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Portugal, um hub tecnológico em consolidação
Portugal é, cada vez
mais, reconhecido internacionalmente pelas suas competências
e fatores competitivos
que, de forma consistente, têm motivado
o desenvolvimento de
importantes projetos de investimento em inovação e tecnologia no país.
O talento português é um dos principais ativos
considerados pelos investidores estrangeiros, nomeadamente no que respeita a projetos em Centros de Competência tecnológicos que encontram no país um ecossistema de inovação e hubs
de empreendedorismo que marcam a diferença.
Após dois anos recorde – 2018 e 2019 – na captação e contratualização de investimento em
valor e número de postos de trabalho criados,
a procura pelo nosso país não abrandou apesar
da pandemia, provando que os fatores de competitividade do país se mantêm. Há, pois, que
continuar a apostar nesses fatores e mostrar ao
mundo que Portugal é uma economia aberta e
favorável ao negócio.
Uma das apostas para a instalação de um centro
tecnológico em Portugal foi a do grupo BMW
que, em parceria com a portuguesa Critical
Software, fundou a Critical TechWorks que desenvolve soluções de engenharia de software

exclusivamente para o grupo alemão. Jochen
Kirschbaum, COO da Critical TechWorks, é o entrevistado desta edição da Portugalglobal, que
se afirma satisfeito com a evolução da empresa
no país e anuncia a contratação de mais 400
colaboradores até final do ano para o desenvolvimento de novas soluções e tecnologias. Sem
dúvida, um caso de sucesso!
França, mercado em foco nesta revista, é precisamente um dos países que mais tem investido
em Portugal na área dos Centros de Competência. Inúmeras empresas francesas têm-se instalado em Portugal nos últimos anos em diversos
setores de atividade, sendo que cerca de 38
por cento das operações francesas, nos últimos
quatro anos, foram realizadas nesta área o que
demonstra o forte dinamismo deste setor.
Para as empresas portuguesas, a França apresenta-se igualmente como um mercado atrativo, pela sua dimensão (mais de 65 milhões
de habitantes), sofisticação, poder de compra
elevado e abertura a novas tendências de consumo. Um mercado que é o segundo maior
cliente de bens portugueses e onde existe uma
importante diáspora portuguesa que deve, também, ser considerada.
Boa leitura!
LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
AUMENTA EM PORTUGAL
CENTROS DE COMPETÊNCIA
TECNOLÓGICOS CATIVAM INVESTIDORES
Talento, inovação, qualidade de vida, infraestruturas de excelência, estabilidade
social e política, e localização estratégica são alguns dos fatores de atratividade de
Portugal na captação de investimento estrangeiro.
Portugal é um país multicultural, com uma economia aberta e moderna, que atrai
empresas de todo o mundo que continuam a apostar na instalação ou na expansão
dos seus investimentos no nosso país, mesmo numa conjuntura marcada pela crise
pandémica que vivemos há mais de um ano.
Particularmente importante tem sido o investimento em Centros de Competência
altamente especializados e tecnológicos. A análise e os testemunhos de empresas
que apostam em Portugal.

junho 2021

>POR ANA COSTA, SENIOR
INVESTMENT MANAGER
DA AICEP
Portugal tem assistido, nos últimos
anos, a um crescimento sem precedentes de investimento estrangeiro
na área tecnológica, com impacto
muito relevante nas qualificações, nas
formas de organização do trabalho,
nas exportações e na sofisticação e
complexidade dos serviços prestados. Os Centros de Competência que
atualmente existem em Portugal têm
contribuído significativamente para
a consolidação do hub tecnológico,
pelo qual o país começa a ser reconhecido na esfera internacional.
De acordo com a última edição do EY
Attractiveness Survey Portugal 2020,
no ano de 2019, atingiu-se um número recorde de projetos de IDE duplicando o valor relativamente ao ano
anterior. Apesar de o crescimento ser
generalizado em termos de setores
de atividade, verifica-se que a área do
Digital triplicou o número de projetos,
reforçando a sua posição de liderança.

A AICEP tem acompanhado os centros
de serviços em Portugal nos últimos
anos, com especial enfoque nos que
exportam a maioria ou a totalidade da
sua atividade. Atualmente, encontram-se em acompanhamento 170 empresas que correspondem a 192 centros
que empregam cerca de 64.000 pessoas. Na distribuição territorial, 57 por
cento dos centros localizam-se em Lisboa e 29 por cento na região do Porto, tendo as restantes regiões do país
assistido a um forte crescimento como
alternativa ou expansão às duas maiores áreas metropolitanas.
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centado, nomeadamente na área das
Tecnologias de Informação de que o
desenvolvimento de software, digitalização, data analytics, cloud, inteligência artificial, cibersegurança e blockchain são alguns exemplos.

Porquê Portugal?
De acordo com os investimentos recentes acompanhados pela AICEP, o critério
determinante na tomada de decisão de
localização dos Centros de Competência tem sido a disponibilidade e qualidade do talento em Portugal. Muitas empresas reportam já terem experienciado
o talento português no estrangeiro,
como uma boa premissa para o potencial humano que o país possa oferecer.

Grande parte dos Centros de Serviços
em acompanhamento especializam-se
em atividades de elevado valor acres-

CENTROS DE SERVIÇOS EM PORTUGAL
14%

35%

85%

45%

8%

Taxa de
crescimento
anual do nº
de centros
(últimos 5 anos)

% de centros
que prestam
serviços de TIC
e Software

Colaboradores
com formação
superior

% de centros
que operam em
mais do que
1 língua
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colaboradores
com
nacionalidade
estrangeira

Fonte: AICEP

RANKINGS DE PORTUGAL EM TALENTO
LANGUAGE
SKILLS

MANAMENT
EDUCATION

UNIVERSITY
EDUCATION

GRADUATES IN
SCIENCE

SKILLED
LABOUR

#7

#12

#14

#15

#23

Fonte: IMD World Talent Report, 2020, 63 países

Dos cerca de 80.000 diplomados que
saem do ensino superior todos os anos,
cerca de 30 por cento tem formação
nas áreas de Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática. A área de engenharia destaca-se, na medida em
que, segundo a OCDE, Portugal tem
o 3º maior rácio de diplomados nesta
área a nível europeu. Acresce ainda a
reconhecida fluência na língua inglesa,
uma característica muito apreciada pelos estrangeiros, que coloca o país em
7º em 2020 no English Proficiency Index que compara 100 diferentes geo-

8

DESTAQUE

Portugalglobal nº143

grafias. Para além do inglês, que é a
língua falada na maioria dos centros de
serviços estrangeiros, são também comuns outras línguas como o francês, o
espanhol e o alemão.
As universidades portuguesas têm
dado um enorme contributo para o
posicionamento tecnológico de Portugal e, dessa forma, serem também
protagonistas na atração destas operações. A qualidade do ensino, os
rankings internacionais, as parcerias
de investigação e desenvolvimento
em áreas digitais e a integração de
estágios nas empresas têm pautado a
atratividade das instituições de ensino
superior que, cada vez mais, estabelecem parcerias com o meio empresarial.
Um dos exemplos mais representativos dessa parceria é o grupo alemão
Bosch com a Universidade do Minho,
em Braga. Esta parceria concretiza-se
em vários projetos de investigação e
desenvolvimento que ascendem a cerca
de 100 milhões de euros e empregam
engenheiros altamente qualificados no
que já se tornou um exemplo internacionalmente reconhecido de colaboração entre academia e indústria.
Na área da gestão, três universidades
portuguesas integram o ranking do Financial Times 2020 em Programas de
Gestão e Finanças e o Lisbon MBA da
Universidade Nova e Católica, integra

o ranking Global dos 100 melhores do
mundo em 2021.
A atratividade das instituições do ensino superior em Portugal é também
comprovada pelo número de estudantes estrangeiros que procuram universidades portuguesas. Este número
tem vindo a aumentar e já representa 15 por cento do total de inscritos
no ensino superior no ano letivo de
2019/2020, um aumento de 16 por
cento relativamente ao ano anterior.
O crescente número de oportunidades de emprego que o investimento
em Centros de Competência potencia,
atrai para Portugal um número cada
vez mais significativo de expatriados
qualificados. Em média, cerca de 8 por

cento dos colaboradores deste tipo de
operações são estrangeiros, atraídos
também pela qualidade de vida. Poderão beneficiar de um regime fiscal mais
favorável e de programas que facilitam
a entrada como o Tech Visa. Aliás, o
saldo migratório em Portugal já é positivo desde 2017 e atingiu o valor recorde dos últimos oito anos em 2019.
A Diáspora Portuguesa tem tido uma
importância crescente na atração de
empresas estrangeiras para Portugal.
São portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, ocupando por
vezes posições elevadas e que se destacam em inúmeros setores de atividade
nas mais diversas geografias. Esta rede
de talento no estrangeiro contribui para
a imagem e credibilidade de Portugal,

TECH VISA
O Tech Visa é um programa de certificação de empresas, gerido pelo IAPMEI, com o objetivo de atrair profissionais
altamente qualificados, oriundos de Estados Terceiros e residentes fora da União Europeia. Pretende-se assegurar que
as empresas que se encontrem certificadas em Portugal, possam aceder, de forma simplificada, a talento estrangeiro
especializado, de fora da União Europeia.
O IAPMEI é a entidade responsável pela certificação das empresas candidatas, envolvendo várias entidades, como o
Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares, no processo de atribuição de
vistos de residência para os profissionais contratados pelas empresas certificadas.
Atualmente, encontram-se mais de 300 empresas certificadas e foram concedidas cerca de 800 autorizações de
residência ao abrigo deste Programa. Relativamente às áreas de formação, as ciências informáticas têm o peso mais
relevante, representando 91 por cento do total.
Mais informações podem ser consultadas aqui.
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serviços a partir de Portugal a países
como o Brasil, Angola ou Moçambique. É exemplo disso a francesa Technip FMC que instalou em Portugal um
Centro de Engenharia em 2011 para
servir estes países de língua portuguesa e hoje presta serviços para o Grupo
a nível mundial.

funcionando, muitas vezes, como verdadeiros embaixadores do país. Muitas
multinacionais que integram portugueses altamente qualificados nos seus
quadros, incluem Portugal no leque de
possibilidades de localização e, por vezes, os projetos concretizam-se no país,
fruto desta influência positiva.
Outro critério igualmente relevante
prende-se com a existência de um
ecossistema vibrante predominado
por associações, Fablabs, incubadoras
e aceleradoras, espaços de cowork
no centro das cidades e instituições
orientadas para a promoção do empreendedorismo. Esta rede de atores contribui para um ambiente de
negócios colaborativo e dinâmico,
através da organização de inúmeros
eventos, encontros informais, sessões
de formação e partilha de interesses
comuns, sobretudo na área tecnológica. O próprio Web Summit, em Lisboa
desde 2016, sendo um dos maiores
eventos tecnológicos da Europa, atrai
a Portugal a comunidade empreendedora, tecnológica e financeira, sendo
palco de inúmeros anúncios de investimento, alavancando a notoriedade
da cidade e do próprio país.
A ligação ímpar de Portugal aos países
de língua portuguesa beneficiou também a chegada de alguns Centros de
Competência que, pela afinidade linguística, económica e cultural, prestam

Uma outra realidade tida em conta na
tomada de decisão dos investidores é
o conveniente fuso horário português
que permite prestar serviços a múltiplas
geografias, num período de trabalho
diurno. Vários Centros de Competência estabelecidos em Portugal prestam
serviços a regiões como a América do
Norte, a América Latina, a Rússia ou
o Norte de África. Da análise do mercado, verifica-se que a grande maioria
dos Serviços são prestados a países europeus (77 por cento), América do Norte (17 por cento), América Latina (12
por cento), África e Médio Oriente (16
por cento) e Ásia (7 por cento).

Cidades escolhidas
A principal cidade de destino dos
Centros de Competência estrangeiros
tem sido Lisboa. A capital portuguesa
atraiu cerca de 40 novas empresas estrangeiras nos últimos quatro anos na
área das Tecnologias de Informação.
No setor automóvel, destacam-se os
Centros de Competência da Critical
TechWorks (BMW em parceria com a
Critical Software), da Mercedes-Benz.
io, da tb.lx (Grupo Daimler) e da Volkswagen Digital Solutions, centros que
anunciaram recentemente a expansão
das suas equipas. Entre os mais recentes investimentos a chegar a Lisboa,
encontram-se a BJSS, CI&T, Cloudflare,
Lockwood, NFON, Schréder Hyperion e
a Springer Nature.
Mas Lisboa é também palco de inúmeras empresas tecnológicas com longa
presença na cidade e que têm recentemente anunciado projetos de expansão
ou diversificação em novas atividades.
São exemplo disso a Capgemini Engineering (ex-Altran), a Cisco com o Cus-
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Estatuto
Residentes
não Habituais
Os residentes não habituais
que pretendam residir em
Portugal poderão adquirir o
direito a um regime fiscal mais
favorável, denominado Estatuto Residente Não Habitual,
aplicável aos rendimentos de
atividades de elevado valor
acrescentado durante um período de 10 anos consecutivos. Este regime fiscal prevê a
tributação dos rendimentos a
uma taxa de 20 por cento em
sede de Imposto sobre Rendimento das Pessoas Singulares.
Este estatuto, atribuído pela
Autoridade Tributária, aplica-se
quer a estrangeiros quer a cidadãos portugueses, desde que
não tenham sido tributados
como residentes fiscais em Portugal nos últimos cinco anos.
As atividades de valor acrescentado que são consideradas
para efeitos desta medida são
as que constam da Lista descrita na Portaria nº 230/2019,
de 23 de julho.
Mais informações podem ser
consultadas aqui.

tomer Experience Center, a Claranet
com o Security Operations Center, a
Colt Technology com um centro de desenvolvimento de tecnologias de rede
de SDN, a HPE com o Laboratório 5G,
a Microsoft com o Language Algorithm
Development Centre, a Nokia com um
novo Global Business Service Centre e a
Siemens (i-Experience Center 4.0).
A Área Metropolitana do Porto surge
como o segundo maior destino deste
tipo de operações, tendo atraído cerca de 30 novas empresas estrangeiras
tecnológicas nos últimos quatro anos.
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São exemplos disso a Cocus, a Continental Engineering Services, a Critical
TechWorks (BMW em parceria com a
Critical Software), a Devexperts, o Hub
tecnológico da Euronext, a Fujifilm,
Hostelworld, Natixis (Centro de Excelência na área das TIC), a New Work
(Xing) e a Vestas com o Porto Design
Centre na área da engenharia. Mais
recentemente, chegaram à Área Metropolitana do Porto centros de desenvolvimento de software de empresas
como a eDreams Odigeo, Emergn,
a Zühlke e a Zumtobel.
A cidade de Braga tem tido um papel
emergente no panorama tecnológico
nacional e, no que ao IDE diz respeito, são disso exemplos operações
como a Accenture com o Centro de
Tecnologia, a APTIV, a Bosch Car Multimedia (Centro de Investigação), a
Checkmarx, a Fiducial e a Fujitsu
(Global Delivery Centre).
Outras cidades como Aveiro, Évora,
Leiria, Tomar, Vila Real ou Viseu têm
demonstrado a sua crescente atratividade para este tipo de projetos, na
medida em que, estando servidas por
Universidades e Institutos de Ensino
Superior, conseguiram atrair algumas
operações estrangeiras neste setor.
Quem se estabelece beneficia de qualidade de vida, menor concorrência no
plano económico, menor pressão a
nível de talento e maiores sinergias na
ligação com entidades locais.

Estágios ATIVAR
Estágios com a duração de nove meses com vista à integração de jovens,
entre os 18 e os 30 anos, no mercado de trabalho. O apoio aos estagiários, que varia em função da formação académica, é atribuído mensalmente pelo IEFP, acrescido de subsídio de refeição e seguro de acidentes
de trabalho. Para um jovem licenciado, a título de exemplo, o apoio ao
empregador ascende a 627,24 euros por mês.
Períodos de abertura de candidaturas: 15 fevereiro a 30 de junho 2021 e
15 de agosto a 30 de dezembro 2021.

Medida ATIVAR.PT
Apoio financeiro aos empregadores que celebrem contratos de
trabalho sem termo ou a termo
certo, por prazo igual ou superior a 12 meses, com desempregados inscritos há mais de 6 meses no IEFP (ou em determinadas
situações desfavorecidas), com
a obrigação de proporcionarem
formação profissional aos trabalhadores contratados.
O apoio ao empregador ascenderá a 5.265,72 euros no caso de
contratos de trabalho sem termo
e 1.755,24 euros no caso de contratos de trabalho a termo.
Períodos de abertura de candidaturas: 15 fevereiro a 30 de
junho 2021 e 15 de agosto a 30
de dezembro 2021.
Algumas empresas que se estabeleceram inicialmente em Lisboa, estão a expandir internamente para outras cidades, aproveitando a oferta de talento,
diversificando as suas atividades e beneficiando de parcerias com entidades
locais. A Capgemini Engineering (ex-Altran), com escritório na capital desde
2009, abriu em 2012, no Fundão, um
Global Delivery Centre e, em 2017, um
novo Centro no Porto e em 2018, em
Évora. A Accenture e a Fujitsu, expandiram as suas operações para Braga e
a Merkle Dach (ex-Isobar CH) expandiu
para Leiria, Vila Real e Guarda.
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Isenções
Contribuições
Sociais
O empregador pode beneficiar
de redução em 50 por cento das
contribuições para a Segurança Social por um período de 5
anos, no caso de celebração de
contrato de trabalho sem termo
com desempregados de longa
duração (superior a um ano), ou
jovens com menos de 30 anos à
procura do primeiro emprego.
Para requerer, é necessário aceder online ao serviço Segurança
Social Direta, no prazo de 10
dias a contar da data de início
do contrato de trabalho.
Mais informações podem ser
consultadas aqui.

Quem investe
Este movimento é protagonizado, por
um lado, por empresas de cariz tecnológico que procuram uma nova localização para instalar o seu centro de
desenvolvimento e, por outro, por empresas de diversos setores de atividade
(farmacêutico, alimentar, automóvel,
energia, serviços financeiros, telecomunicações, etc.) que, no seu processo
de transformação digital, eficiência de
processos e otimização de custos, procuram concentrar diversas atividades
num novo local, tais como as Tecnologias de Informação, atividades financeiras, recursos humanos, análise de
dados, apoio às vendas, etc..
Os principais países de origem dos investidores neste setor são a Alemanha
e a França, em posição de liderança,
seguido dos Estados Unidos e do Reino Unido. Destacam-se ainda outros
países com um peso crescente em Portugal: a Áustria, a Suíça, a Irlanda, o
Benelux e os Países Nórdicos. Da Ásia
destacam-se o Japão e a China.
ana.costa@portugalglobal.pt

PORTUGAL COMO
CENTRO GLOBAL
DE COMPETÊNCIAS
Nos últimos anos, temos vindo a observar
um elevado crescimento em Portugal de novos centros
de empresas multinacionais, que olham para
o país como local atrativo para colocar os
seus processos de suporte, investigação ou
desenvolvimento tecnológico.

>POR NELSON FONTAINHAS,
PARTNER DA DELOITTE E
CONSULTING OPERATE LEADER
À competitividade dos recursos humanos e clima de estabilidade, Portugal
somou a reputação como país atrativo
para viver e voltado para as novas tecnologias. Lisboa, com eventos como a
Web Summit e uma aposta na comunidade de startups, é hoje reconhecida
como um “Tech hub” e frequentemente nomeada por analistas como uma
das cidades mais atrativas para investir
e trabalhar no panorama tecnológico.
Com a crescente digitalização, as distâncias físicas esbatem-se nos novos

modelos de negócio, dando ao setor
dos serviços uma maior relevância.
Neste contexto, Portugal deve continuar a investir na capacitação como
localização privilegiada de centros de
competências que acrescentam valor através de (i) criação de emprego
qualificado, (ii) reforço da qualificação
da população, (iii) oportunidades de
negócio para empresas portuguesas
e (iv) aumento da reputação do país.
O Global Business Services & Outsourcing Survey 2021 da Deloitte revela
um conjunto de tendências às quais
devemos ficar atentos, com especial destaque para o crescimento de
centros de serviços tecnológicos e de
maior valor acrescentado (engenharia de produto, advanced analytics,
etc.); o nearshoring (com os efeitos
da pandemia nas cadeias de valor
das globais, 20 por cento das empresas pretende relocalizar serviços de
volta em geografias mais próximas);
o outsourcing (em 2021, dois terços
das empresas afirmam trabalhar em
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modelos de outsourcing integrados
nas estruturas dos seus centros), e o
remote work (muitas empresas consideram já recrutamento independente
da localização).
Estes são indicadores do tipo de movimentos que podem ser de maior
relevância para o setor, e que nos permitem identificar um conjunto de desafios que Portugal deverá endereçar
em prol da sua competitividade.
Em primeiro lugar, a questão do talento, na medida em que é necessário reforçar a adequação da oferta formativa ao mercado de trabalho, incluindo
percursos de requalificação para alargar a base da população qualificada
para os novos empregos. Seguem-se
os fatores de contexto, se salienta a
redução da burocracia para atrair mais
investimento e trabalhadores estrangeiros. Também o ecossistema deve
ser pensado num ambiente colaborativo entre investidores e numa lógica
de integração do meio científico e
académico. E, por fim, a sustentabilidade. Portugal deve aproveitar para
fortalecer a coesão territorial, apostando no desenvolvimento de condições e oferta formativa fora dos grandes centros de Lisboa e Porto.
Apesar de concorrermos com outros
países de maior capacidade ao nível de
incentivos, é possível fazer mais pela
atração destes centros para Portugal.
É necessário perceber quais os tipos de
investimento que mais nos interessam e
criar uma agenda para a sua promoção.
Na Deloitte continuaremos a apoiar as
instituições portuguesas e os nossos
clientes ao longo de toda a jornada do
seu investimento, de forma a contribuir para o desenvolvimento do país.
No mesmo sentido, esperamos continuar a investir em Portugal como localização de centros de competências
ao serviço da nossa rede mundial.
www2.deloitte.com/pt/pt.html#

AMGEN ABRE
CAPABILITY CENTER
EM LISBOA
A Amgen, empresa líder mundial na
área da biotecnologia, vai expandir a
sua presença em Portugal através da
abertura de um novo centro global
em Lisboa para apoiar as suas atividades empresariais, designado Amgen
Capability Center Portugal. O projeto, que vinha a ser acompanhado já
há alguns meses pela AICEP, prevê
a criação de cerca de 300 postos de
trabalho altamente qualificados nos
próximos dois anos. O novo centro irá
agrupar valências essenciais para a capacidade da Amgen de se adaptar a
um ambiente em constante evolução,
incluindo funções gerais e administrativas, de investigação e desenvolvimento e comerciais.
“A nossa visão é fomentar o crescimento da Amgen, ao mesmo tempo
que construímos uma equipa diversificada, focada em capacidades críticas
para todas as funções, de uma forma
eficiente e escalável,” afirma Daniel
Campanha, Executive Director e Site
Head do Amgen Capability Center
Portugal, em comunicado recentemente divulgado.

outros mercados, “reafirma a nossa
competitividade, a nossa equipa altamente qualificada, infraestrutura
sólida e a nossa localização estratégica. Portugal é um centro económico
com ambiente favorável de negócios e
uma cultura e clima atrativos”. Diogo
Serras Lopes, secretário de Estado da
Saúde, acrescenta que “Temos orgulho em receber uma empresa como
a Amgen, com uma forte história de
inovação, em linha com a nossa estratégia de reafirmar o país como um
importante 'player' para a qualidade e
inovação em saúde”.
A Amgen é uma das principais empresas independentes de biotecnologia do mundo, operando em
aproximadamente 100 países, com
mais de 20.000 funcionários. A
Amgen concentra-se em sete áreas
terapêuticas: oncologia, hematologia, doenças cardiovasculares, inflamação, saúde óssea, nefrologia e
neurociência. Os seus medicamentos
tratam doenças graves para as quais
o número de opções de tratamento

De acordo com o responsável, “Lisboa foi uma escolha consensual para
instalar este Capability Center, principalmente devido à disponibilidade
de talento local qualificado, atratividade de talentos internacionais,
uma cultura favorável e um perfil de
custos adequado”.
Por seu lado, Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, considera que o Capability Center
da Amgen em Portugal, que irá apoiar
as atividades da empresa em vários

eficazes é limitado.
A empresa tem uma filial em Portugal
desde 1993 e conta atualmente com
40 colaboradores. Recentemente a
Amgen Portugal alcançou o 7º lugar
na categoria de menos de 100 colaboradores no “Ranking Best Workplaces™ 2021” e recebeu o prémio especial de “Responsabilidade Social Organizacional e Sustentabilidade”.
www.amgen.pt
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GRUPO BNP PARIBAS
APOSTA DE SUCESSO EM PORTUGAL
Presente em Portugal desde 1985, o BNP Paribas foi um dos primeiros bancos
estrangeiros a operar no país, onde tem vindo a consolidar gradualmente a sua
posição no mercado, oferecendo hoje um vasto leque de soluções financeiras
integradas aos seus clientes e respetivos negócios, por via das diferentes entidades
que operam diretamente em Portugal.
O Grupo BNP Paribas está também presente em Portugal através de um
conjunto de centros de competência que fornecem serviços unificados e de valor
acrescentado a diversas localizações do BNP Paribas, incluindo Portugal.
Reconhecido como uma instituição
financeira de relevo e alcance global,
o Grupo BNP Paribas é líder europeu
no mercado de serviços bancários e
financeiros da zona Euro, destacando-se nas áreas de negócio que constituem o núcleo da sua atividade em
todo o mundo: Banca de Retalho &
Serviços (Retail Banking & Services),
que inclui as áreas de Mercados Domésticos (Domestic Markets) e de
Serviços Financeiros Internacionais (International Financial Services); e Banca
Corporativa & Institucional (Corporate
& Institutional Banking).
A aposta do BNP Paribas em Portugal
passa igualmente pela implementação
de centros de competências. De acordo com fonte do Grupo, “o modelo
de negócio integrado do BNP Paribas
e a sua presença geográfica diversificada potenciam a concentração de
processos vitais. Concentrar estes processos fisicamente permite criar uma
imagem global da atividade, contribuindo para a harmonia e eficiência
do serviço prestado aos clientes”.
Assim, desde a implementação do seu
primeiro centro de competência em
Portugal, em 2008, o BNP Paribas tem
desenvolvido esta atividade de negócio no país. O Grupo tem, hoje, vários
centros de competência em Portugal
que trabalham para as suas áreas de

negócio e para funções transversais
do Grupo. Estes centros oferecem serviços unificados e de valor acrescentado a diversas localizações do BNP
Paribas, incluindo Portugal.
Em relação à escolha de Portugal para
o desenvolvimento destes investimentos, a fonte aponta três principais fatores de atratividade: sociedade e recursos humanos; geografia e cultura;
e tecnologia e infraestruturas.
Para o Grupo francês, Portugal apresenta uma série de características-chave
que são ideais para desenvolver novos
projetos e que fazem do país uma localização estratégica para o BNP Paribas.
Igualmente, possui recursos humanos
de enorme qualidade, multilíngues e
altamente qualificados; faz parte da
zona Euro e está geograficamente pró-

ximo da sede do Grupo BNP Paribas e
da maior parte dos mercados europeus;
tem excelentes infraestruturas tecnológicas, de transportes e de telecomunicações; e oferece incentivos positivos ao
nível financeiro e da segurança.
No que respeita à oferta do serviços
e soluções, o Grupo conta, em Portugal, com o BNP Paribas Corporate
and Institutional Banking (banca corporativa e institucional), o BNP Paribas
Asset Management (gestão de ativos),
a Arval (serviços de gestão de frotas e
veículos), o BNP Paribas Leasing Solutions (leasings financeiros e operacionais), o BNP Paribas Personal Finance
(crédito ao consumo) e ainda o BNP
Paribas Cardif (seguros).
www.bnpparibas.pt/en/
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SINES 4.0©
UM NOVO MEGACENTRO
DE DADOS GLOBAL SUSTENTÁVEL
EM PORTUGAL
Investidores euro-americanos colocam Portugal no mapa dos megacentros de
dados internacionais. O projeto, que poderá ascender a 3,5 mil milhões de
euros, ficará localizado em Sines e irá criar até 1.200 novos postos de trabalho
diretos altamente qualificados.
A start campus, empresa detida
pelos norte-americanos da Davidson Kempner Capital Management
LP (Davidson Kempner) e pelos
britânicos da Pioneer Point Partners, anunciou o desenvolvimento de um campus de Hyperscaler
Data Centre, com capacidade até
450MW, que ficará situado em
Sines, num projeto com um volume
final de investimento que poderá
atingir 3,5 mil milhões de euros.
Este investimento deverá criar até
1.200 postos de trabalho diretos
altamente qualificados, podendo
vir a gerar 8.000 novos empregos
indiretos até 2025. O Sines 4.0©
será um dos maiores campus de
centros de dados da Europa e dá
resposta à crescente procura de
grandes empresas internacionais
de tecnologia fornecedoras de serviços de streaming, social media,
eCommerce, gaming, educação
online, videoconferência, cloud
computing e outros de processamento e armazenagem de dados e
de aplicações empresariais.
O megacentro de dados será a infraestrutura central de última geração no coração do projeto Sines
4.0©. Combinará as necessidades
da nova era da transição digital

com a posição geográfica única de Portugal e de Sines, contribuindo significativamente para a transição energética
de Portugal. A start campus tem o objetivo que o Sines 4.0© tenha uma pegada de carbono líquida zero, garantindo preços de energia competitivos
a nível global, segurança, estabilidade
e compliance em segurança de dados.
Está prevista a construção de cinco
modernos edifícios com capacidade
de fornecimento de 450 MW de energia aos servidores, com 90 MW cada.
O Sines 4.0© ficará localizado nos terrenos contíguos à recentemente encerrada Central Termoelétrica a Carvão de Sines e beneficiará de todas
as vantagens estratégicas deste local
como sistemas de refrigeração com
água do mar, acesso à rede elétrica
de alta tensão, conectividade através
da ligação a cabos de fibra ótica internacionais de alta capacidade com
a América do Norte, África e América
do Sul e utilização potencial de energia 100 por cento verde e ambientalmente sustentável, com indicadores
de consumo de água e criando PUE
(Power Usage Effectiveness) altamente eficientes.
O Sines 4.0© detém a classificação de
Potencial Interesse Nacional (PIN) des-

de março de 2021, beneficiando,
assim, de todas as vantagens de
aceleração e implementação na
preparação e construção do projeto que este estatuto garante.
O Sines 4.0© contribuirá para posicionar Portugal como player-chave no mercado internacional
de dados e conectividade e construir a próxima etapa de 150 anos
de história do país como ponto de
ligação europeu nas telecomunicações globais. O projeto alavanca
a posição geográfica estratégica
de Sines e de Portugal no extremo
da Europa através dos novos cabos submarinos agora a entrar em
operação, em construção ou em
desenvolvimento, entre os quais
se incluem o EllaLink (ligando Portugal à Madeira e América do Sul),
e Equiano e 2Africa (ligando todo
o continente africano à Europa
através de Portugal).
A construção do Sines 4.0© deverá
começar no próximo ano, prevendo-se a inauguração do primeiro
edifício para o final de 2023. Durante a construção a força de trabalho
poderá chegar a 2.700 pessoas.

junho 2021

DESTAQUE

15

16

DESTAQUE

Portugalglobal nº143

CI&T
VANTAGENS E DESAFIOS
DE INVESTIR
EM PORTUGAL
A CI&T é o parceiro de soluções digitais de algumas
das maiores empresas do mundo, ajudando-as a
impulsionar o crescimento e inovação contínua nos
seus negócios, pessoas e tecnologias. Com 25 anos de
história, temos vasta experiência na oferta de soluções
end-to-end complexas para o contexto empresarial
digital. Desenvolvemos operações em todo o mundo e
trabalhamos clientes como a Google, Nestlé, Johnson
& Johnson e Motorola, entre muitos outros.
Chegamos a Portugal no início de
2020, por considerarmos que se trata
de um país cujo mercado tecnológico
é atrativo e está a viver um período de
expansão. Estar aqui permite-nos aceder a uma pool de talento muito rica e
a um conjunto de infraestruturas tecnológicas altamente funcionais, para
além de nos assegurar um posicionamento geográfico estratégico. Temos
como objetivo criar um hub tecnológico de ponta para dar apoio aos nossos clientes na região EMEA (Europa,
Médio Oriente e África), e Portugal
revelou ser o local certo para o fazer.
Assim, a presença neste país permite
consolidar o nosso trabalho na Europa,
assegurar um apoio mais próximo aos
clientes da região e criar um centro de
trabalho e de atração de talento para
todo o continente. Portugal representa, para nós, um vasto leque de oportunidades e vantagens, mas também,
naturalmente, alguns desafios.
Um dos grandes benefícios é o facto
de ser um país com um ambiente tecnológico vibrante, com muitas universidades e startups, o que nos permite

>POR FERNANDO HENRIQUES
DA SILVA, BUSINESS DIRECTOR
FOR EMEA, CI&T
atrair novos talentos e responder eficazmente às necessidades dos clientes.
Do mesmo modo, pode funcionar como
um centro de nearshoring para as nos-

tugal e de um escritório no Reino Unido
permite-nos acomodar todos os fusos
horários do mundo (em combinação
com as estruturas que já temos na Ásia,
Pacífico e Brasil) e conciliar operações.
Com esta grande oportunidade para
fundar o referido tech hub europeu,
estamos a adotar uma visão e estratégia a longo prazo, para garantirmos resultados sólidos e sustentáveis. Pretendemos ligar as universidades, o mercado e a sociedade portuguesa, contratar talentos nacionais de diferentes
backgrounds e atrair profissionais de
toda a Europa para trabalharem aqui.
Naturalmente estamos a enfrentar o
desafio de sermos uma nova empresa
no país, que se traduz em ultrapassar
a barreira de sermos reconhecidos
como um local de trabalho agradável;
por vezes é difícil atrair pessoas num
contexto totalmente novo.
Num país com muitas startups, o nosso
principal desafio é posicionar a nossa
cultura empresarial, planos e objetivos
no mercado português e conquistar
um lugar entre as melhores empresas
para trabalhar. Assegurar boas condições de trabalho, consolidar os nossos
valores e cultura, atrair investimento e
captar novos talentos estão entre as
principais metas para a expansão do
nosso negócio em Portugal.
Queremos que este hub seja um verdadeiro centro de desenvolvimento para
toda a EMEA e, mais além, que tenha
um papel relevante a nível global.

sas operações na EMEA. A criação de
um centro de desenvolvimento em Por-

https://ciandt.com/pt/pt-pt/home
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HCL TECHNOLOGIES
PORTUGAL É DESTINO ENCORAJANTE
E DE CONFIANÇA PARA INVESTIR
A HCL está presente em Portugal com o seu Europe
Global Delivery Center desde 2019. Lisboa foi a cidade
escolhida para o investimento da empresa indiana
para criar um epicentro da atividade empresarial
neste setor com mais de 50 centros de serviços,
originando um ecossistema favorável ao investimento.

Com operações na Europa desde 1999,
a HCL fornece um conjunto de serviços
integrados: serviços de TI, gestão de infraestruturas, engenharia e R&D, e ainda serviços comerciais para clientes no
continente europeu. Em Lisboa, a HCL
implementou estratégias de expansão
rápida focada no crescimento do seu
número de colaboradores. Lisboa demonstrou ser um ponto estratégico
para a HCL estabelecer o seu Europe
Global Delivery Center (GDC), cujas
mais-valias são amplamente reconhecidas pelo seu conhecimento técnico,
pela grande experiência no atendimento ao cliente, pela sua transformação
digital e pelas suas múltiplas capacidades linguísticas.
A HCL expandiu sua presença em Lisboa através da criação de um centro
digital de serviços compartilhados global, contando hoje com mais de 400
colaboradores de 31 nacionalidades
diferentes. A partir deste centro, a
HCL presta serviços em áreas tão diversas como Sales & Solution Support,

Transition & Service Delivery Management, pre and pos Market Sales &
Services Management, Automated
Product Support, e Data Analytics
Services. Estes serviços são fornecidos
na sua totalidade, através do desenvolvimento de tecnologias digitais de
última geração, de consultadoria de
processos, investimento na automatização de processos de robótica, inteligência artificial e desenvolvimento
de analise de dados, que, por sua vez,
oferecem benefícios significativos aos
seus clientes e stakeholders. A HCL
fornece serviços em 15 idiomas diferentes nas mais diferentes linhas de
negócios, oferecendo não só competências técnicas, mas também competências ao nível de gestão.
Além de um ambiente de negócios
favorável, uma boa estrutura de IT e
infraestruturas bem desenvolvidas, a
empresa valoriza igualmente a qualificação dos recursos humanos portugueses, sobretudo em áreas relacionadas com a tecnologia. Fatores que

fazem de Lisboa um destino atrativo
para o estabelecimento de serviços
a nível global. Comprometida com o
crescimento socioeconómico da região, a HCL oferece soluções baseadas em tecnologia para consumidores
e empresas que procuram um parceiro
estratégico e confiável. Para garantir
que os seus talentos se destaquem,
a empresa investe fortemente no desenvolvimento pessoal e profissional
dos seus colaboradores, construindo
e desenvolvendo as competências necessárias a esta nova era tecnológica.
“O desenvolvimento de tecnologias
modernas de ponta e inovações exigem especializações nos respetivos
campos. As principais universidades
portuguesas têm um papel central a
desempenhar aqui no sentido de fornecer educação e formação de alta
qualidade, ao mesmo tempo que possibilitam vias de requalificação e formação profissional. O ecossistema da
indústria deve aumentar o seu apoio
a este respeito e criar sinergias que
transmitam o conhecimento do sector
e a exposição do talento do país nos
primeiros anos quando adquirem o
conhecimento de forma a prepará-los
bem para o futuro e para a empregabilidade”, afirma Subrat Chakravarty,
vice-presidente executivo e chefe de
Recursos Humanos para a Europa e
África da HCL Technologies.
“A HCL, como líder global da indústria, tem imenso orgulho em ser um
parceiro estratégico de Portugal”,
conclui o responsável.
www.hcltech.com
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HITACHI VANTARA
PORTUGAL É PAÍS ESTRATÉGICO
PARA A CONSULTORA DE TECNOLOGIA
A Hitachi Vantara está presente em Portugal desde 2006, empregando atualmente
280 colaboradores, divididos por dois escritórios na área de Lisboa (Taguspark
e Amoreiras) e um outro no Porto. Talento, versatilidade cultural e posicionamento
geográfico estratégico são alguns dos fatores de atratividade que pesaram
na decisão de investir em Portugal.
A Hitachi Vantara, integralmente detida pela Hitachi Ltd. (TSE: 6501), é
uma das maiores consultoras de tecnologia do mundo, desenvolvendo
projetos à escala global em todos os
continentes. Mais de 80 por cento das
empresas do Fortune 100 são clientes
da Hitachi Vantara.
Em Portugal desde 2006, a empresa
começou por desenvolver soluções
para o setor financeiro e, em 2011,
diversificou para indústrias como o retalho, hotelaria e restauração, energia
e transportes. A equipa local está também envolvida em projetos em todo o
mundo, que representam cerca de 80
por cento do negócio.
A empresa tem no nosso país dois
Centros de Inovação dedicados a temáticas específicas, nomeadamente o
de Smart Spaces & Video Intelligence
e o Mobility Accelerator, que desenvolve soluções tecnológicas para o setor ferroviário europeu.
Outro dos projetos mais impactantes
que está a ser desenvolvido pela equipa portuguesa é o Optimise Prime,

iniciado em 2020, sobre o impacto
na infraestrutura energética do Reino
Unido se todos os veículos comerciais
passassem a ser elétricos. Este projeto
ainda está a decorrer e, a partir da plataforma da Hitachi Vantara, é possível
fazer a recolha de informação sobre as
necessidades destes veículos e usá-la
para fazer um melhor planeamento
da rede elétrica.
Em 2018, a sucursal portuguesa foi
escolhida para ser a sede do Centro
de Excelência de Vídeo Intelligence da
tecnológica. Em 2020, a Hitachi Vantara investiu num novo Centro de Inovação em Portugal, desta vez focado
na mobilidade ferroviária.
Também em 2020, o Delivery Center
de Portugal foi ainda formalmente
integrado na rede do Global Delivery
Network da empresa, juntamente
com o Vietnam Delivery Center e o India Delivery Center, tendo como principal enfoque explorar o valor potencial da inovação, desenvolver soluções
digitais e ajudar a escalar os processos
de transformação digital.

De acordo com Margarida Marques,
vice-presidente da Hitachi Vantara a nível europeu, “Portugal é um país estratégico para a Hitachi Vantara por vários
motivos, entre os quais a capacidade de
engenharia, observável pelo crescimento do polo tecnológico a nível nacional e
a crescente escassez de talento”.
Adicionalmente, reforça Margarida
Marques, “Portugal apresenta uma
maior versatilidade cultural, adaptando-se e interagindo mais facilmente
com as diferentes culturas, um fator
muito importante na relação com outros países e equipas com as quais desenvolvemos projetos”.
“Também a propensão para a inovação é natural em Portugal, sendo
parte da sua cultura e história agarrar
novos desafios. Por fim, o posicionamento geográfico e o respetivo fuso
horário (GMT), dá-nos maior capacidade para interagir tanto com clientes
no continente americano, como no
continente asiático com facilidade”,
conclui Margarida Marques.
www.hitachi.eu/pt-pt
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Publishing Lisboa integra ainda a área
de “User Research”, essencial ao conhecimento dos seus jogadores e tendências do mercado.
A escolha de Portugal como país de
expansão teve a ver com a elevada
qualidade no ensino nas áreas de arte
e programação para videojogos que
se verifica nas universidades e cursos
de formação portugueses, como refere Ricardo Flores. A equipa começou
com quatro elementos, em março de
2020, contando atualmente com 25
colaboradores. Prevê-se um crescimento, nos próximos meses, de até
perto dos 40, com um mix de talento
local e colaboradores remotos.

LOCKWOOD PUBLISHING
EXPANSÃO ESTRATÉGICA
EM PORTUGAL
A empresa de videojogos Lockwood Publishing
escolheu Lisboa para a abertura de um novo estúdio
de desenvolvimento, em 2020. A abertura deste
estúdio faz parte da estratégia de expansão da
empresa britânica tendo em vista o aumento da
procura dos seus jogadores por novos produtos.
A Lockwood Publishing Lisboa funciona como um estúdio de desenvolvimento da Lockwood Publishing Reino
Unido, criadora do videojogo social
Avakin Life que conta com mais de
1,5 milhões de jogadores diários em
todo o mundo.
De acordo com Ricardo Flores, Studio
Head da Lockwood Lisboa, a abertura
de um estúdio em Portugal, em 2020,
faz parte da sua estratégia de crescimento tendo em vista o aumento da
oferta de conteúdos e experiências
aos jogadores. O estúdio de Lisboa
desenvolve a área de eventos, nomeadamente concertos e eventos musicais
que têm tido uma audiência média semanal superior a um milhão de visitas.

A Lockwood Publishing Lisboa desenvolve, também, a relação com parceiros externos criando experiências
interativas e espaços exclusivos para
marcas e produtos dentro do Avakin
Life. Em 2021, um destes parceiros
foi a marca “O Boticário” que contou
com mais de 14 milhões de visitas e
gerou 1,6 milhões de horas de contacto com a marca.
O estúdio de Lisboa conta igualmente
com uma equipa de desenvolvimento de software dedicada à criação de
novos minijogos e experiências interativas para o jogo, bem como uma
equipa de Quality Assurance que dá
suporte aos conteúdos desenvolvidos
pelo estúdio nacional. A Lockwood

O arranque de atividade coincidiu com
o início da pandemia, e o que poderia
ter sido uma dificuldade, revelou-se
uma oportunidade porque a digitalização dos serviços do Estado nunca
impediu a contratação e registo de
novos colaboradores. O acesso a Internet de qualidade também facilitou
a passagem a um regime 100 por cento remoto. A empresa aponta, porém,
algumas dificuldades no que respeita
ao seu investimento em Portugal, referindo designadamente os elevados
impostos sobre os rendimentos dos
colaboradores seniores.
“Apesar da qualidade do ensino em
Portugal, como referido acima, ainda
não existem muitos profissionais com
experiência e formação no país, pelo
que a contratação de alguns elementos seniores da equipa continua a ser
feita no exterior. No entanto, a elevada tributação a estes profissionais não
tem tornado Portugal num país competitivo em relação a outros, pelo que,
a médio longo prazo, Portugal poderá
correr o risco de se tornar num país
incapaz de reter talento”, conclui o
mesmo responsável.
https://lockwoodpublishing.com/
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PORTUGAL E METYIS
UMA PARCERIA EM EXPANSÃO
A Metyis é uma consultora digital internaciona, com sede em Amesterdão,
presente em dez países e, atualmente, conta com mais de 750 colaboradores.
A empresa aposta em parcerias estratégicas com grandes grupos que procuram
a capacidade de entrega e excelência de execução. A Metyis conta assim com um
vasto leque de clientes de renome como Carlsberg, Tommy Hilfigher ou La Caixa,
onde o trabalho a pares é sempre assegurado por relações duradouras.

A Metyis nasce em Portugal através
da aquisição da Virtus, uma startup
sediada na UPTEC (incubadora da Universidade do Porto), em meados de
2019. Apesar de ser uma empresa de
pequena dimensão, com apenas quatro colaboradores, a Virtus despertou
o interesse da Metyis ao desenvolver
um projeto com um dos seus principais clientes: o grupo Carlsberg.
Num primeiro momento, a Metyis
procurou alavancar a equipa da Virtus
para escalar o projeto que se encontrava em execução. À medida que as relações se foram estreitando e a empresa
foi reconhecendo o talento, inovação e
capacidades dos quadros portugueses,
fez sentido um investimento estratégico nesta equipa e em Portugal.
Hoje, a Metyis Portugal conta com
mais de 60 colaboradores e continua
em franca expansão, ambicionando
crescer de forma significativa nos próximos dois anos. A maioria dos recur-

sos portugueses estão no Porto, mas a
empresa também conta com equipas
em Lisboa e Faro. As equipas portuguesas acrescentam competências
nas áreas de engenharia de software
e hardware, data & analytics e design.
Tal como a Metyis, outras empresas internacionais têm estabelecido centros
de competências digitais em Portugal,
o que tem aumentado a procura por
talento de forma significativa. Assim,
o maior desafio da Metyis tem sido
a desenvolver propostas de carreira
que visam atrair e reter estes recursos, mesmo num quadro competitivo
como aquele que hoje se verifica.
Nos últimos anos, tem-se assistido a
um crescimento acentuado do salário
médio em IT, radicalmente superior ao
salário médio em Portugal e cada vez
mais próximo da média europeia neste
setor. Desta forma, o investimento em
IT em Portugal é cada vez mais motivado pela qualidade do talento formado

nas universidades, pela excelente proficiência na língua inglesa e pela proximidade cultural a clientes ocidentais.
Além disso, a esta proposta de valor,
são acrescentados vários atributos
que atraíram milhões de turistas ao
nosso país na última década: o sol,
a gastronomia e a nossa hospitalidade. A Metyis aproveita estas condições para explorar um novo segmento
de mercado: o Turismo Tecnológico.
Para além de um centro de desenvolvimento, a Metyis procura, assim,
atrair os seus clientes para formações,
reuniões, apresentações e lançamentos a partir de Portugal.
Sendo a Metyis uma empresa com visão de futuro e operando em várias
áreas de negócio em busca da inovação, Portugal pode beneficiar, com
as suas condições naturais e a aposta
que tem feito no talento, de uma parceria com impacto.
https://metyis.com/locations/porto
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NFON
TALENTO E LOCALIZAÇÃO
ESTRATÉGICA DE
PORTUGAL CATIVAM
EMPRESA ALEMÃ
A NFON iniciou a sua operação em Portugal no final
de 2020, com a abertura de um Centro de I&D em
Lisboa. Fundado em 2007 e com sede em Munique,
o grupo está agora presente em 15 países por toda a
Europa, com mais de 40 mil empresas como clientes.
A NFON é o único fornecedor pan-europeu de cloud PBX e tem por objetivo
ser o fornecedor líder de comunicações empresariais voice-centric, oferecendo uma solução fácil de usar, independente e fiável para comunicações
avançadas na nuvem. Outras soluções
premium e industriais completam o
portefólio da empresa.
A escolha de Portugal como base para
o novo centro nearshore partiu de
um complexo processo de avaliação,
no qual o país acabou por prevalecer.

Markus Krammer, Managing Director
da NFON Lda., explica que “com uma
elevada proporção de licenciados nas
áreas da matemática, ciências informáticas, ciências naturais e tecnologia, a par de uma integração muito
boa e ampla da língua inglesa, Portugal oferece, além de outras vantagens, uma afinidade muito grande de
jovens profissionais com projetos internacionais de desenvolvimento. Assim, a disponibilidade de ‘developers’
nas áreas de ‘front-end’, ‘back-end’,
PHP e código em geral é elevada”.
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Markus Krammer, que se mudou da
Baviera para Lisboa com a família para
abraçar o desafio de liderar a operação portuguesa da NFON, acrescenta
que “Portugal é verdadeiramente o
‘Tech Hub’ da Europa e proporciona
uma oportunidade fantástica e extremamente motivadora para aprender,
crescer e competir com os melhores
dos melhores. Com profissionais altamente qualificados e uma 'tech scene’
fervilhante, Lisboa é um local muito
atrativo para estabelecer uma operação como a nossa”.
A implementação do centro nearshore
é uma parte fundamental da estratégia de crescimento da NFON para
2024 e representa um investimento
de cerca de 2 milhões de euros por
ano, entre 2021 e 2024. A equipa em
expansão do Centro de I&D em Lisboa
contribui para a melhoria contínua do
portefólio de produtos baseados na
cloud da NFON. Isso inclui, por exemplo, o seu produto core Cloudya, o
sistema de telefones e comunicações
na nuvem, e uma gama de soluções
premium, com novos recursos, melhor
usabilidade e maior funcionalidade.
“Até ao momento, a operação em
Portugal é suportada por uma equipa
de doze engenheiros e ‘developers’
altamente talentosos, motivados e
experientes, e estamos muito focados
em expandir o nosso talento para o
triplo até ao final de 2021”, partilha
Markus Krammer.
Para isso, a NFON está à procura dos
melhores talentos de cloud, mais especificamente, Front-end Engineers,
Back-end Engineers, Quality Assurance Engineers e SIP Voice Engineers,
que queiram desenvolver o potencial
de comunicação a partir da nuvem e
fazer parte de grandes projetos internacionais de desenvolvimento.
www.nfon.com/pt/
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sa em Londres e Berlim, procurando
expandir e aumentar as suas equipas
tecnológicas. Inicialmente focada no
desenvolvimento de produtos e serviços tecnológicos, a Springer Nature
Portugal encontra-se já em processo
de recrutamento de um grupo diversificado de talento em TI qualificado,
como adianta fonte da empresa.

SPRINGER NATURE
INVESTIMENTO
ESTRATÉGICO
EM PORTUGAL
A editora científica internacional Springer Nature
iniciou em junho de 2020 o seu processo de instalação
em Portugal, com a abertura de um novo centro
de Inovação Tecnológica em Lisboa, no âmbito
de uma estratégia de desenvolvimento que visa o
recrutamento de indivíduos altamente especializados
em Tecnologias de Informação, como programadores
de software, gestores de projeto, cientistas de dados e
analistas de software em Tecnologias de Informação.
A Springer Nature Portugal conta atualmente com
cerca de 30 colaboradores, número que deverá
ascender a perto de 60 até ao final deste ano.
O Springer Nature Group integra algumas das publicações científicas com
maior reconhecimento global, como é
o caso da Nature, considerada a revista mais influente do mundo, Nature
Research, Springer, BMC e Palgrave
Macmillan. Com cerca de 10.000 funcionários distribuídos por mais de 50
países, a Springer Nature assume-se
como uma referência incontornável
de produção de conhecimento mediante a publicação de conteúdos de
elevada qualidade que contribuem
diariamente para a descoberta de novas soluções científicas.

Springer Nature definiu uma visão estratégica que assenta na expansão dos
seus recursos digitais e tecnológicos.
Atualmente, a empresa possui cerca
de 450 especialistas em TI a trabalhar
em rede a partir de diversas geografias,
como Londres, Berlim, Pune, Nova Iorque, Madrid, Dordrecht e Heidelberg.
Estas equipas multidisciplinares são
responsáveis pelo desenvolvimento de
produtos e serviços digitais com o intuito de darem resposta às necessidades dos utilizadores e da comunidade
científica, suportando assim os objetivos estratégicos da empresa.

Com o objetivo de reforçar a sua posição de liderança na construção do
futuro das publicações científicas, a

O centro de inovação em Lisboa veio
complementar a atividade dos já existentes hubs tecnológicos da empre-

Disponibilidade de talento qualificado,
custos de arrendamento competitivos,
proficiência na língua inglesa, a existência de uma sociedade multicultural
e diversificada, o fuso horário favorável e o número de voos internacionais
diretos e de ligação são alguns dos
fatores-chave que levaram a Springer
Nature a escolher Portugal em detrimento de outras localizações na Europa ocidental também analisadas.
Para a empresa, Portugal apresenta vantagens como a disponibilidade e qualidade de talento especializado, uma
excelente cultura de trabalho, a qualidade de vida e viver na zona da grande
Lisboa, a qualidade das universidades
de tecnologia e os seus currículos e trabalhadores determinados e motivados.
Reforça a mesma fonte que Portugal
está-se a tornar num ambiente tecnologicamente atrativo, tendo ainda infraestruturas sólidas e modernas.
Aponta, porém, alguns aspetos menos positivos no investimento no país,
como a elevada competitividade na
angariação de talento, especialmente
em TI; o risco de aumento dos custos
operacionais devido ao crescimento da competitividade, já que muitas
multinacionais procuram expandir a
sua capacidade TI em Portugal; o aumento do teletrabalho devido à crise
pandémica reduziu a necessidade de
haver co-localizações; e ainda alguma
morosidade no processo de constituição da empresa.
www.springernature.com
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TRIDONIC PORTUGAL
SOFTWARE INTELIGENTE PARA ILUMINAÇÃO
DESENVOLVIDO EM PORTUGAL
A Tridonic está presente em Portugal, desde 2019, com um Centro Global de
Competência em Software. A empresa é detida pelo Zumtobel, um grupo austríaco
de dimensão internacional na área da iluminação e líder mundial na produção de
soluções inovadoras e de componentes neste setor.
Presente em cerca de 90 países, o Grupo integra outras empresas ligadas à
área da iluminação e emprega cerca de
seis mil funcionários no total. Em 2019,
o Grupo Zumtobel decidiu concentrar
em Portugal toda a sua atividade de
I&D em software, até então dispersa
por várias unidades em diferentes pontos do globo. Assim nasceu a Tridonic
Portugal com o grande objetivo de desenvolver software para gestão e controle remoto de iluminação inteligente.
No horizonte da equipa está também
a pesquisa em áreas estratégicas como
os Smart Buildings e as Smart Cities – o
modelo de desenvolvimento das cidades promovido pela União Europeia –
de forma a criar respostas integradas,
cruzando a energia, a mobilidade e as
soluções de IoT.
Em dois anos de atividade, a Tridonic
Portugal, localizada em Vila Nova de
Gaia, duplicou a sua equipa, aumentou o seu escritório em 200 metros
quadrados, contando atualmente
com 50 colaboradores, maioritariamente engenheiros eletrotécnicos e
informáticos, com elevado know-how
técnico. Por duas vezes consecutivas
integrou o top 15 das melhores em-

presas para trabalhar pelo Great Place
to Work, em 2020 e em 2021.
João Granjo Lopes, diretor da Tridonic
Portugal, considera que estes dois anos
foram determinantes para consolidar
uma equipa altamente qualificada. “Temos como grande objetivo sermos um
dos principais ‘players’ na investigação e
no desenvolvimento de ‘software’ para
gestão e controlo remoto de iluminação inteligente. Queremos, a partir de
Portugal, definir tendências e marcar o
futuro da iluminação”, conclui.
Segundo aquele responsável, a grande tendência e o futuro da iluminação
passam por transformar qualquer luminária num ponto conectado e inteligente. A partir de soluções personalizadas e que respondem às necessidades efetivas dos clientes, a iluminação
inteligente vai permitir, por exemplo,
monitorizar a qualidade do ar, o nível
de ruído, obter métricas de utilização
dos espaços, entre muitos outros benefícios com utilidade prática e de
grande poupança energética.
O primeiro produto com software totalmente desenvolvido pela equipa da

Tridonic Portugal está já concluído e
pronto a ser lançado no mercado. Em
oposição aos sistemas tradicionalmente volumosos e pesados, a “Nanobox”
– comercializada como Zumtobel
nBox – é um sistema de gestão de iluminação de emergência extremamente compacto, seguro e independente.
De fácil implementação e manutenção remota, com baixa voltagem e
tecnologias de comunicação de última geração, a “Nanobox” apresenta
um design discreto e funcional, sendo
a oferta com menores dimensões do
mercado. Esta solução certificada, que
não exige instalações dispendiosas ou
cablagem extensa, foi especialmente
projetada para pequenas e médias
empresas e espaços como escolas,
edifícios históricos ou clínicas.
A breve prazo estarão ainda concluídos outros projetos, como a atualização do sistema Litecom para Dali 2, o
Scenecom S e o Scenecom EVOlution,
entre outras soluções de IoT, conclui o
diretor da Tridonic Portugal.
www.tridonic.com
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JOCHEN KIRSCHBAUM
COO da Critical TechWorks

INVESTIMENTO
EM EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA
É UMA MAIS-VALIA
PARA PORTUGAL
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O investimento que Portugal tem vindo a fazer em educação na área da tecnologia
foi um dos fatores que o grupo alemão BMW teve em consideração na sua mais
recente aposta no nosso país – a criação, em 2018, da Critical TechWorks, numa
parceria com a portuguesa Critical Software.
Em entrevista, o COO da Critical TechWorks Jochen Kirschbaum fala-nos
da atividade da empresa e do potencial de sucesso que que se vem confirmando
nos últimos dois anos, com a criação de novos produtos para o grupo BMW.
A empresa pretende contratar mais 400 colaboradores até final de 2021 para
o desenvolvimento de novas soluções e tecnologias.

Criada em 2018 em parceria com o grupo
português Critical Software, qual a principal atividade da Critical TechWorks em
Portugal?
A Critical TechWorks é uma joint-venture entre o BMW Group e a Critical Software que
desenvolve soluções de engenharia de software, exclusivamente para o BMW Group,
em áreas diversas como condução autónoma,
mobilidade, software de bordo, tecnologia
para carros conectados, análise de dados,
eletrificação, produção e logística. A Critical
TechWorks tem como base uma visão ousada
do futuro da indústria automóvel, já desenvolveu mais de 54 produtos e tem em mãos
outros, como condução autónoma, infotainment, assistentes inteligentes personalizados,
aplicações das diferentes marcas e modelos
do grupo, e soluções de apoio à eletrificação
dos automóveis.
A escolha da localização certa é um fator
importante para o desempenho da empresa no longo prazo. Quais os principais
fatores que levaram o BMW Group a escolher Portugal para a implementação deste
projeto?
Portugal foi o país escolhido para acolher os
escritórios da Critical TechWorks pelo facto
de uma das casas-mãe ser a Critical Software,
uma tecnológica portuguesa com um histórico de mais de 20 anos no desenvolvimento de
software. Além disso, é também um país que
se destaca pelo investimento na educação tecnológica, com ótimas escolas de engenharia,
e pela aposta estratégica das próprias entidades governamentais no desenvolvimento do

país como um centro de inovação tecnológico
a nível europeu. Por estes motivos, vimos um
grande potencial de sucesso, que se tem vindo
a confirmar nos últimos dois anos e meio.
Como qualifica os recursos humanos disponíveis em Portugal e quais os desafios que
se vos colocam neste domínio dentro da
vossa empresa?
Portugal tem vindo a investir na formação de
profissionais ligados às áreas tecnológicas a
que estamos ligados, pelo que podemos afirmar que existe bastante talento português
interessante para agarrar os projetos que estamos a desenvolver na Critical TechWorks. Porém, este é um mercado altamente competitivo, com vários players a recrutar o mesmo perfil de colaboradores que nós. Isto faz com que
tenhamos de nos destacar dos restantes, através das nossas características internas, como o
facto de termos uma estrutura não hierarquizada, baseada na responsabilidade, autonomia
e evolução de cada colaborador, e daquilo que
temos para lhes oferecer, nomeadamente, projetos disruptivos, impacto no futuro da tecnologia, reconhecimento do trabalho, oportunidade de crescimento dentro da empresa, apoio
e investimento na sua formação.
Contam também com colaboradores estrangeiros na Critical TechWorks? Como avalia a
sua integração na empresa e a sua experiência de viver em Portugal?
Sim, cerca de 15 por cento dos colaboradores
da Critical TechWorks são estrangeiros. Contudo, a sua nacionalidade em nada impacta
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a sua integração na empresa e nos projetos
desenvolvidos, uma vez que a língua oficial da
empresa é o inglês. Além de promovermos o
ambiente multicultural, que acreditamos trazer
muito valor acrescentado aos produtos que entregamos aos nossos clientes e ao próprio espírito da empresa, a Critical TechWorks é, por
natureza, uma empresa de influência internacional, pois trabalhamos diariamente com as
equipas alemãs da BMW.
Apesar das diferentes nacionalidades, acreditamos que as pessoas devem fazer parte da
construção da empresa e que isso necessita de
alguma presença física, pelo que os colaboradores da Critical TechWorks são incentivados a
trabalhar em Lisboa e no Porto, cidades onde
temos os nossos escritórios. Além disso, os colaboradores estrangeiros gostam de Portugal,
pela sua qualidade de vida, clima e segurança
que o país lhes proporciona.
A Critical TechWorks anunciou recentemente que pretende contratar mais 400
colaboradores este ano, atingindo assim
um total de 1.400 pessoas. Quais as áreas
de inovação e investigação irão ser desenvolvidas pela equipa?
A Critical TechWorks pretende recrutar 400
colaboradores, no ano 2021, para integrar vários projetos do BMW Group, nomeadamente,
o desenvolvimento de novas funcionalidades
para as aplicações My BMW App e MINI App, o
desenvolvimento de tecnologia para os carros
elétricos e para a condução autónoma.
A COVID-19 está a ter um impacto no desempenho e na eficiência de várias organizações. Como avalia os impactos da pandemia na vossa empresa, no relacionamento
com os clientes e na vossa equipa e locais
de trabalho?
A pandemia foi algo novo para todos nós,
mas acreditamos que tomámos algumas decisões que foram benéficas para superar esta
fase. Em primeiro lugar, assegurámos, desde o
início, que todas as decisões que tomávamos
eram claras e transparentes, pelo que isso, em
conjugação com a confiança que temos na
equipa, baseada no nosso modelo de trabalho
não hierárquico, tornou tudo muito mais fácil.

Um outro fator importante a considerar é que
os nossos colaboradores desenvolvem software, trabalho que, felizmente, pode ser realizado em qualquer parte do mundo, pelo que a
questão de estarmos em modelo remoto não
prejudicou o que estávamos a desenvolver.
Adicionalmente, por termos trabalhadores
dedicados e pelo apoio que a empresa deu
aos colaboradores, não se sentiu um grande
impacto na produtividade, nem no seu bem-estar. Tentámos colmatar os desafios gerados
pelo teletrabalho com o fornecimento do material que os colaboradores achassem importante para assegurar o seu conforto e qualidade do trabalho.
Entre outros aspetos negativos da pandemia,
temos a lamentar o adiamento da inauguração
do nosso escritório do Porto e o não poder receber os novos colaboradores presencialmente. Porém, devido ao espírito de equipa e às
iniciativas internas, não tivemos dificuldades
na integração dos novos elementos.
Quais são os principais desafios que a Critical
TechWorks tem enfrentado em Portugal?
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Os principais desafios que a Critical TechWorks
enfrenta em Portugal estão relacionados com
o recrutamento, devido à competitividade
que se assiste no mercado e ao tipo de perfis
que procuramos. Contudo, temos conseguido colmatar estes desafios pela nossa oferta
diferenciadora e temos atingido os nossos
objetivos de contratação, de acordo com as
exigências da empresa.
Considerando que a maior dos vossos colaboradores se encontra em teletrabalho,
como perspetiva o futuro em termos de
flexibilidade de trabalho na vossa empresa?
Neste momento, a Critical TechWorks dá flexibilidade aos colaboradores para poderem frequentar o escritório quando pretendem. Para
isso, desenvolvemos uma aplicação interna,
onde os colaboradores podem registar a sua
presença e assegurar o seu lugar. Contudo, no
futuro pretendemos adotar um modelo híbrido, porque consideramos que o nosso trabalho
não pode ser totalmente remoto, especialmente devido ao facto de precisarmos de testar
na prática a tecnologia que desenvolvemos e
também porque acreditamos que o contacto,
a partilha de conhecimento e a experiência em

ambiente de socialização é diferente e relevante para o próprio espírito de equipa.
Portugal tem hoje um importante ecossistema de inovação e algumas cidades estão a
emergir como hubs de empreendedorismo.
Considera que este ecossitema pode, de alguma forma, contribuir para a atividade da
Critical TechWorks em Portugal?
Sim, acho que é bastante positivo que a Critical TechWorks esteja enquadrada no ecossistema de inovação português. Temos estado
concentrados no desenvolvimento de produtos para o BMW Group, mas, no futuro, vamos
começar a olhar para o ecossistema e tentar
fazer parcerias com pequenos players do mercado, proporcionando-lhes oportunidades
únicas, como terem acesso a tecnologias de
ponta, suporte em infraestrutura e mentoria,
ou desenvolver projetos em conjunto.
A Critical TechWorks está focada no desenvolvimento de uma nova geração de sistemas de software para os veículos da BMW.
Como perspetiva o futuro da mobilidade,
especialmente nas grandes zonas urbanas?
Falar do futuro da mobilidade é arriscado, uma
vez que as tendências mudam com frequência e a um ritmo muito rápido. Por exemplo,
antes, poderíamos defender que o futuro seria a partilha de transportes (carsharing) ou a
diminuição dos consumidores que iriam comprar carro próprio, devido à sobrelotação das
cidades, mas a pandemia veio mudar hábitos
e, consequentemente, criar novas tendências.
Além disso, a mobilidade diverge de cidade
para cidade e de país para país, pelo que é
difícil conseguir desenhar um cenário global,
quando este depende das pessoas, ambiente e
preocupações de cada cidade. Contudo, existem alguns denominadores comuns que acredito que estarão presentes nas cidades e nos
quais a Critical TechWorks tem estado a trabalhar: a transição para carros elétricos, uma
oferta de mobilidade integrada e segura, automóveis com maiores graus de autonomia e que
reduzem a margem de erro humano, e software que identifique, ou antecipe e dê resposta às
necessidades do condutor e do passageiro.
www.criticaltechworks.com
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FRANÇA
Com cerca de 65 milhões de habitantes com elevado poder compra e abertos
a novas tendências de consumo, França é o segundo maior cliente de bens e serviços
portugueses e um dos principais investidores estrangeiros no nosso país.
França tem sido um mercado de aposta por parte de muitas empresas portuguesas
no âmbito dos seus processos de internacionalização, destacando-se como um
parceiro económico de grande relevância para Portugal.
Este importante mercado europeu apresenta diversas oportunidades de negócio
para as empresas nacionais, nomeadamente nos setores de moda, casa, alimentação,
materiais de construção, construção, ambiente, startups, entre muitos outros.
Eduardo Henriques, delegado da AICEP em França, apresenta uma análise detalhada
e contributos fundamentais para uma aposta de sucesso por parte das empresas
portuguesas neste mercado.
O dossier conta ainda com o testemunho de empresas portuguesas com operações
bem-sucedidas no mercado francês e de empresas francesas que investiram
em Portugal.
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FRANÇA
PROJEÇÕES ECONÓMICAS OTIMISTAS
PARA 2021 – 2023
De acordo com as últimas projeções do Banco de França (março de 2021), a
economia francesa deverá conhecer uma recuperação progressiva durante 2021.
Apesar da evidente incerteza em função da evolução da situação pandémica, a
economia francesa foi menos afetada que o previsto em 2020 e as projeções para
2021-2023 são hoje mais otimistas.

>POR EDUARDO HENRIQUES,
DELEGADO DA AICEP
EM FRANÇA
Após uma importante queda da atividade no segundo trimestre de 2020,
uma recuperação muito significativa
de junho a setembro e de um choque negativo no final do ano não
tão acentuado como o expectável, a
economia francesa caiu 8,2 por cento
em 2020. Para 2021, é esperado um
crescimento de 5,4 por cento, com
especial incidência a partir do segundo semestre. Esta tendência deverá
prolongar-se em 2022 com um crescimento ainda muito forte de cerca de
quatro por cento. 2023 será o ano em
que é esperado que o nível de atividade retome os valores normais anteriores à pandemia com uma taxa de
crescimento de dois por cento.

Consumo das famílias
O consumo das famílias contraiu sete
por cento em 2020 e deverá continuar
a decrescer no primeiro semestre de

2021, dado o encerramento do comércio e restauração em vigor em França.
Com a abertura prevista do comércio
e o fim do recolher obrigatório no segundo semestre, é esperado que o
consumo das famílias aumente muito
significativamente, crescendo quatro
por cento em 2021. Esta tendência
deverá continuar a registar um forte
crescimento em 2022 (+6,4 por cento)
antes de voltar a valores normais pré-crise em 2023 (1,6 por cento).
A taxa de poupança continuará elevada em 2021 (18,5 por cento do rendi-

mento bruto – a mais alta desde finais
dos anos 70) e é esperada a sua normalização nos anos seguintes (14,3
por cento em 2022 e 14,1 por cento
em 2023). No final de 2020, estima-se que os franceses tenham poupado
cerca de 110 mil milhões de euros, valor que deverá aumentar para 165 mil
milhões de euros no fim de 2021.

Investimento
Após uma queda acentuada em 2020
(-9,6 por cento), é esperado que o
investimento das empresas recupere acentuadamente em 2021 (+6,9
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por cento), fortemente apoiado pelo
“Plan de Relance” (plano de recuperação da economia lançado pelo governo francês). Em 2022 e 2023 este
valor deverá normalizar para valores
comparáveis a 2019: +4,6 por cento e
+3,7 por cento, respetivamente.

Comércio externo
As exportações francesas sofreram um
grande choque no primeiro semestre
de 2020, sendo de assinalar o declínio
de 30 por cento no segundo trimestre
de 2020 em comparação com o seu
nível pré-crise. Apesar da recuperação
ter sido pujante no terceiro trimestre,
as exportações caíram globalmente
16,3 por cento em 2020. Para 2021
espera-se uma forte retoma, com um
crescimento de 11,5 por cento, desacelerando gradualmente em 2022
e 2023 para 5,7 por cento e 3,8 por
cento, respetivamente.
As importações, por seu turno, caíram também abruptamente em 2020
(-11,5 por cento), esperando-se um
comportamento similar ao das exportações até 2023 no sentido de uma
recuperação paulatina.

Taxa de desemprego
Apesar das medidas de apoio ao desemprego parcial terem permitido limitar a deterioração do mercado de
trabalho em 2020, é esperado que a
taxa de desemprego se mantenha elevada, situando-se em 8,9 por cento
em 2021. Com a retoma da atividade e o fim dos apoios ao desemprego
parcial, a taxa de desemprego deverá
aumentar em 2022 para 9,3 por cento, diminuindo ligeiramente para 9
por cento em 2023.

Dívida pública
As medidas de emergência adotadas
em França numa escala sem precedentes e o abrandamento económico
decorrente da pandemia levaram ao
agravamento da dívida pública para
valores nunca antes vistos, alcançando, em 2020, 113 por cento do PIB,

após ter registado um valor de 98 por
cento em 2019. Sem novas medidas
de restrição orçamental, este valor
deverá continuar a aumentar até 115
por cento em 2023, colocando problemas de sustentabilidade a prazo.

favorável do que o previsto anteriormente, baseada em parte nos apoios
públicos que têm vindo a ser distribuídos por famílias e empresas desde o
início da pandemia e que amortizaram
a queda da atividade económica.

O panorama traçado pelo Banco de
França apresenta projeções mais otimistas que no final de 2020, assentando numa recuperação acelerada no segundo semestre de 2021. Dados finais
de 2020 refletem uma conjuntura mais

No entanto, a velocidade da retoma
dependerá muito de dois fatores:
a) A capacidade de as empresas continuarem a sua atividade sem os
apoios do Estado, nomeadamente

EVOLUÇÃO DE INDICADORES MACROECONÓMICOS EM FRANÇA
2019

2020

2021

2022

2023

PIB

1,5

-8,2

5,4

3,9

1,8

Consumo das famílias

1,5

-7

4

6,4

1,6

Taxa de poupança (em % do
rendimento disponível bruto)

14,9

21,3

18,5

14,3

14,1

Investimento das empresas

4,4

-9,6

6,9

4,6

3,7

Exportações

1,8

-16,3

11,5

5,7

3,8

Importações

2,6

-11,5

8,9

6,5

2,9

Taxa de desemprego
(% população ativa)

8,4

8

8,9

9,3

9

Dívida pública (% do PIB)

98

113

-

-

115

Fonte: Banque de France (2021)
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em relação ao pagamento de salários que até agora tem sido assegurado através do mecanismo de
desemprego parcial. Este apoio tem
permitido salvaguardar o poder de
compra e a poupança de quantias
consideráveis. Se o desemprego
aumentar significativamente, o consumo das famílias será afetado, as
poupanças acumuladas não serão
dirigidas ao comércio/investimento e
a retoma económica será mais difícil;
b) 
A evolução da crise sanitária, nomeadamente do processo de vacinação (até ao momento, um dos mais
lentos da Europa) e da eventualidade de novos confinamentos mais ou
menos estritos, locais ou nacionais.
Uma evolução negativa destes fatores
terá consequências dramáticas para a
economia francesa e adiará a recuperação para o final do ano de 2021.

Comércio Bilateral
Portugal – França 2020
As exportações portuguesas de bens
e serviços atingiram mais de 10.581
milhões de euros em 2020, caindo
15,5 por cento face a 2019. França
continuou a ser o segundo maior
cliente de Portugal, representando
14,2 por cento do total das exportações de bens e serviços. Apesar
do decréscimo ter sido acentuado,
quando comparado com os restantes
parceiros comerciais habituais de Portugal, França foi o terceiro mercado
menos afetado depois de Espanha e

Bélgica (que caíram 11 por cento e
12 por cento, respetivamente).
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a 2019. Em 2020, continuou a ser o
segundo maior cliente de Portugal de
bens, representando agora 13,5 por
cento do total das exportações (contra
12,9 por cento em 2019). De entre os
dez principais clientes das exportações
portuguesas de bens, foi sem dúvida o
mercado mais resiliente ao registar o
menor decréscimo.

As importações portuguesas de bens
e serviços alcançaram mais de 5.983
milhões de euros em 2020, uma redução de 18 por cento face a 2019.
Em 2020, França continuou a ser o
terceiro maior fornecedor de Portugal, tendo representado 7,7 por cento
do valor total das suas importações.
Este decréscimo foi mais significativo
do que no caso das exportações, com
variações ainda mais negativas apenas
nos casos da Bélgica, Reino Unido e
EUA (18,4 por cento, 18,6 por cento e
21 por cento, respetivamente).

As importações portuguesas de bens
provenientes França atingiram mais
de 5.011 milhões de euros em 2020
(menos 36 por cento face a 2019).
Em 2020, continuou a ser o terceiro maior fornecedor de Portugal de
bens, tendo representado 7,4 por
cento do total. Dos dez principais
fornecedores das importações portuguesas de bens, França foi, de longe,
o mercado mais afetado.

Apesar da recente evolução, França
continua a ser o país com quem Portugal tem a balança comercial mais favorável, registando um saldo positivo
de 4.598 milhões de euros em 2020.

Com as exportações portuguesas
de bens para França a resistir relativamente bem e as importações a
registarem uma diminuição muito
significativa, o saldo comercial de
bens de Portugal com França volta a ser o maior saldo comercial do
nosso país (2.250 milhões de euros).

Bens
As exportações portuguesas de bens
para França atingiram mais de 7.267
milhões de euros em 2020, uma redução de 6,1 por cento em relação

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A FRANÇA
2016

2017

2018

2019

2020

Var %
20/16a

2020
jan/fev

2021
jan/fev

Exportações

6.323,4

6.911,8

7.334,0

7.746,2

7.267,8

3,7

1.358,4

1.329,1

-2,2

Importações

4.732,2

5.106,9

5.794,4

7.851,1

5.011,2

5,2

1.106,7

791,4

-28,5

Saldo

1.591,2

1.804,9

1.539,5

-104,8

2.256,6

--

251,7

537,7

--

133,6

135,3

126,6

98,7

145,0

--

122,7

167,9

--

Coef. Cob. %

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020
(b) Taxa de variação homóloga 2020-2021
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2020 e 2021: resultados preliminares)

Var %
21/20b
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EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A FRANÇA POR GRUPOS DE PRODUTOS
2016

% Tot 16

2019

% Tot 19

2020

% Tot 20

Var %
20/19

Veículos e outro mat. transporte

950,8

15,0

1.690,1

21,8

1.439,1

19,8

-14,9

Máquinas e aparelhos

703,0

11,1

862,9

11,1

851,7

11,7

-1,3

Metais comuns

597,1

9,4

789,8

10,2

791,6

10,9

0,2

Plásticos e borracha

466,9

7,4

523,9

6,8

488,3

6,7

-6,8

Vestuário

396,9

6,3

425,5

5,5

397,5

5,5

-6,6

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística

Relativamente às principais categorias
de produtos exportados em 2020,
destacam-se as matérias têxteis (tecidos, não confeção) e instrumentos
de ótica (cresceram 25 por cento e 13
por cento, respetivamente). Os setores
dos combustíveis, peles e couros e calçado foram particularmente afetados
pela pandemia, com quedas de -31,7
por cento, -26,6 por cento e -17,8 por
cento, respetivamente. É ainda de assinalar a diminuição de 14,9 por cento das exportações de veículos e outro
material de transporte, o que signifi-

cou por si só um decréscimo superior
a 250 milhões de euros.
Em 2020, de entre os principais parceiros comerciais portugueses, França viu o
maior crescimento nas matérias têxteis
(+25 por cento). Destacam-se também
as exportações de máquinas e aparelhos que, apesar de terem diminuído
1,3 por cento, não registaram quebras
abruptas como no caso britânico (-22
por cento) ou alemão (-31 por cento).
No que toca às importações de França
em 2020, é de realçar a grande que-

bra das importações de combustíveis
e veículos (-80 por cento e -63 por
cento, respetivamente).

Serviços
Quanto aos serviços exportados para
França em 2020, destacam-se os serviços financeiros, com um crescimento
de quase 400 por cento e serviços associados à propriedade industrial, que
cresceram mais de 200 por cento. As
quedas mais substanciais verificaram-se nos setores dos transportes (-55
por cento), serviços de manutenção e
reparação (-54 por cento) e viagens e

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A FRANÇA POR GRUPOS DE PRODUTOS
2016
Veículos e outro mat. transporte

% Tot 16

2019

% Tot 19

2020

% Tot 20

Var %
20/19

1.261,4

26,7

3.849,9

49,0

1.420,0

28,3

-63,1

Máquinas e aparelhos

700,9

14,8

970,8

12,4

772,6

15,4

-20,4

Químicos

570,2

12,0

548,7

7,0

552,6

11,0

0,7

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
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BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A FRANÇA
2016

2017

2018

2019

2020

Var %
20/16a

2020
jan/fev

2021
jan/fev

Var %
21/20b

Exportações

3.917,7

4.402,8

4.742,8

4.893,8

3.432,6

-1,6

590,7

385,4

-34,8

Importações

1.294,2

1.333,9

1.434,4

1.422,4

1.276,6

-0,1

242,7

167,2

-31,1

Saldo

2.623,5

3.068,9

3.308,5

3.471,4

2.156,1

--

347,9

218,2

--

302,7

330,1

330,7

344,0

268,9

--

243,3

230,5

--

Coef. Cob. %

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020
(b) Taxa de variação homóloga 2016-2020

FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E A FRANÇA – PRINCÍPIO DIRECIONAL
2016

2017

2018

2019

2020

Var %
20/16a

Var %
20/19b

IDPE

-42,6

58,9

-52,6

241,4

-32,1

123,6

-113,3

IDE

24,3

606,9

466,6

965,6

1.909,0

645,0

97,7

Saldo

-66,9

-548,0

-519,2

-724,2

-1.941,0

--

--

Fonte: Banco de Portugal
Unidade: Milhões de euros (valores líquidos)
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020
(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020
Princípio Direcional: reflete a direção ou influência do investimento, isto é, o Investimento Direto de Portugal no Exterior (IDPE) e o Investimento Direto do Exterior em Portugal (IDE).

turismo (-40 por cento). Naturalmente, pelo peso relativo que tem nas
vendas de serviços (mais de 52 por
cento do total em 2019), o setor do
turismo e viagens sofreu um impacto
negativo muito significativo, superior
a 1.000 milhões de euros.
No que diz respeito às importações
de serviços provenientes França em
2020, destacam-se os serviços financeiros (+237 por cento face a 2019) e
os serviços pessoais, culturais e recreativos (+50 por cento face a 2019). Os
serviços que sofreram a maior quebra
nas importações foram o turismo (-36
por cento), os transportes (-35 por
cento) e a construção (-25 por cento).

VIVA TECHNOLOGY
STARTUPS PORTUGUESAS NA MAIOR FEIRA
TECNOLÓGICA DO MUNDO
A Viva Technology é uma das maiores feiras tecnológicas do mundo e realiza-se
em Paris, de 16 a 19 de junho de 2021, em formato híbrido. Portugal irá estar
presente pela primeira vez com um Pitch Contest dedicado ao ecossistema
empreendedor português, onde seis startups nacionais terão a oportunidade
de apresentar as suas soluções na feira que, em 2019, acolheu mais de 124 mil
visitantes, entre os quais mais de 3.300 investidores e 2.500 jornalistas.
Esta iniciativa, organizada pela AICEP com o apoio da Startup Portugal, está
aberta a startups de todos os setores de atividade, de preferência em fase de
internacionalização com produtos/serviços já disponíveis no mercado. Para
além das seis startups selecionadas para fazer o seu pitch na Viva Technology,
serão oferecidos passes de acesso online à feira para dez startups que, não
sendo selecionadas, se destaquem pelas suas soluções inovadoras.

Em síntese, a despeito da conjuntura
anormalmente desfavorável, o mercado francês conseguiu globalmente resistir ao embate, mantendo a sua relevância no contexto geral do comércio
externo português, prova da solidez
dos laços existentes entre as empresas
dos dois países.

Na edição de 2019 da Viva Technology registou-se a presença de cinco expositores portugueses – as startups Atilla (stand coletivo Orange), Heptasense (stand
coletivo Orange), Nimes Tech (stand coletivo da Région Centre- Vel de Loire),
Omniflow (stand coletivo EDF) e Trigger Systems (stand coletivo da Inno Energy).
Esteve também presente como orador de uma das 180 palestras da feira o então
Comissário Europeu para a Investigação, Ciência e Inovação, Carlos Moedas.
https://vivatechnology.com/

aicep.paris@portugalglobal.pt
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ANÁLISE SETORIAL – EVOLUÇÃO E PREVISÕES
to de todo o mercado automóvel. A
última previsão da IHS Markit aponta
para um aumento de 10 por cento do
número de matrículas de automóveis
novos este ano.

Aeronáutica
O setor da aeronáutica, defesa e
espaço foi fortemente atingido
pela crise COVID-19 em 2020, tendo a atividade caído 30 por cento,
não se prevendo uma recuperação
significativa em 2021. A exceção a
este cenário global tem sido a aeronáutica militar e o setor espacial.
A atividade de defesa caiu apenas
três por cento – influenciada pelas
compras das forças armadas francesas e as exportações. As perspetivas do setor para 2021 são de
recuperação das encomendas, em
particular com a evolução positiva
do mercado dos satélites e o apoio
dos principais programas europeus
Copernicus e Galileo.
Agroalimentar
As vendas de produtos alimentares nas grandes superfícies foram
fortemente beneficiadas pelos
dois confinamentos realizados em
2020. Para 2021, os desafios do

setor alimentar serão salvaguardar as
atividades económicas, bem como a
dinâmica do investimento e do emprego das empresas. Isto num contexto de incerteza e elevada pressão
sobre as tesourarias. Os regimes de
apoio público serão essenciais para
a preservação da importante rede de
PME do setor.
Automóvel
O setor automóvel foi fortemente
afetado em 2020 com a interrupção
total da produção no primeiro confinamento em abril. Apesar de não
ter sido suficiente para compensar as
perdas, as vendas de viaturas elétricas
dispararam em 2020, tendo crescido
três vezes mais que em 2019 e representando agora cerca de 11 por cen-

Casa
O setor do mobiliário terminou 2020
com um declínio global de -4,8 por
cento. Os dois primeiros meses de
2021 revelaram um resultado bastante positivo para o setor, tendo registado um crescimento acumulado de
12,5 por cento em relação a 2020 e
de 15,4 por cento em relação a 2019.
O confinamento voltou a colocar a
casa no centro das preocupações das
famílias: os consumidores estão agora, mais do que nunca, focados na
compra de produtos de qualidade
para equipar as suas casas e, portanto, dispostos a pagar um preço mais
elevado pelos mesmos.
Construção
Foi um dos setores mais afetados durante o primeiro confinamento em
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março de 2020 e foi dos setores que
mais rapidamente recuperou, estando a trabalhar quase a 100 por cento
desde o verão. Para 2021, dada a instabilidade prevista na conjuntura económica e a escassez de novas licenças
de construção emitidas em 2020, devido às eleições autárquicas, espera-se
que a construção de nova habitação
seja muito reduzida e de escritórios
mais ainda (diminuição deste mercado de até -24 por cento nos próximos
10 anos devido à adoção do teletrabalho). Estima-se que o setor cresça
globalmente 6,5 por cento este ano,
apoiado pelo Plano de Recuperação
que inclui 30 mil milhões de euros
destinados ao investimento público
(ferrovias, isolamento térmico, etc.).
E-commerce
Em 2020, o e-commerce atingiu cerca
de 112 mil milhões de euros em vendas, crescendo 8,5 por cento face a

2019 e alcançando 13,4 por cento de
todo o comércio retalhista. Com uma
taxa de crescimento média de 12,6
por cento nos últimos cinco anos, estima-se que o e-commerce mantenha
a sua trajetória ascendente em 2021.

Grande distribuição
2020 foi considerado um ano excecional para a grande distribuição francesa, com um crescimento em particular no fim do ano. Os subsetores que
mais se destacaram foram a bricolagem e decoração (+11 por cento face
a 2019), produtos de limpeza (+12
por cento) e livros (+cinco por cento).
As intenções de consumo declaradas
pelos franceses são bastante estáveis
entre 2020 e 2021, mas com alguns
movimentos notáveis – casos das viagens de turismo (+19 por cento) e lazer e da cultura (+16 por cento) pelo
lado positivo; ou vestuário (-18 por
cento), equipamentos informáticos
(-17 por cento) e saúde (-16 por cento), pelo lado negativo.

MERCADOS

Moda
Apesar da explosão das vendas
online de artigos de moda (+42
por cento em 2020), esta não foi
suficiente para compensar a quebra de faturação de 55 por cento registada pela fileira moda em
2020. Para 2021, é esperada uma
recuperação de 14 por cento.
Serviços tecnológicos
Embora alguns subsetores dos serviços tecnológicos tenham crescido
durante a pandemia, mais de um
terço dos projetos assinados antes
de março de 2020 foram adiados
ou anulados, resultando num crescimento de apenas 0,6 por cento
do setor em 2020. As novas necessidades de transformação digital
das empresas (teletrabalho, cloud,
cibersegurança, entre outros) deverão suportar a retoma do setor em
2021, sendo esperado um crescimento de 5,5 por cento.
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ANÁLISE SWOT
DA OFERTA FRANCESA
FORÇAS
• Proximidade geográfica, histórica e cultural;
• Recente melhoria da imagem global de Portugal;
• Boa relação qualidade/preço dos produtos e serviços
nacionais;
• Capacidade de adaptação das empresas portuguesas às
condições e exigências do mercado;
• Existência de uma boa rede de transportes e modernas
infraestruturas logísticas entre os dois países;
• Integração das empresas francesas com investimentos
em Portugal em cadeias de valor globais;
•
Existência de uma comunidade portuguesa importante
com ligações empresariais fortes.

OPORTUNIDADES
• Mercado interno de grande dimensão (mais de 65
milhões de habitantes), sofisticado, com poder
de compra elevado e aberto a novas tendências
de consumo;
• Mercado de experimentação e referência mundial para
algumas fileiras (moda, casa, alimentação, materiais
de construção, startups, entre outros);
• Efeito indutor em alguns setores do elevado número
de turistas franceses que visitam Portugal (cerca de três
milhões de turistas por ano) e de cidadãos franceses
que se instalam em Portugal;
• Existência de uma diáspora portuguesa importante
(1,2 milhões de portugueses e luso-descendentes);
• Tendência para a relocalização na Europa de algumas
cadeias de fornecimento (Portugal como fornecedor
de proximidade da França);
• Plataforma para outros mercados europeus
francófonos;
• Plano de recuperação económica com investimento
público significativo que abrirá oportunidades,
nomeadamente nos setores da construção e ambiente;
• Realização de grandes eventos (Campeonato Mundial
de Rugby em 2023 ou Jogos Olímpicos em 2024).

FRAQUEZAS
• Presença ainda modesta e pouco diversificada dos
produtos portugueses na grande distribuição francesa;
• Baixa notoriedade e visibilidade dos produtos nacionais
junto do consumidor final francês;
• Pouca notoriedade de Portugal como país industrial
e inovador;
• Capacidade financeira limitada das empresas para
suportarem uma abordagem persistente e continuada
de um mercado de grande dimensão;
• Aposta muito limitada no desenvolvimento de marcas
próprias;
• Concentração da atividade promocional e de
desenvolvimento comercial na Île-de-France (região
de Paris) e escassa atuação nas restantes regiões.

DIFICULDADES
•M
 ercado altamente competitivo, dinâmico
e concorrencial, seja ao nível da oferta interna como
da oferta externa;
•M
 ercado exigente em termos da qualidade
e diferenciação da oferta;
•M
 ercado de implantação de inúmeras empresas
internacionais, seja ao nível do investimento comercial
ou do investimento industrial;
• P reços pouco competitivos da oferta portuguesa
em alguns setores de atividade;
• Aumento dos custos logísticos;
•C
 asos de fraude com encomendas cada vez mais
frequentes.
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CENTROS DE COMPETÊNCIA
INVESTIMENTO FRANCÊS CRESCE
EM PORTUGAL
França tem tido um papel preponderante no posicionamento global de Portugal
na área dos Centros de Competência. Inúmeras empresas francesas têm-se
instalado em Portugal nos últimos anos em diversos setores de atividade.
Ao nível dos Centros de Serviços, cerca de 38 por cento das operações francesas
estabeleceram-se em Portugal nos últimos quatro anos, demonstrando o forte
dinamismo deste setor.
O talento português afirma-se como
o principal ativo valorizado pelas empresas francesas, sendo reconhecido
como altamente qualificado, dedicado e competitivo.
Os investidores franceses encontram
em Portugal uma localização de proximidade geográfica, no seio da União
Europeia e zona euro, uma importante e histórica afinidade cultural entre
os dois países, uma presença consolidada de muitas empresas francesas
tanto na área industrial como na área
dos serviços e um conhecimento ímpar da língua francesa motivado pela
comunidade francesa residente e,
também, por movimentos migratórios
do passado e recentes.
Tratando-se de um país com ligações
aéreas a diversas cidades em França,
a uma distância de duas horas de voo
de Paris e com uma diferença horária
de apenas uma hora, Portugal tem

sido um destino natural para o investimento francês.
Dez empresas francesas que integram o índice bolsista francês CAC
40 estão presentes em Portugal
com Centros de Competência: Air
Liquide, Atos, BNP Paribas, Bouygues,
Capgemini, Crédit Agricole, Stellantis,
Teleperformance, Thales e Vinci.
Alguns exemplos de referência:
Air Liquide
O grupo estabeleceu em 2019 um
Centro de Serviços Partilhado, Europe
Business Service Centre, em Lisboa,
para prestar serviços financeiros ao
grupo na Europa.
Altice Labs
Localizada em Aveiro, a Altice Labs, o
braço de I&D do Grupo francês Altice,
é um centro de inovação com cerca
de 700 profissionais altamente quali-

ficados, focado na investigação e desenvolvimento de soluções avançadas
de telecomunicações e de sistemas de
informação. Exportam soluções inovadoras, a partir de Aveiro, para cerca
de 35 países.
BNP Paribas Security Services
Em 2008, o BNP Paribas escolheu
Lisboa para abrir o Centro de Operações Internacional do grupo. Trata-se
de um dos maiores Centros de Competência na área dos serviços financeiros em Portugal. Contando com
cerca de quatro mil colaboradores, o
Centro de Competência do BNP Paribas exporta serviços para o grupo em
áreas como Tecnologias de Informação, operações bancárias e desenvolvimento de cliente.
Capgemini Engineering (ex-Altran)
Presente em Portugal desde 2009, a
Capgemini Engineering está localizada em Lisboa, Porto e Fundão, em-
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prega cerca de 1.700 colaboradores
e atua nas áreas da engenharia e I&D
nos mais diversos setores de atividade,
destacando-se o automóvel, aeronáutico, telecomunicações, industrial e
eletrónico. A maioria dos serviços que
presta destinam-se à exportação.
Europcar Mobility Group
O Grupo Europcar selecionou Lisboa
em 2014 para a instalação do seu
Centro de Global Business Service,
prestando serviços em diversas áreas
para o grupo a nível europeu, atualmente com cerca de 350 pessoas.
Faurecia
O Centro GBS (Global Business Service) multifunções, localizado na região de Aveiro, presta serviços ao
grupo para várias regiões do globo,
contando já com 350 pessoas.
Generix
O grupo francês Generix instalou na
Área Metropolitana do Porto, em
2018, o seu Centro de Tecnologia e
Serviços para servir o grupo na Europa,
Ásia e América, contando com uma
equipa de cerca de 50 colaboradores.
La Redoute
O Centro de Serviços localizado em
Leiria, com cerca de 180 colaboradores, reúne competências a nível tecnológico, logístico e financeiro para
servir o grupo na Europa.

Natixis
Em 2016, o banco francês Natixis escolheu o Porto para instalar o Centro
de Desenvolvimento de Tecnologias
de Informação para servir o grupo.
Emprega hoje cerca de 1.200 pessoas
e tornou-se um Centro de Excelência
do Grupo Natixis, incorporando outras atividades tais como Back Office
ou o Transformation Center.
Sodexo
Em 2018, o grupo Sodexo estabeleceu na Área Metropolitana do Porto
o Centro de Serviços partilhado para
servir o grupo na Europa, denominado Sodexo Business Services. Conta
já com cerca de 250 colaboradores e
atua em diversas áreas, como a financeira, jurídica ou marketing.
Stellantis
Em 2015, o então Grupo PSA, escolheu a Maia para o estabelecimento
de um Centro de Serviços para servir
o grupo em várias regiões. Tem hoje
cerca de 300 colaboradores e atua em
áreas como a financeira, controlo, organização e métodos.
Thales
O Grupo Thales selecionou Lisboa
em 2017 para instalar o seu Centro
de Serviços Partilhado para servir o
grupo, prestando serviços em múltiplas áreas e contando com cerca de
150 colaboradores.
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ITSECTOR
GRUPO FRANCÊS APOSTA EM EMPRESA
PORTUGUESA DE SOFTWARE
No início deste ano, anunciámos a aquisição pelo grupo francês ALTEN. O grupo,
líder mundial em Consultoria e Engenharia Tecnológica, passou assim a ser o novo
acionista único da ITSector, empresa de software especializada na transformação
digital para instituições financeiras.

>POR RENATO OLIVEIRA,
CEO DA ITSECTOR
Este novo ciclo iniciou-se após o Conselho de Administração e os nossos
acionistas, num processo de benchmark, terem analisado os modelos
go-to-market que se têm afirmado
na prestação de serviços com base
em competências. Depois de um longo processo de avaliação e discussão,
identificámos um parceiro forte e com
escala na Europa e nos demais continentes: a ALTEN.
Mantendo a nossa marca e sede em
Portugal, toda a equipa executiva em
funções e continuando a contar com
todos os nossos colaboradores – cerca
de 600 organizados em seis centros
de desenvolvimento –, esta parceria
abriu a porta a um conjunto vasto de
oportunidades e potenciais sinergias,
incluindo a expansão de negócios e o
crescimento do conhecimento da ITSector no que diz respeito à transformação digital do setor financeiro nos
mercados onde a ALTEN opera, bem

como a captação de talento nas diversas geografias do grupo – mais de
30. Já para o Grupo ALTEN, esta aquisição estratégica vem reforçar a sua
presença no domínio das Tecnologias
da Informação, aumentando ainda as
competências e a especialização no
setor financeiro.
O enquadramento da ITSector num
grupo com a dimensão da ALTEN –
que se encontra cotado na bolsa de
Paris e que atingiu, em 2019, um volume de negócios de 2,6 mil milhões
de euros – vem reforçar a sustentabilidade do modelo de crescimento ace-

lerado que nos tem caracterizado nos
últimos anos: em 2020, o nosso volume de negócios cresceu 20 por cento.
Gradualmente, prevemos criar e desenvolver uma articulação virtuosa
com a ALTEN, reforçando as capacidades domésticas em Portugal e antecipando uma evolução natural da
ITSector para um verdadeiro centro
de competências europeu, servindo
clientes internacionais nos diferentes continentes.
www.itsector.pt
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A colaboração entre Joana Vasconcelos e a Roche Bobois teve o seu início
em 2019, com a apresentação mundial de “A Arte de Viver”, quando a
marca de mobiliário francesa convidou
a artista visual portuguesa a reinterpretar seis dos seus modelos icónicos
(duas cadeiras Ava, as poltronas Lady
B e Nuage, as mesas de café Sismic e
Cute Cut, bem como o icónico sofá
Mah Jong).
O croché tantas vezes presente
nas criações da artista também foi
adaptado a algumas destas peças,
com resultados vibrantes e ousados.
A parceria – apresentada oficialmente em Paris, Genebra, Lisboa e Miami
– provou ser um tal sucesso que a
Roche Bobois, líder mundial em design e distribuição de móveis, decidiu
desafiar a artista a criar sua própria
coleção a partir do zero. E assim nasceu a “Coleção Bombom”.

JOANA VASCONCELOS
ARTISTA PORTUGUESA
ASSINA COLEÇÃO DE
MOBILIÁRIO EM FRANÇA
A artista portuguesa Joana Vasconcelos foi convidada
para uma nova parceria pela marca de mobiliário
francesa Roche Bobois, com o objetivo de celebrar os
seus 60 anos. Em setembro do último ano, foi assim
apresentada publicamente a “Coleção Bombom”, que
reúne um conjunto de sofás, tapetes e almofadas.
Colorida e descontraída, a coleção
assinada por Joana Vasconcelos apela
à criatividade e permite que os clientes criem as suas próprias combina-

ções em casa, para melhor desfrutar
do espaço doméstico. A colaboração
comprova, uma vez mais, a afinidade
natural entre o design e a arte.

Esta coleção inclui um sofá em seis
cores e quatro formas diferentes, com
opções de suportes de costas variadas, além de seis almofadas e quatro
tapetes impressos com desenhos da
artista, numa feliz passagem do pictórico ao volumétrico.
“Adorei trabalhar com a equipa da
Roche Bobois, que tem um grande respeito pelo processo criativo.
E queremos que os clientes também se
juntem a nós nesse processo, criando
suas próprias variações, quase como
quem junta peças de Lego, trazendo
nova cor e forma para a sua experiência doméstica. A coleção é toda muito orgânica, quase feita sob medida,
e cada um pode criar o seu próprio
sofá montando diferentes módulos de
acordo com o seu próprio conceito de
conforto. Estou muito curiosa para ver
como as pessoas usam a sua inventividade, que doces narrativas criam para
si mesmas e para o seu espaço”, revela Joana Vasconcelos.
www.joanavasconcelos.com
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POWER DOT
STARTUP PORTUGUESA DÁ CARTAS
NO MERCADO FRANCÊS
Fundada em 2018, a startup portuguesa Power Dot é o operador de carregadores
para veículos elétricos com maior crescimento na Europa. Depois de rapidamente se
tornar num dos maiores operadores em Portugal, a empresa começou a estudar a
sua internacionalização em 2020, sendo França o país escolhido para dar este passo.

O potencial do mercado francês foi
desde logo reconhecido pela startup.
Em primeiro lugar, a dimensão do
mercado é bastante evidente, uma
vez que França tem uma população
de 67 milhões com um elevado poder de compra. Para além disso, o
governo francês aposta fortemente
na sustentabilidade e na eletrificação
dos transportes, através da criação de
incentivos relevantes na aquisição de
viaturas elétricas. Por último, os construtores de automóveis franceses fizeram também um enorme compromisso de eletrificação dos seus produtos.
Esta combinação de fatores vai potenciar um enorme crescimento nas

vendas de carros elétricos, veículos estes que irão necessitar de locais para
carregar. A Power Dot apostou assim
neste país, tendo montado uma equipa local sediada em Paris. Esta equipa
conta já com oito pessoas, sendo esta
a base para o crescimento e sucesso
da empresa no mercado francês.
França tem sido uma experiência muito
positiva para a Power Dot, que conseguiu contratar uma equipa jovem, mas
muito talentosa, que tem sido a alma
da empresa neste mercado. A empresa
acredita que existe muito talento em
França à procura de oportunidades de
trabalho em projetos desafiantes. Assim, para esta startup portuguesa ter

uma ter uma equipa local tem sido a
principal razão do sucesso.
É de referir ainda que Power Dot acredita que o facto de o mercado francês ter
a mesma moeda facilita o investimento
no país e reconhece que é fundamental ter conhecimento da língua francesa
para se ter sucesso neste mercado.
No futuro, o principal objetivo da
startup é poder continuar a fazer crescer a sua rede de carregadores neste
mercado, especialmente em parceria
com retalhistas como supermercados
e centros comerciais.
https://powerdot.pt/
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WEBHELP
APOSTA NA EXPANSÃO
EM PORTUGAL
A Webhelp é uma multinacional francesa, prestadora
de serviços de Business Process Outsourcing (BPO), que
opera em 50 países e conta com 75 mil colaboradores
espalhados por 170 escritórios. Em Portugal desde
2015, é líder europeu do seu segmento e ambiciona
liderar a nível global. Nos últimos 12 meses, o Grupo
Webhelp abriu escritórios em seis novos países e
aumentou a sua estrutura com a contratação de 15
mil colaboradores.

gestão dos fluxos de trabalho previstos e não previstos.
Para o futuro, após as mudanças trazidas pela pandemia, existe uma enorme oportunidade para se continuar a
atrair pessoas de todo o mundo devido à elevada qualidade de vida e nível
de segurança local. Aproveitando esse
contexto, a Webhelp, com a sua estratégia de apoio às startups em todo o
mundo, através do The Nest, suporta
em Portugal, desde 2019, alguns dos
mais conhecidos unicórnios a nível
europeu com programas específicos
para este segmento de mercado.
Dado o setor do BPO ser extremamente competitivo, o grande desafio
de Portugal é conseguir acompanhar
o crescimento exponencial da necessidade de recursos multilingue (devido ao aumento do comércio online)
nas áreas de suporte ao cliente e suporte técnico.
https://webhelp.com/pt-pt/

Em Portugal, a Webhelp irá abrir este
ano dois novos escritórios, em Lisboa
e Braga, que irão criar 500 novos postos de trabalho para juntar aos 2.000
colaboradores de 58 nacionalidades
que já compõem os quadros da empresa. Esta estratégia comprova que
Portugal é um dos melhores destinos
na Europa para a instalação de centros
de suporte multilingue.
Os fatores decisivos para se investir em
Portugal é a capacidade em recrutar

localmente pessoas que falam e escrevem, de forma nativa, outros idiomas,
e o facto de Lisboa e Porto serem polos
de atração para jovens trabalhadores
de toda a Europa devido ao seu cosmopolitismo e estilo de vida.
No que diz respeito à facilidade de instalação, Portugal dispõe das melhores
infraestruturas de telecomunicações,
de um custo mais baixo do parque
imobiliário e tem uma legislação laboral favorável que permite uma boa
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Área: 543 965 km2 (excluindo os Territórios e Departamentos

Toulouse; Lille; Bordeaux; Nice; Nantes; Strasbourg; Rennes; Grenoble;

ultramarinos)

Rouen; e Toulon

População: 65,59 milhões de habitantes (2021)

Religião: A maioria da população professa a religião Católica, existindo

Designação oficial: República Francesa

igualmente importantes comunidades muçulmanas, protestantes e judias

Chefe de Estado e do Governo: Emmanuel Macron

Língua: A língua oficial é o francês. Dos numerosos dialetos regionais,
destacam-se o bretão e o basco

Data da atual Constituição: 1958

Unidade monetária: Euro (EUR)

Principais Partidos Políticos: Parti Socialiste (PS); Europe Ecologie
Les Verts (EELV); Parti Radical de Gauche (PRG); Les Républicains
(anteriormente Union pour un Mouvement Populaire - UMP); Nouveau
Centre (NC); Mouvement Démocrate (MoDem); Parti Communiste
Français (PCF); Front National (FN).

1 EUR = 1,20 USD (Banco de Portugal, maio 2021)
Risco País:
Risco geral - A (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU
Risco Político - AA
Risco de Estrutura Económica - A

Capital: Paris
Outras cidades importantes: Lyon; Marseille-Aix-en-Provence;

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), Banco de Portugal.
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ELECTRO PORTUGAL
Uma empresa de sucesso a nível internacional
Com exportações para mais de 25 mercados externos, entre os quais Espanha,
França, Itália, Marrocos e Egipto, a Electro Portugal tem como objetivo crescer
de forma sustentada, através de uma base alargada de clientes nacionais
e internacionais.

Fundada em 1948, a Electro Portugal é uma empresa familiar líder no
mercado nacional de consumíveis e
equipamentos para soldadura, posição que tem reforçado ao longo dos
últimos anos.
Desde a sua origem que a principal
atividade da Electro Portugal é o fabrico de uma gama alargada de elétrodos especiais com marca própria, a
EUROTROD, bem como a comercialização de outros consumíveis e equipamentos para soldadura e corte.
Todos os produtos da empresa são desenvolvidos com base numa seleção
criteriosa de matérias-primas provenientes de parceiros certificados e a
produção segue rigorosas normas de

controlo de qualidade ao longo das diferentes fases, garantindo um produto
final com um excelente desempenho.
Os equipamentos EUROTROD destacam-se pela fiabilidade, facilidade de
regulação, variedade de características
e funcionalidades. São máquinas multiprocesso, sinérgicas, compactas ou
modulares, com alimentação monofásica e trifásica, de tecnologia inverter.
Permitem soldar em vários processos
(MMA, MIG-MAG, TIG, corte Plasma).
Com mais de 100 colaboradores,
a Electro Portugal tem como missão
vender soluções e oferecer produtos e
serviços de qualidade, que respondam
com valor acrescentado às necessidades dos seus clientes.

Os seus principais clientes são empresas
dos setores das indústrias metalomecânica, metalúrgica, energias renováveis,
petroquímica, naval, entre outros.
Em 2011, a empresa centralizou a sua
atividade (logística, produção, administrativa, comercial, assistência técnica, laboratório e centro de I&D) numa
nova e moderna unidade industrial, no
Forte da Casa, onde se utilizam os melhores princípios da Indústria 4.0, num
processo permanente de melhoria
e aperfeiçoamento tecnológico. Acresce um centro de assistência técnica
e um escritório comercial de apoio à
região norte, ambos situados na Maia.
A filial em Espanha, Eurotrod Ibéria,
constituída em 2019 e com sede em
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Barcelona, tem como principal missão desenvolver a atividade comercial
no mercado espanhol. Depois de um
arranque positivo em 2020, a empresa reforçou este ano a equipa comercial, alargou a cobertura geográfica
do mercado e inaugurou o seu armazém em Barcelona. Com base no
sucesso da Eurotrod Ibéria, a empresa
pretende replicar nos próximos anos
o mesmo modelo de negócio para
outros mercados.
Também no ano de 2019, a Electro
Portugal estabeleceu, em parceria
com um sócio estrangeiro, a Sentinel Status, com o objetivo de produzir anualmente, numa primeira fase,
nove mil toneladas e, numa segunda
fase, 18 mil toneladas de fio para soldadura numa nova unidade industrial,
que se encontra em construção, empregando a tecnologia mais moderna,
eficiente e ambientalmente responsável (trefilagem a seco). A produção destinar-se-á maioritariamente à
exportação, permitindo fortalecer a
oferta da Electro Portugal e alcançar
novos clientes e mercados.
“A Electro Portugal tem sido bem-sucedida num mercado altamente internacionalizado e competitivo, como
é típico dos bens transacionáveis, dominado por grandes multinacionais.
A trajetória positiva dos resultados
económicos ao longo dos últimos
anos testemunha o sucesso da fusão
de novos métodos de produção com
os mais recentes desenvolvimentos
na tecnologia, que permitem oferecer
soluções eficientes e de enorme valor
acrescentado aos nossos clientes”,
afirma Pedro Mendonça, gerente da
Electro Portugal.
Em 2020, a empresa registou um volume de negócios de 15,5 milhões de
euros, o melhor desde a sua fundação, dos quais 36 por cento dizem
respeito à exportação. De referir
ainda que o volume de negócios da
Eurotrod Ibéria foi de 3,7 milhões de
euros, em 2020.

Pedro Mendonça revela ainda que
“em 2020, a Electro Portugal voltou a
aumentar o seu volume de negócios e
as suas exportações, fruto da resiliência de todos os seus profissionais e da
aposta na internacionalização, através
da marca EUROTROD”.
A Electro Portugal iniciou o seu processo de internacionalização nos anos
90, estando hoje presente na Europa,
Ásia, América e África. Exportando
para mais de 25 países, os seus principais mercados de exportação são
Espanha, França, Itália, Marrocos e
Egipto. Além disso, participa ativamente em feiras internacionais, como
a “Essen Schweissen & Schneiden”, a
“Metal Madrid” e a “Xangai Welding
& Cutting”.
Em 2021, a Electro Portugal espera
alcançar um volume de vendas de 17
milhões de euros e a Eurotrod Ibéria
de seis milhões de euros.
“Os nossos clientes nacionais e internacionais procuram-nos pela qualidade de serviço e pela diferenciação

EMPRESAS

45

dos produtos que produzimos e comercializamos”, finaliza o gerente da
Electro Portugal.
A política da qualidade tem estado
presente na atuação externa e interna da empresa. A partir do ano
2000 implementou o seu Sistema
de Gestão da Qualidade, certificado
pela TÜV Rheinland, de acordo com
a Norma ISO 9001, o qual serviu de
suporte à reconhecida qualidade dos
produtos e à eficiência verificada em
inúmeras auditorias.
A Electro Portugal dispõe de marcação CE (certificados CPR emitidos
pela CERTIF e TÜV Rheinland, de
acordo com a norma EN13479) para
os seus elétrodos e consumíveis mais
representativos, assim como a aprovação dos seus produtos emitida por
entidades externas, nomeadamente
pela TÜV Rheinland, Bureau Veritas,
DB Deutsche Bhan, Lloyd’s Register,
entre outras.
www.electroportugal.com
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A empresa mãe, a FREZITE – Ferramentas de Corte, iniciou a sua atividade
com o objetivo de fabricar e comercializar ferramentas. Atualmente, o grupo conta com 14 empresas próprias,
tendo três em Portugal e 11 em mercados externos, mais especificamente
na Alemanha, República Checa, Reino
Unido, Espanha, Brasil, Polónia, México e Finlândia. A sua ação é apoiada
por uma extensa rede de agentes.
Em 2021, o Grupo FREZITE espera
alcançar um volume de negócios de
50 milhões de euros, dos quais 15
milhões dizem respeito às empresas
localizadas nos mercados externos.
Dos 35 milhões de euros esperados
em Portugal, 71 por cento destinam-se à exportação.
Com uma forte aposta na qualidade
dos seus produtos e no nível do serviço prestado, promovendo o trabalho
de equipa e a inovação, o grupo conta
com 459 colaboradores tecnicamente especializados e qualificados, dos
quais 339 trabalham em Portugal.

FREZITE
Engenharia portuguesa
reconhecida
no mundo inteiro
Constituído em 1978, o Grupo FREZITE integra
um conjunto de empresas que começou na área
das ferramentas de corte de elevada precisão
e que atualmente opera em várias áreas de
negócio, sendo um fornecedor de referência do
competitivo mercado industrial em mais de 60
países, distribuídos pelos cinco continentes.

O Grupo FREZITE movimenta-se em
áreas tecnológicas diversificadas,
possuindo uma forte vocação em
Engenharia, disciplina que coloca no
centro da sua organização criativa,
produtiva e de inovação. Em 2017,
foi distinguido pela Ordem do Engenheiros de Portugal com o Troféu
OE/80 anos, engenharia mecânica,
como um dos 12 casos mais emblemáticos da engenharia das últimas
oito décadas em Portugal.
Este elevado nível de especialização
permite o desenvolvimento de soluções em ferramentas de corte, componentes de corte e desgaste, sistemas
de corte e soldadura por ultrassons,
dispositivos de fixação e máquinas
inteligentes, bem como o projeto, fabrico e integração de hardware para
aplicações aeroespaciais.
A FREZITE tem como clientes diversos setores industriais, para a Divisão
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Madeira, o mobiliário de madeira,
carpintaria, pisos técnicos, transformação do painel, têxtil e alimentar, e
para a Divisão Metal, a produção de
geradores eólicos, bem como os setores automóvel, médico, aeronáutico,
componentes aeroespaciais e moldes.
A gestão de ferramentas constitui
mais uma valência da FREZITE que,
desta forma, se afirma como um
fornecedor completo de sistemas-ferramenta: da conceção ao fabrico
de novas ferramentas – standard ou
à medida – passando pela assistência
pós-venda e gestão de serviços.
O grupo é o maior fabricante de ferramentas de corte por arranque de
apara da Península Ibérica e dispõe de
uma unidade de produção própria exclusivamente dedicada ao fabrico de
uma vasta gama de serras circulares
de elevada precisão (única na Península Ibérica).
Desde a sua fundação, a FREZITE tem
vindo a expandir a sua atividade e
a crescer de forma sustentada. Em
2018, com as sinergias proporcionadas pelas aquisições da FHP – Frezite
High Performance (na altura HPS Portugal) e a integração da (até então
cliente) SERI, o Grupo FREZITE passou
a oferecer ao mercado soluções integradas com serviços que vão muito
além do fabrico de ferramentas.
A SERI projeta e executa dispositivos
hidráulicos de fixação em sistemas de
automação para linhas de maquinagem. Além disso, desenvolve soluções especiais de controlo e montagem em conjuntos e subconjuntos
mecânicos, integrando elevados níveis de automação e robótica com
equipamentos inteligentes em soluções customizadas.
A FHP, por seu lado, desenvolve, fabrica, testa e integra revestimentos
multicamada (MLI) para aplicações espaciais e criogénicas. Especialista em
MLI, uma eficiente proteção térmica,

a FHP desenvolve soluções no domínio da criogenia, que tem aplicações
em indústrias muito diversificadas,
que vão da área médica ao setor dos
transportes. Além de participar no
desenvolvimento de uma solução de
aerotransporte e no fabrico de novos satélites do programa Copernicus
– para observação da Terra –, é responsável pelo revestimento da antena
da JUICE, uma das principais missões
científicas a Júpiter. Está igualmente
envolvida no fabrico do refletor para
um satélite que poderá possibilitar a
independência da Europa, em termos
de observação da Terra.
Com estas aquisições, o Grupo FREZITE
passou a assegurar a realização de
projetos chave-na-mão (Turnkey Projects), além de atuar no segmento do
espaço, aproveitando o know-how
nesta área para estender o seu âmbito
de atuação a aplicações terrestres.
Desta forma, é uma referência em
áreas distintas, que vão do espaço aos
transportes, passam pelo conforto do
lar, sem esquecer o design e a moda,
e chegam ao desporto e lazer. “Nos
diversos setores criamos soluções otimizadas e orientadas para a máxima
eficiência na produção, assegurando
rendibilidade aos nossos clientes”, refere Tiago Fernandes, CEO do Grupo.
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A empresa apostou também, com sucesso, em sistemas de corte e soldadura por ultrassons para as indústrias
têxtil, embalagem, automóvel, plásticos, dispositivos médicos, alimentar,
entre outros. A FREZITE dispõe de diferentes opções de sonotrodos, para
sistemas fixos e portáteis, proporcionando “um serviço customizado e
diferenciador que permitiu, com criatividade e engenho, apoiar o esforço
de (re)conversão da indústria nacional, neste difícil e desafiante contexto
de combate à pandemia”, menciona
Tiago Fernandes.
A FREZITE identifica a necessidade de
inovar, reduzindo desperdícios, como
um fator impulsionador para desenvolver soluções cada vez mais produtivas, rentáveis e amigas do ambiente.
O Grupo dispõe de cerca de 25.000 m2
de área produtiva e mais de 400 máquinas no conjunto das suas fábricas,
sendo que mais de uma centena de
máquinas trabalha com recurso a alimentador automático, o que se traduz num elevado nível de automação.
Paralelamente, adota metodologias
de gestão lean para otimização dos
processos de trabalho.
Já este ano, a empresa concluiu a renovação do seu showroom, dotando-o de uma área dedicada à formação
técnica, tanto de clientes – que podem acompanhar todo o processo
de testagem –, como dos próprios
colaboradores. Neste espaço o cliente pode ainda receber consultoria em
engenharia de aplicações, realizar testes e criar ambientes de simulação da
sua produção de prototipagem.
“Todos os dias, os nossos engenheiros
e técnicos fazem jus à reputação internacional do Grupo FREZITE, transformando os desafios dos nossos clientes
em soluções únicas e diferenciadoras”, finaliza Tiago Fernandes.
www.frezitegroup.com
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Economia global registará
um crescimento de 6 por
cento em 2021
O crescimento global deverá ser de 6
por cento em 2021 e desacelerar para
4,4 por cento no próximo ano, segundo
o World Economic Outlook do Fundo
Monetário Internacional (abril 2021).
Os dados representam uma revisão em
alta das previsões apresentadas pelo
FMI em outubro.
O relatório do FMI sublinha que o nível
de incerteza manter-se-á elevado e a recuperação terá diferentes velocidades.
Nos Estados Unidos o PIB deverá atingir
ainda este ano o nível anterior à pandemia, em muitas economias desenvolvidas isso deverá acontecer no próximo
ano e em grande parte dos mercados
emergentes só em 2023. Nas economias em desenvolvimento a perda de
rendimento entre 2020 e 2022 será de
aproximadamente 20 por cento do PIB
per capita de 2019, quase o dobro do
verificado nas economias desenvolvidas
(11 por cento).
CONSULTAR

Investidores estão
menos otimistas,
mas Portugal tornou-se
mais atrativo
Os investidores estão mais cautelosos
e menos otimistas do que em 2020,
segundo o FDI Confidence Index, de
abril passado, divulgado pela consultora Kearney. Este índice avalia a confiança associada ao investimento direto
estrangeiro e, de acordo com os dados
divulgados, apenas 57 por cento dos
investidores disseram estar otimistas,
uma descida significativa face aos 72

por cento que tinham respondido dessa forma em 2020.
Os Estados Unidos continuam a ser o
país mais atrativo para efetuar investimentos, pelo nono ano consecutivo,
seguindo-se o Canadá e a Alemanha.
Portugal encontra-se em 20º lugar,
tendo subido uma posição no ranking
face a 2020.
CONSULTAR

Preços das commodity
recuperam em 2021
Os preços das commodity continuaram a recuperar no primeiro trimestre
de 2021 e estão mesmo acima dos
níveis anteriores à pandemia no caso
de quatro quintos destes produtos,
de acordo com o relatório Commodity Market Outlook do Banco Mundial
(abril 2021). O barril de petróleo, por
exemplo, atingiu uma média de 56
dólares no período de janeiro a março
de 2021, mais de um terço do que em
2020, e prevê-se que atinja os 60 dólares no próximo ano.
Também as commodity agrícolas deverão aumentar 14 por cento em
2021 e depois estabilizar o seu preço. No caso dos metais prevê-se um
aumento médio dos preços em 2021
seguido de uma queda em 2022. O
preço do cobre, por exemplo, aumentou 50 por cento em março de 2021
face ao final de 2019.
CONSULTAR

Angola – Novas
regras cambiais
para operações
de importação

e exportação
de mercadorias
O Banco Nacional de Angola (BNA)
atualizou, com a publicação do Aviso nº 04/2021, as regras e os procedimentos aplicáveis à importação e
exportação de mercadorias. O novo
regime, que entrou em vigor a 14 de
maio, é caraterizado por um desígnio
de simplificação em que estas operações se encontram isentas de licenciamento pelo BNA e a sua liquidação
passa a ser efetuada pelas Instituições
Financeiras Bancárias (IFB), na qualidade de intermediárias. Na importação
de mercadoria são admitidas as seguintes modalidades de pagamento e
respetivos termos: adiantamentos ou
pagamentos antecipados, créditos documentários, cobranças ou remessas
documentárias e garantias bancárias
(incluindo standby LCs).
CONSULTAR

China impõe novos
requisitos de registo
para empresas
estrangeiras do setor
agroalimentar
A China aprovou, a 12 de abril, a imposição de novos requisitos de registo
para todas as empresas estrangeiras
exportadoras de produtos alimentares,
através da publicação de dois regulamentos que deverão entrar em vigor
a 1 de janeiro de 2022: Regulations
on Registration and Administration of
Overseas Manufacturers of Imported
Food; Administrative Measures on Import and Export Food Safety. Este novo
quadro legislativo reflete o compromisso assumido pelo governo de aumentar
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a segurança e a qualidade dos produtos
alimentares importados.
CONSULTAR

Lista dos Acordos
Bilaterais de Investimento
publicada no Jornal
Oficial da UE
A lista anual dos acordos bilaterais de
investimento, referida no artigo 4, n.º
1, do Regulamento (UE) n.º 1219/2012,
que estabelece disposições transitórias
para os acordos bilaterais de investimento entre os Estados-membros e os
países terceiros, e que tem por base
as notificações apresentadas pelos Estados-membros à Comissão Europeia,
foi publicada no Jornal Oficial da União
Europeia. No caso de Portugal estão em
causa os seguintes Acordos: Albânia;
Angola; Argélia; Argentina; Bósnia-Herzegovina; Brasil; Cabo-Verde; Chile;
China; Coreia do Sul; Cuba; EAU; Egito; Filipinas; Gabão; Guiné-Bissau; Guiné Equatorial; Índia; Jordânia; Koweit;
Líbia; Macau (China); Maurícias; México; Marrocos; Moçambique; Paquistão;
Paraguai; Peru; Qatar; Rússia; São Tomé
e Príncipe; Sérvia; Timor-Leste; Tunísia;
Turquia; Ucrânia; Uruguai; Usbequistão;
Venezuela; Zimbabué.
CONSULTAR

Exportações de bens
aumentam 28,2 por
cento em março e 6,2
por cento no primeiro
trimestre de 2021
No primeiro trimestre de 2021, as exportações de bens ascenderam a 15,4
mil milhões de euros, contra 14,5 mil

milhões de euros em igual período
de 2020, ou seja, um acréscimo de
907 milhões de euros (taxa de variação homóloga de 6,2 por cento), de
acordo com as Estatísticas Correntes
do Comércio Internacional Português
de Bens do INE. No mesmo período,
as importações totalizaram 18,1 mil
milhões de euros e diminuíram 1,0
milhões de euros, apresentando uma
tvh de -5,3 por cento. Estes resultados
determinaram um défice da balança
comercial de 2,6 mil milhões de euros.
Em março de 2021 as exportações de
bens registaram taxas de variação nominais de 28,8 por cento em termos
homólogos (tvh) e de 16,1 por cento
face a fevereiro de 2021 (variação em
cadeia), atingindo 5,8 mil milhões de
euros, em valor absoluto.
CONSULTAR

VAB gerado pelo
turismo terá diminuído
48,2 por cento em 2020
Em 2020, o Valor Acrescentado Bruto
gerado pelo Turismo (VABGT) terá registado um decréscimo de 48,2 por cento
face a 2019, em termos nominais, que
compara com a redução de 4,6 por cento do VAB da economia nacional (INE,
maio 2021). O Consumo de Turismo no
Território Económico (CTTE) caiu 50,4
por cento, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) diminuiu 5,4 por cento,
verificando-se uma redução sem precedentes da despesa do turismo recetor
(exportações de turismo). O VABGT representou 4,6 por cento do VAB nacional (8,4 por cento em 2019), enquanto
o CTTE foi equivalente a 8,0 por cento
do PIB (15,3 por cento em 2019).
CONSULTAR
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Portugal irá registar
uma variação real do
Produto Interno Bruto
(PIB) de 3,9 por cento
em 2021
Portugal irá registar uma variação real
do Produto Interno Bruto (PIB) de 3,9
por cento em 2021 e de 5,1 por cento
em 2022, segundo as Previsões Económicas de Primavera (European Economic Forecast Spring) da Comissão
Europeia. Quanto à inflação, a Comissão prevê que que será de 0,9 por cento em 2021 e 1,1 por cento em 2022
(mantém-se a previsão para 2021 e
existe revisão em baixa em 0,1 pontos
percentuais para 2022 face às previsões
de Inverno). A taxa de desemprego em
Portugal deverá ser de 6,8 por cento
em 2021 e de 6,5 por cento em 2022.
Relativamente à situação orçamental, a
Comissão prevê que o saldo orçamental
passe de -5,7 por cento do PIB em 2020
para -4,7 por cento do PIB em 2021 e
para -3,4 por cento em 2022.
CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP
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notícias
AICEP
(10 a 15 de maio de 2021), que levou
uma missão empresarial ao mercado
grego, numa organização da AICEP
em articulação com a AIP e a DGPM
do Ministério do Mar.

Campanha na Grécia
conta com presença
de Brilhante Dias
A AICEP continua a promover Portugal na Grécia, através da Campanha
“MADE IN PORTUGAL naturally” que
contempla a decoração da residência
oficial da Embaixada com produtos
portugueses da fileira casa. Devido
aos constrangimentos impostos pala
pandemia, o primeiro almoço de promoção junto dos agentes económicos
locais teve lugar em maio e contou
com a presença do secretário de Estado da Internacionalização, Eurico
Brilhante Dias.
O almoço contou com 12 convidados,
entre distribuidores, agentes, retalho,
cadeias hoteleiras e chefes de cozinha, que tiveram a oportunidade de
conhecer e apreciar os produtos e a
gastronomia portugueses.
Eurico Brilhante Dias deslocou-se à
Grécia no âmbito de uma visita do ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos

Presidente da AICEP
participa no lançamento
da plataforma UNIO
A Embaixada de Portugal no Senegal assinalou, no dia 10 de maio, a
apresentação da plataforma digital
UNIO, uma app de “matchmaking”
empresarial, que visa, sobretudo,
juntar vontades e facilitar negócios,
encontrar empregos e aproximar
pessoas. Trata-se de um projeto integrado no Prémio Francisco de Melo
e Torres, atribuído ao ‘Embaixador
Económico do ano’, e permitirá criar
uma nova ponte digital ao serviço
dos empresários em Portugal e na
Costa Ocidental Africana.
Na cerimónia virtual de apresentação

da UNIO estiveram presentes Eurico
Brilhante Dias, secretário de Estado
da Internacionalização, Luís Castro
Henriques, presidente da AICEP, Vítor
Sereno, embaixador de Portugal no
Senegal, Gonçalo Terenas, presidente
da Câmara de Comércio e Indústria
Portugal-Senegal, João Pedro Guimarães, secretário-geral da Câmara de
Comércio e Indústria Portuguesa, e
José Leal e Silva, Executive Director da
empresa Bee Engineering.

AICEP México
participa no webinar
‘Portugal Connect’
A Câmara de Comércio e Indústria
Luso Mexicana (CCILM) organizou, a
29 de abril, o seu primeiro webinar no
âmbito do projeto ‘Portugal Connect’,
que teve como tema as “Oportunidades de internacionalização no México
para os Moldes, Máquinas e Ferramentas para a Indústria, e Plásticos”.
O evento contou com a participação
de Mariana Oom, delegada da AICEP
no México, de Eurico Brilhante Dias,
secretário de Estado da Internacionalização, de Miguel Gomes da Costa,
presidente da CCILM, de Hermann
Aschentrupp Toledo, embaixador do
México em Portugal, e de Sérgio Contreras, vice-presidente executivo do
COMCE – Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión
y Tecnología.
Mariana Oom indicou os principais
aspetos que as empresas portuguesas
devem ter em conta caso queiram investir no México. Estudar o mercado
mexicano, criar uma estratégia, organizar os recursos necessários e adaptar-se à cultura de negócios foram algumas das recomendações referidas.
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COSEC
Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação
A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classificativa 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), corresGrupo 1
Singapura *
Taiwan

Grupo 2
Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa
Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

Grupo 3
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

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.

Grupo 4
África do Sul •
Bahamas
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

Grupo 5
Albânia
Argélia
Aruba
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egito
El Salvador
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Grupo 6
Angola
Arménia
Bahrein
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores
C. do Marfim
Dominica
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Myanmar
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria
Omã
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles
Sri Lanka
Suazilândia
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Grupo 7
Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
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
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Turquemenistão
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

NOTAS
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) A
 nguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Helena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos
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BOOKMARKS

NORMALIDADE

Autor: Carlos Leone
Editora: Theya Editores
Ano: 2020
Nº de páginas: 150 pp.
Preço: 15,00€

“Normalidade” é um livro de
ideias sobre a pandemia, que
consiste num ensaio escrito entre
março e junho de 2020 a partir de
notas para um encontro universitário, entretanto adiado. Assim,
articula aspetos daquilo que constitui a normalidade, sem oferecer
nenhuma conclusão ao leitor, uma
vez que a normalidade não é um
tema encerrado, sistematizado.
O argumento centra-se no estatuto habitual do conceito de normalidade (algo em que não se pensa)
e nos pontos de contacto entre
diferentes normalidades (sem pretender esgotar o campo do que
é tido por normal): a primazia da
economia na decisão política, a
prevalência das imagens na comunicação, o desinteresse pela integridade da coisa pública, em geral.
No conjunto, defende-se que a

pandemia, que fez com que tanto
se desejasse o regresso ao normal,
é um tipo de evento perturbador
que se deve repetir no futuro (nesta forma ou em variantes) e que a
normalidade vai adaptar-se a isso.
Desse modo, contudo, o sentimento pessoal e social de incerteza vai
manifestar-se mais e a importância
da incerteza como conceito também merece ser reavaliada.
O livro conta com seis capítulos:
“A Normalidade”, “A Pandemia”,
“Ciência”, “Economia”, “Política”
e “Crise ou Interregno?”.
O filósofo e autor Carlos Leone
publicou o seu primeiro livro em
1999. Desde 2004 que publica regularmente na Imprensa Nacional
– Casa da Moeda, tanto obras suas
como estudos relativos a autores
portugueses dos séculos XIX e XX.

PENSE PELA SUA CABEÇA

Autor: Vikram Mansharamani
Editora: Actual
Ano: 2021
Nº de páginas: 288 pp.
Preço: 20,90€

O nosso mundo, complexo e
inundado de dados, está a tornar-nos cada vez mais dependentes
de especialistas, de protocolos e
da tecnologia. A questão que se
impõe é a seguinte: Seremos capazes de voltar a pensar pela própria cabeça?
O livro “Pense pela Sua Cabeça”
contém os princípios e as técnicas
para o ajudar a adotar uma abordagem crítica, sem descurar, especialistas, protocolos e sistemas
computacionais, essenciais para
tomadas de decisão informadas.
Desta forma, o principal objetivo

desta obra é restaurar o pensamento na era dos especialistas e
da inteligência artificial.
Vikram Mansharamani é professor na Universidade de Harvard e
um observador de tendências que
mostra às pessoas como podem
antecipar o futuro, gerir riscos e
identificar oportunidades. O seu
primeiro livro, “Boombustology”,
forneceu uma estrutura para detetar bolhas antes que elas rebentassem. Para além do ensino
universitário, também aconselha
vários CEO da Fortune 500.
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