e nas ferramentas dis-
poníveis para encontrar os mercados 
mais adequados, nomeadamente a 
Market Finder.
O segundo webinar, a 17 de setem-
bro, abordou o tema “Prepare-se para 
se tornar global” e teve como orado-
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ao lado de Rui Leão Martinho, Basto-

nário da Ordem dos Economistas, e de 

Camilo Lourenço, jornalista e modera-

dor da sessão que versou sobretudo 

sobre os desafios da retoma dos negó-

cios no atual contexto da economia.

A conferência marcou também o lan-

çamento do “Prémio Inovação na Pre-

venção”. O objetivo desta iniciativa, 

integrada no evento das 1.000 maiores 

PME da Exame e Ageas Seguros, é o 

de premiar e promover as práticas mais 

inovadoras em prevenção e segurança. 

O prémio divide-se em quatro catego-

rias (pessoas, património, ambiente, 

e o melhor a nível nacional) sendo a 

AICEP, na figura do seu presidente, 

membro do júri das candidaturas.

Participaram também na conferên-

cia António Saraiva, presidente da 

CIP, Cristina Siza Vieira, CEO da AHP, 

José Gomes, CEO da Ageas Seguros, 

Nuno Gonçalves, vogal do Conselho 

Diretivo do IAPMEI, Pedro Matias, 

presidente do ISQ, e Tiago Freire, di-

retor da Exame.

A conferência foi transmitida em di-

reto da página oficial de Facebook da 

Exame e encontra-se disponível para 

visualização aqui.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=304076864222964&ref=watch_permalink
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sentação das tendências e formas de 
organização das empresas suecas no 
mercado português Jennifer Ekström, 
presidente da Câmara de Comércio 
Luso-Sueca.
Adicionalmente, Philomène Dias, dire-
tora da Angariação da AICEP, explicou 
as razões que tornam Portugal um 
destino interessante para a localização 
de centros de competências e servi-
ços, e Gabriel Coimbra, vice-presiden-
te da IDC Internacional, apresentou as 
conclusões de um estudo elaborado 
sobre Business Services em Portugal. 
José Pestana, gestor sénior de Shared 
Service Centres & Technologies em 
Portugal, e José Azevedo, diretor de 
Operações Nearshoring, destacaram o 
principal fator distintivo de Portugal: o 
talento das pessoas.
Por fim, numa vertente mais prática, 
houve ainda tempo para o testemu-
nho de uma empresa sueca localizada 
em Portugal, a gigante Ericsson, sobre 
o porquê de Portugal ser uma fonte 
de oportunidades para as empresas, 
através do seu diretor para os Serviços 
Digitais em Portugal, Nuno Roso.

AICEP Suécia organiza 
webinar “Nearshoring 
Investment in Portugal”
A Delegação da AICEP na Suécia or-
ganizou, no dia 10 de setembro, o 
webinar “Neashoring Investment in 
Portugal”, uma iniciativa que procu-
rou demonstrar as potencialidades de 
Portugal enquanto destino de investi-
mento direto estrangeiro, especifica-
mente para as empresas suecas.
Atualmente, no nosso país, os Cen-
tros de Competências e de Serviços 
são uma força de inovação e eficiên-
cia, desempenhando um papel impor-
tantíssimo na economia. A indústria 
em Portugal tem testemunhado um 
forte crescimento na última década e 
cidades como Lisboa e Porto emergi-
ram como destinos atrativos para este 
tipo de operações na Europa.
Para explicar o porquê de Portugal 
ser um destino tão atrativo, o webi-
nar foi moderado por Carlos Moura, 
delegado da AICEP para o mercado 
sueco, contando com a apresentação 
das atuais tendências de negócio a 
nível global para as empresas suecas 
por parte da congénere sueca Busi-
ness Sweden, Samira Grylin-Allalou 
e, especificamente, com uma apre-

para a Reconstrução e o Desenvolvi-
mento). Na sessão foi feita a apresen-
tação do “EBRD Client E-Procurement 
Portal” (ECEPP), que altera a forma 
como empresas e consultores podem 
aceder às oportunidades de prestação 
de serviços e de fornecimento de bens 
e obras do Banco. A sessão contou 
com mais de 60 participantes.

Multilaterais Network PT 
O Grupo de Trabalho das Multilaterais 
(AICEP e GPEARI) lançou a rede Mul-
tilaterais Network PT, um grupo no 
LinkedIn no qual são publicadas todas 
as iniciativas desenvolvidas pelas Multi-
laterais. A iniciativa visa criar uma rede 
de empresas e entidades nacionais com 
interesse nas organizações multilate-
rais internacionais e ainda portugueses 
a exercer funções nas mesmas; focar-
-se nas multilaterais em que Portugal 
participa (Bancos de Desenvolvimento, 
União Europeia e Nações Unidas); pro-
mover mais informação, exportações, 
investimento, parcerias e carreiras in-
ternacionais e, com isto, contribuir 
com um maior desenvolvimento; e 
atuar como um espaço mais dinâmico 
de partilha e networking.
Este grupo será o canal para, no âmbi-
to do mercado das Multilaterais, parti-
lhar saber, informações e experiências, 
ao mesmo tempo que se promovem 
parcerias e consórcios. Visite-o aqui.

Grupo das Multilaterais 
promove webinar 
“Procurement BERD 
e ECEPP” 
O Grupo de Trabalho das Multilaterais, 

constituído pela AICEP e pelo GPEARI-

-MF, organizou, no dia 10 de setem-

bro, o webinar “Procurement BERD 

e ECEPP”, dedicado ao procurement 

por parte do BERD (Banco Europeu 

https://www.linkedin.com/groups/8956048/
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Hong-Kong
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Aruba
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

Albânia 
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egipto
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Oman
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Myanmar
Namíbia
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibuti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Iemen
Irão
Iraque
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadjiquistão
Tonga 
Venezuela
Zâmbia
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades             

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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PIB (tvh %, real) 1,8% 2,0% 3,5% 2,6% 2,2% -9,3%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,6% 40,2% 42,7% 43,7% 43,8% 36,3%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 4 710 788 -840 424 -420 329 2.047 1.718

ID do Exterior em Portugal (IDE) 6 877 4 577 6 669 5 753 7 356 3.577 2.774 -803

Saldo -2 167 -3 789 -7 509 -5 329 -7 775 -3.248 -727 2.521

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 59 984 60 407 57 684 50 889 51 697 52.277 51.027 -1.250

ID do Exterior em Portugal (IDE) 125 515 127 260 137 878 134 746 143 884 139.065 143.260 4.195

Saldo -65 531 -66 853 -80 194 -83 857 -92 187 -86.788 -92.232 -5.445

Indústrias transformadoras 167 413 247 -21 513 535

Eletricidade, gás e água -537 115 652 127 57 -70

Construção -259 -160 100 570 -95 -665

Serviços 1.275 1.670 394 2.231 1.557 -674

Outros setores de atividade -316 9 325 670 741 71

PIB 2,2% -9,3% -8,0% -9,4% -9,8%(a) -9,5% -6,9%

Consumo Privado 2,2% -7,7% n.d. -10,0% -5,8% -8,9% -4,3%

Consumo Público 1,1% -1,5% n.d. 3,1% 2,4% 0,6% 3,1%

Formação Bruta de Capital Fixo 6,6% -4,8% n.d. -10,6% -8,6% -11,1% -12,2%

Exportações de Bens e Serviços 3,7% -22,3% n.d. -15,5% -14,1% -25,3% -15,4%

Importações de Bens e Serviços 5,3% -16,2% n.d. -13,3% -10,3% -22,4% -11,4%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) -0,1% -3,1% 0,3% -0,2% -0,6% 0,3%(b) 0,3%

Taxa de Desemprego (%) 6,5% 8,1%(c) 13,9% 11,6% 9,7% 10,1% 9,6%

Taxa de Inflação (%) 0,3% -0,2%(d) -0,2% 0,2% 0,0%(a) 0,1% -0,2%

Dívida Pública (% PIB) 117,7% 126,4% 135,0% 135,9% 131,6% n.d. 134,4%

Saldo Sector Público (% PIB) 0,2% -1,1%(e) -7,1% -7,9% -6,8% n.d. -6,3%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Notas: (a) - Summer European Economic Forecast Interim (07/07/2020)        (b) - Balança Corrente e de Capital        (c) - Variação homóloga mensal em junho de 2020
(d) - Variação homóloga mensal em agosto de 2020        (e) - 2020 (janeiro a março)
Siglas: M€ - Milhões de euros        n.d. - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra 

Angola -67 545 612

Espanha 286 519 233

Irlanda 38 259 221

Hungria -22 212 234

EUA -89 141 230

União Europeia 475 1.010 535

Extra UE -145 1.037 1.183

Países Baixos 174 1.390 1.216

Espanha -27 858 884

Angola 96 675 578

França 1.050 338 -712

Alemanha 445 216 -229

União Europeia 2.012 1.690 -323

Extra UE 1.565 1.084 -481

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
jan/jun

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2015 2016 2017 2018 2019 2019  

jan/jun
2020  

jan/jun
vh M€ 
20/19

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez 2019 dez 2019 jun 2020 jun vh M€ 20/19

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2019 2020 jan/jun 2020 (P)

INE 08/20 INE 08/20 FMI 04/20 OCDE 06/20 CE 05/20 BP 06/20 MF 06/20

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2019 jan/jun 2020 jan/jun vh M€ 20/19 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2019 jan/jun 2020 jan/jun vh M€ 20/19

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2019 jan/jun 2020 jan/jun vh M€ 20/19 2019 jan/jun 2020 jan/jun vh M€ 20/19
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 59 899 3,5% 35 706 30 170 -15,5% -7,3% 17,0%

Exportações bens UE 42 357 4,9% 25 434 21 597 -15,1% -4,7% 14,8%

Exportações bens Extra UE 17 543 0,4% 10 272 8 573 -16,5% -13,5% 23,2%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 79 977 6,0% 47 590 38 379 -19,4% -21,2% 11,8%

Importações bens UE 58 990 6,5% 34 959 28 147 -19,5% -17,9% 9,0%

Importações bens Extra UE 20 987 4,7% 12 631 10 232 -19,0% -30,1% 21,9%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 70,7% -- 71,2% 71,6% -- -- --

Exportações bens Extra UE 29,3% -- 28,8% 28,4% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 73,8% -- 73,5% 73,3% -- -- --

Importações bens Extra UE 26,2% -- 26,5% 26,7% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/jul 2020 jan/jul tvh % 20/19 tvh % 20/19 

jul/jul
tvc % 20/20 

jul/jun

BENS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/jul 2020 jan/jul tvh % 20/19 tvh % 20/19 

jul/jul
tvc % 20/20 

jul/jun

Espanha 25,1% -14,2%

França 13,7% -12,5%

Alemanha 12,0% -16,6%

Reino Unido 5,5% -22,2%

EUA 5,2% -15,4%

Itália 4,4% -21,4%

Países Baixos 3,8% -18,1%

Máquinas e aparelhos 14,3% -11,3%

Veículos e outro material de transporte 13,9% -29,3%

Metais e comuns 7,7% -16,0%

Agrícolas 7,2% -1,9%

Plásticos e borracha 7,2% -15,4%

Espanha 31,8% -14,0%

Alemanha 13,2% -19,4%

França 7,2% -44,2%

Países Baixos 5,5% -9,1%

Itália 5,1% -20,5%

China 4,6% 0,4%

Bélgica 3,0% -19,4%

Máquinas e aparelhos 18,2% -16,1%

Químicos 12,7% -1,9%

Veículos e outro material de transporte 12,1% -40,5%

Agrícolas 11,1% -6,6%

Combustíveis minerais 9,4% -35,2%

Espanha -1 249 -3,5

Alemanha -721 -2,0

França -593 -1,7

Reino Unido -470 -1,3

Itália -365 -1,0

EUA -282 -0,8

Países Baixos -257 -0,7

Brasil 474 1,0

Azerbaijão -393 -0,8

Itália -504 -1,1

Rússia -527 -1,1

Alemanha -1 218 -2,6

Espanha -1 986 -4,2

França -2 188 -4,6

Plásticos e borracha -472 -1,0

Metais comuns -651 -1,4

Máquinas e aparelhos -1 343 -2,8

Combustíveis minerais -1 956 -4,1

Veículos e outro material de transporte -3 160 -6,6

Exp. Bens – Clientes 2020 (jan/jul) % Total 
2020 tvh % 20/19

Exp. Bens – Produtos 2020 (jan/jul) % Total 
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Fornecedores 2020 (jan/jul) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Produtos 2020 (jan/jul) % Total 
2020 tvh 20/19

Exp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Plásticos e borracha -393 -1,1

Metais comuns -442 -1,2

Máquinas e aparelhos -551 -1,5

Combustíveis minerais -681 -1,9

Veículos e outro material de transporte -1 735 -4,9

Exp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: INE
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

Exportações totais serviços 30 892 16,3% 19 399 11 954 -38,4% -53,0% 30,2%

Exportações serviços UE 21 766 14,8% 13 722 6 920 -49,6% -58,1% 42,1%

Exportações serviços Extra UE 9 127 20,0% 5 677 5 034 -11,3% -39,8% 13,1%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 14 664 9,6% 10 129 7 706 -23,9% -33,1% 25,4%

Importações serviços UE 9 492 7,1% 6 904 4 328 -37,3% -41,2% 32,0%

Importações serviços Extra UE 5 171 14,6% 3 225 3 379 4,8% -15,5% 16,6%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 70,5% -- 70,7% 57,9% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 29,5% -- 29,3% 42,1% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 64,7% -- 68,2% 56,2% -- -- --

Importações serviços Extra UE 35,3% -- 31,8% 43,8% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/jul 2020 jan/jul tvh % 20/19 tvh % 20/19 

jul/jul
tvc % 20/20 

jul/jun

SERVIÇOS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/jul 2020 jan/jul tvh % 20/19 tvh % 20/19 

jul/jul
tvc % 20/20 

jul/jun

Reino Unido 14,6% -45,3%

França 13,7% -34,0%

Espanha 13,5% -27,6%

Alemanha 9,8% -39,9%

EUA 7,1% -43,2%

Suíça 4,6% -25,4%

Países Baixos 4,3% -33,7%

Viagens e turismo 34,9% -57,2%

Transportes 24,0% -33,2%

Outros serviços fornecidos por empresas 20,1% -12,7%

Telecomunicações, informação e informática 9,4% 18,5%

Manutenção e reparação 2,9% -15,4%

Reino Unido 14,6% -45,3%

França 13,7% -34,0%

Espanha 13,5% -27,6%

Alemanha 9,8% -39,9%

EUA 7,1% -43,2%

Suíça 4,6% -25,4%

Países Baixos 4,3% -33,7%

Outros serv. forn. por empresas 28,3% -11,1%

Transportes 22,7% -29,3%

Viagens e turismo 21,7% -43,4%

Telecom., informação e informática 7,5% 0,5%

Direitos de util. de prop intelec. 4,8% -19,5%

Irlanda -296 -1,5

Brasil -478 -2,5

Espanha -615 -3,2

EUA -647 -3,3

Alemanha -775 -4,0

França -840 -4,3

Reino Unido -1 443 -7,4

Países Baixos -90 -0,9

EUA -149 -1,5

Irlanda -159 -1,6

Alemanha -163 -1,6

França -195 -1,9

Reino Unido -223 -2,2

Espanha -487 -4,8

Manutenção e reparação -56 -0,6

Direitos de util. de prop intelec. -89 -0,9

Out. serv. forn. por empresas -271 -2,7

Transportes -723 -7,1

Viagens e turismo -1 283 -12,7

Exp. Serviços – Clientes 2020 (jan/jul) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços – Tipo 2020 (jan/jul) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Fornecedores 2020 (jan/jul) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Tipo 2020 (jan/jul) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços – Var. Valor M€
Cont. 
p. p.

Imp. Serviços – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Telecomunicações, informação e informática 176 0,9

Construção -130 -0,7

Outros serviços fornecidos por empresas -349 -1,8

Transportes -1 430 -7,4

Viagens e turismo -5 573 -28,7

Exp. Bens – Var. Valor M€
Cont. 
p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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BOOKMARKS Portugalglobal nº13582

“110 Erros que Prejudicam a sua 
Loja Online - e como evitá-los para 
acelerar as vendas do seu negócio 
de e-commerce” é uma obra que 
resulta de mais de uma década de 
trabalho de campo da plataforma 
Tudo Sobre e-Commerce (TSE), es-
pecialista na formação e consultoria 
na área. Desta forma, surge numa 
época fulcral, pós-pandemia, para 
permitir a muitos empresários e pro-
jetos poupar tempo e dinheiro nas 
rotas dos negócios online.
Este livro tem como objetivo ajudar 
os leitores a evitarem erros, inércias 
e bloqueios, como os que foram 
cometidos em muitas operações di-
gitais quando foi decretado o confi-
namento social.
Para além de identificar os erros, 

a obra disponibiliza um roteiro 

de soluções eficazes, que foram 

testadas em contexto prático 

e empresarial, antecipando assim 

várias “armadilhas” a evitar. 

“A nossa experiência no desenvol-

vimento de dezenas de projetos de 

‘e-commerce’ em diversos merca-

dos e setores de atividade, permite-

-nos identificar as dificuldades e os 

erros mais comuns que as equipas 

de ‘e-commerce’ cometem na prá-

tica”, explica a equipa de autores.

O livro encontra-se dividido em qua-

tro grandes capítulos: Erros de ges-

tão de negócio; Erros de usabilidade 

e de plataforma de e-commerce; 

Erros de marketing online e offline; 

e Erros de customer experience.

Ricardo Reis, um dos mais concei-
tuados economistas mundiais da 
atualidade, dá resposta a diferentes 
questões sobre a situação económica 
do nosso país, num momento crítico 
provocado pela pandemia COVID-19.
A obra “Do FMI à Pandemia: Portu-
gal entre crises” responde a diferen-
tes perguntas, entre as quais: 
•  Estará Portugal em 2020 na iminên-

cia de chamar novamente o FMI?
•  Quais as lições do tempo da troika que 

são úteis para a crise da COVID-19?
•  Será a recuperação da economia 

em 2020 e 2021 mais rápida do 
que após 2011?

•  Porque são a banca e a dívi-
da pública fontes recorrentes 
de preocupações?

•  As instituições europeias falharam 
em 2010, estará a acontecer o 
mesmo agora?

•  Quais as limitações ao que o BCE 
pode fazer?

•  Porque é que as decisões do Tri-

bunal Constitucional em 2012 
e 2013 limitam o que o governo 
vai poder fazer?

Assim, nesta coleção de cróni-
cas, Ricardo Reis oferece respostas 
e propõe desafios.
Doutorado em Harvard, Ricardo 
Reis é professor no Departamento 
de Economia da London School of 
Economics, onde ocupa a Cátedra 
A. W. Phillips. Além disso, já lecio-
nou nas universidades de Princeton 
e Columbia, onde foi um dos mais 
novos professores a tempo inteiro 
de sempre, com apenas 29 anos. 
Em 2016, o autor obteve o Pré-
mio Bernácer para o melhor eco-
nomista europeu com menos de 
40 anos nas áreas de macroe-
conomia e finanças. De referir 
ainda que tem presença regular 
nos meios de comunicação social 
portugueses desde 2005, comen-
tando habitualmente os desafios 
económicos do país.

 Autor: Vários Autores
 Editora: Plataforma TSE
Ano: 2020
Nº de páginas: 190 pp.
Preço: 19,90€

Autor: Ricardo Reis
Editora: Relógio D´Água 
Ano: 2020
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110 ERROS QUE PREJUDICAM A SUA 
LOJA ONLINE

DO FMI À PANDEMIA: PORTUGAL ENTRE CRISES
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