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Com a pandemia 
que tomou conta do 
planeta há já quase 
dois anos, a criação 
e o desenvolvimento 
de novas tecnologias 
ganharam terreno, 
numa evolução que 

impactou diretamente na vida das pessoas, 
na sociedade em geral e, principalmente, na 
atividade das empresas. Um dos setores onde 
a inovação e as novas tecnologias mais se fa-
zem sentir é o da Saúde, no seguimento de 
um percurso já em desenvolvimento, mas que 
conhece agora um novo impulso motivado 
pela conjuntura atual.

É de eHealth, ou Saúde Digital, que falamos 
nesta edição da Portugalglobal, no seguimento 
de um inquérito realizado pela AICEP em 2021 
que visou aprofundar o conhecimento deste 
subsetor em Portugal. Deste inquérito, que 
envolveu uma amostra de 65 empresas entre 
startups, micro, pequenas, médias e grandes 
empresas com capital nacional e estrangeiro, 
resultou um conjunto de conclusões que per-
mitem antecipar o crescimento da eHealth 
num futuro próximo, em consonância com o 
previsto para o resto do mundo.

Um dos atores que se destaca no panorama 

da eHealth é precisamente um dos mais recen-

tes unicórnios portugueses, a SWORD Health, 

uma das empresas que respondeu ao inquérito 

da AICEP, e que é responsável pela criação da 

primeira solução digital para o tratamento de 

patologias músculo-esqueléticas. Fundada em 

2015, foi a startup portuguesa mais rápida a 

tornar-se unicórnio, sendo seu objetivo investir 

no desenvolvimento de novas terapias digitais 

e aumentar a sua expansão no mercado glo-

bal. Márcio Colunas, cofundador da SWORD 

Health, é o nosso entrevistado deste mês.

Nos mercados damos destaque à Suíça, um 

país com o qual Portugal mantém um relacio-

namento sólido e histórico, e que em termos 

comerciais apresenta uma balança favorável 

ao nosso país, sobretudo ao nível dos serviços 

exportados. Economia sólida e desenvolvida, e 

com um elevado PIB per capita, a Suíça apre-

senta inúmeras oportunidades para as empresas 

portuguesas de diversos setores de atividades. 

Boa leitura e votos de um ano de 2022 com 
muitos sucessos!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Com o desenvolvimento tecnológico, novas tendências e novos produtos surgem 
no setor da saúde, em Portugal e no mundo, designadamente ao nível da chamada 
Saúde Digital ou eHealth. Um mercado que deverá valer, mundialmente, cerca de 

500 mil milhões de dólares em 2025, com o segmento das tecnologias de informação 
na indústria da saúde a gerar a maior fatia das receitas.

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento do subsetor da Saúde Digital em 
Portugal, a AICEP lançou, entre 15 de março e 20 de maio de 2021, um inquérito 
junto de empresas deste setor, que envolveu uma amostra de 65 empresas nas 

quais se incluem start-ups, micro, pequenas, médias e grandes empresas com capital 
nacional e estrangeiro.

A saúde digital é um campo emergente na intersecção da informática médica, saúde 
pública e negócios, onde a internet e as tecnologias relacionadas (comunicação) 

fornecem informações e serviços de saúde em diversas áreas, como sejam o Mobile, 
Telemedicine, Big Data e ePrescriptions. Na Europa, Portugal é já percecionado como 

um role model na área de inovação em eHealth. 

O Plano de Recuperação e Resiliência poderá constituir uma oportunidade para o 
setor do eHealth, já que prevê um investimento na transição digital no Sistema de 

Saúde no valor de 300 milhões de euros.

O setor da saúde (cuidados médicos 
e serviços associados, dispositivos e 
fármacos) é responsável por cerca de 
4 por cento do PIB, representa um vo-
lume de negócios anual de cerca de 
30.000 milhões de euros e um valor 
acrescentado bruto (VAB) de cerca de 
9.000 milhões de euros, englobando 
perto de 90 mil empresas e empre-
gando quase 300 mil pessoas. Nas 
exportações tem-se assistido a um au-
mento crescente ano após ano tendo-
-se fixado em 2020 no valor de 1.749 
milhões de euros.

A pandemia COVID-19 constituiu um 
enorme desafio para todas as orga-
nizações, especialmente no setor da 
Saúde. A pressão contínua sobre este 
setor evidenciou o papel fundamental 
da tecnologia na assistência em cuida-
dos de saúde. 

Devido à sua agilidade e capacidade 
de procurar e encontrar novas opor-

tunidades, as empresas portuguesas, 
com o apoio dos vários centros tec-
nológicos especializados e do siste-
ma científico português, têm vindo 
a desenvolver novas tecnologias e 
a inovar com serviços e modelos de 
negócio disruptivos, de grande valor 

acrescentado e com forte vocação 
exportadora. Muitos destes produtos 
enquadram-se na área do eHealth.

Durante a pandemia, as empresas na-
cionais desenvolveram novas soluções 
como testes antigénios, testes rápidos, 

https://www.statista.com/statistics/1010732/uk-countries-perceived-to-be-role-model-for-ehealth-europe/
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produção de princípios ativos, fabrico 
de ventiladores, mas também soluções 
tecnológicas de mapeamento e ras-
treamento dos casos de COVID-19. 

A par do desenvolvimento tecnológi-
co, surgiram novos produtos, novas 
formas de interação com os disposi-
tivos móveis, novas ferramentas de 
telemonitorização, novas formas de 
trabalho, inteligência artificial e tecno-
logias de impressão, novos serviços de 
assistência remota, uso da tecnologia 
blockchain, uso da Robótica Avança-
da, a impressão 3D de órgãos vitais 
humanos, a genómica, entre outras. 
Este processo de evolução tecnológi-
ca é já uma forte tendência e nenhu-
ma atividade no setor da saúde ficará 
alheia à incorporação crescente da 
tecnologia, fazendo desta um recur-
so fundamental. A cooperação en-
tre os novos atores da economia 4.0 
(aceleradores, incubadoras, start-ups, 
instituições académicas, empresas de 
referência da área farmacêutica e da 
biotecnologia, fabricantes de equipa-

mentos e dispositivos médicos, inves-
tidores…) está a gerar um ecossistema 
totalmente novo que deverá aportar 
enormes vantagens para a economia 
e para os cidadãos. 

Para além de um desenvolvimento 
técnico, este setor é também carac-
terizado por uma forma de pensar, 
uma atitude e um compromisso com 
o pensamento global em rede, para 
melhorar a saúde local, regional e 
mundial utilizando tecnologias de in-
formação e comunicação. Por esta 
razão, organizações como a WHO 
(Organização Mundial de Saúde) e a 
União Europeia têm, nas suas agendas 
estratégias, objetivos específicos para 
a digitalização da saúde.

A nível mundial, espera-se que o mer-
cado global de saúde digital aumente 
as receitas para mais de 500 mil mi-
lhões de dólares até 2025 e que cres-
ça globalmente seis vezes até 2026, 
atingindo um volume de negócios de 
640 mil milhões de dólares (Statista, 

Digital Health, 2020). O segmento 
das tecnologias de informação na in-
dústria da saúde deverá gerar a maior 
fatia de receita, prevendo-se que te-
nha atingido cerca de 280 mil milhões 
de dólares em 2021. A saúde móvel 
(mHealth) regista também uma ten-
dência de crescimento à medida que 
os consumidores exigem maior acessi-
bilidade aos profissionais de saúde e a 
transparência nos cuidados de saúde 
se torna mais importante. 

Ainda de referir que o Plano de Re-
cuperação e Resiliência, resposta da 
União Europeia (UE) às dificuldades 
causadas pela pandemia, em espe-
cial no setor da Saúde, prevê um in-
vestimento de 300 milhões de euros 
na transição digital no Sistema de 
Saúde, a distribuir por quatro pilares 
de intervenção: 

•  Na rede de dados, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de serviço e a 
resiliência dos sistemas informáticos 
do Serviço Nacional de Saúde, para 
uma maior segurança e auditabilida-
de dos dados da saúde; 

•  Na simplificação, uniformização e 
digitalização dos canais de comuni-
cação entre o cidadão e as unidades 
de saúde; 

•  Na modernização dos processos de 
trabalho dos profissionais de saúde; 

•  Na uniformização e generalização 
de dados críticos centrado nos Re-
gistos Nacionais. 

O relatório: objetivos 
e conclusões
Conduzido por via digital, o inquérito 
da AICEP visou os seguintes objetivos 
gerais: aprofundar o conhecimento 
do subsetor eHealth; posicionar o país 
nos mercados externos no domínio das 
tecnologias da saúde, alavancando as 
suas exportações e reconhecimento; 
atrair o interesse de potenciais investi-
dores e de ventures capital; e fomentar 
a articulação entre os agentes econó-
micos (empresas, sistema científico, 

https://www.who.int/health-topics/digital-health#tab=tab_1
https://ec.europa.eu/health/ehealth/home_en
https://www.statista.com/topics/2409/digital-health/#dossierKeyfigures
https://www.statista.com/topics/2409/digital-health/#dossierKeyfigures
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setor privado e setor público) com po-
tencial e interesse no desenvolvimento 
internacional de start-ups. 

Os objetivos específicos deste estudo 
foram os seguintes:

•  Fazer um levantamento dos princi-
pais agentes (associações, organiza-
ções, institutos, universidades, fun-
dos) a atuar neste âmbito;

•  Identificar empresas dos setores
de eHealth com potencial expor-
tador e registá-las na base de da-
dos da AICEP, fazendo o devido
acompanhamento;

•  Tipificar os constrangimentos que
limitam o seu desenvolvimento no
país e a sua capacidade de entrada
nos mercados externos;

•  Desenvolver novos produtos de capa-
citação direcionados para este setor;

•  Organizar eventos promocionais da
oferta portuguesa eHealth e promo-
ver rondas de investimento;

•  Obter da parte dos clientes sugestões
de intervenção e apoio da AICEP;

•  Mapear os principais desafios e opor-
tunidades do setor face à pandemia.

A resposta a um total de 15 questões 
permitiu aferir que: 

•  91 por cento das empresas inquiri-
das do setor de eHealth é composto
por PME, sendo nas regiões centro e
norte que se concentram as incuba-
doras com maior número de empre-
sas do setor.

•  As empresas inquiridas desenvolvem
a sua atividade em mais do que um

subdomínio do setor de eHealth sen-

do a incidência no Telehealth & Tele-

medicine e no Big Data & Analytics. 

As respostas ao questionário neste 

campo indicaram ainda a especiali-

zação das empresas em outros sub-

domínios como Digital Genomics, 

Digital Clinical Trials, Robotics, Au-

tomation e Wearables, entre outros.

•  Dois terços das empresas inquiridas

não pertencem a nenhuma incuba-

dora, mas 45 por cento das empre-

sas criadas após 2010 estão integra-

das em incubadoras.

•  82 por cento das empresas não per-

tencem a qualquer grupo empresa-

rial. Contudo, 40 por cento das em-

presas pertencem a grupos empre-

sariais com capital estrangeiro.

•  A tendência mais significativa é o

aumento da criação de novas em-

presas de eHealth a partir de 2006

e que se acentua muito significativa-

mente entre 2012 e 2016.

•  30 por cento das empresas do setor

eHealth melhoraram a sua faturação

durante a pandemia e 29 por cento

não foram afetadas.

A maioria das incubadoras com empresas deste setor encontram-se nas regiões centro e norte.

Peso das exportações na faturação das empresas.

Principais mercados de exportação.
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•  Estados Unidos da América, bastan-
te destacados, Alemanha e Itália são
os principais países de origem de
capital das empresas de eHealth em
Portugal. O volume de capital chinês
acompanha outros países europeus.

•  39 por cento das empresas inqui-
ridas não exporta (sobretudo mi-
croempresas), mas um quinto das
empresas exportadoras atingiu um
volume de negócios internacional
de 75 por cento a 100 por cento.

•  Os destinos de exportação das em-
presas de eHealth focam-se sobretu-
do no Reino Unido, Espanha e Esta-
dos Unidos da América.

•  Os mercados europeu e dos EUA
destacam-se como principais desti-
nos-alvo das empresas de eHealth.

•  Os clientes-alvo das empresas de
eHealth não são os consumidores
finais.

•  O Health Cluster Portugal conta com
mais de metade das empresas pre-
sentes em associativismo do setor
eHealth.

•  A maioria das empresas de eHealth
não comercializa os seus produtos
através de plataformas online por se
tratar de um setor sobretudo B2B.

Tendências e evolução 
da Saúde Digital 
As respostas ao questionário da AICEP 
apontam para que no futuro haja um 
maior foco na digitalização e integra-
ção dos cuidados de saúde de forma 
a melhorar a sua acessibilidade e qua-
lidade, reforçando simultaneamente 
a sua personalização, sendo referidas 
várias tendências que ajudarão a ma-
terializar esta previsão. No entanto, 
existe um fator que, mais que uma 
tendência, será um pré-requisito ne-
cessário para que estas venham a ser 
uma realidade. A recolha, integração, 
partilha, análise e utilização de gran-
des quantidades de dados é a chave, 
segundo as empresas participantes, 
para o futuro do eHealth. As tendên-

cias identificadas vão no sentido de 
melhorar a sua recolha, através de 
tecnologia móvel para adquirir dados, 
e à otimização da sua utilização para 
revolucionar a relação entre paciente 
e médico, validar diagnósticos, prestar 
apoio remoto a pacientes, desenvolver 
novos produtos, apoiar a investigação 
e desenvolvimento em saúde, otimizar 
os processos administrativos e produ-
tivos, entre muitos outros exemplos. 
Este processo terá de ser acompanha-
do pela definição de standards que 
possam garantir a qualidade dos da-
dos e o valor da sua integração. 

vamente, trará uma descentralização 
da medicina no geral.

Sendo também um serviço à distân-
cia, a telemonitorização, ou seja, a 
monitorização em tempo real de pa-
râmetros críticos do paciente, teve um 
especial destaque na resposta das em-
presas. A rápida evolução da IoT (In-
ternet of Things), associada aos wear-
ables de saúde, e o número crescente 
de cidadãos com acesso a smartpho-
nes permite a monitorização de pa-
râmetros de saúde à distância, forne-
cendo ao médico informação precisa 

A tendência mais apontada pelas em-
presas de eHealth é o crescimento dos 
serviços à distância como a telemedi-
cina, as teleconsultas e a telefarmácia. 
A disponibilidade e partilha de dados 
dos pacientes, com o devido controlo, 
nomeadamente através do cumpri-
mento do Regime Geral de Proteção 
de Dados, tornará possível ter consul-
tas à distância eficazes e com menores 
custos. Esta realidade não se aplicará 
apenas às consultas, mas, prospecti-

sobre o estado do paciente, amplian-
do a vigilância, e permitindo desen-
volver soluções de self-awareness ao 
aumentar a capacitação dos doentes 
através de um maior e melhor aces-
so a informação clínica. Portugal tem 
já em funcionamento experiências de 
sucesso de telemonitorização onde se 
verificam elevados graus de satisfação 
dos doentes, clínicos e técnicos envol-
vidos. Espera-se que esta tendência se 
estenda aos cuidados domiciliários, 

Clientes-alvo das empresas de eHealth.
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com redução de internamentos, o que 
já é uma tendência crescente. 

É igualmente esperado um maior re-
curso a ferramentas de Inteligência 
Artificial e Machine Learning para aju-
dar nos diagnósticos, monitorização e 
prevenção da doença, economizando 
tempo, reduzindo o número de poten-
ciais erros e aumentando a eficiência. 
Estas tecnologias serão também utili-
zadas para o controlo de pandemias, 
na investigação de novas terapias em 
áreas como a genética, celular, vaci-
nas e na gestão dos recursos de saúde 
otimizando a utilização dos mesmos e 
reduzindo os custos. O acesso a sis-
temas de Suporte de Decisão Clínica 
não só auxiliará os profissionais de 
saúde no diagnóstico e tratamento 
de pacientes, como terão profundos 
impactos na forma como estas fun-
ções serão desempenhadas no futuro. 
Consequentemente, esta evolução le-
vará a uma necessária adaptação na 
forma como se ensina medicina, área 
em que várias empresas de eHealth 
começam a apostar. 

O inquérito permitiu ainda avaliar o 
papel da Rede externa da AICEP na 
identificação de potenciais clientes e 

na validação institucional da oferta 
portuguesa, fundamental para a aber-
tura de portas em alguns mercados. 
As missões empresarias e programas 
de promoção externa organizadas 
pela AICEP são outro serviço muito 
valorizado pelas empresas de eHealth. 
Várias empresas referiram que ações, 
como, por exemplo, o programa “Por-
tugal to Take Off”, tiveram um papel 
importante na sua internacionalização 
e podem ter um verdadeiro efeito ca-
talisador para o setor nos mercados 
externos. Outro ponto forte identifi-
cado foi a produção e disponibilização 
de informação e experiência prática 
sobre os mercados, através das Dele-
gações da Agência no mundo, o que 
permite às empresas fazer uma abor-
dagem tendo em conta as suas mul-
tiplicidades culturais e económicas. 

Em linha com a missão da Agência, as 
empresas de eHealth consideram que 
a AICEP deve promover a captação de 
investimento estratégico nesta área 
que contribua para alavancar o setor 
em Portugal.

A sessão de apresentação do Relatório 
resultante do Questionário de Identifi-
cação e Segmentação de empresas de 
eHealth teve lugar no dia 13 de ou-
tubro, em formato híbrido, e contou 
com a colaboração do Health Cluster 
Portugal, do Instituto Pedro Nunes, 
da Universidade do Minho, da Portu-
gal Ventures e da empresa Mediceus, 
tendo sido debatidas as tendências da 
saúde digital.

Mais informações sobre este inquéri-
to aqui. 

https://portugalglobal.pt/PT/ComprarPortugal/Documents/relatorio-eHealth.pdf
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O Health Custer Portugal (HCP) co-
laborou com a AICEP na realização 
do inquérito realizado sobre o sub-
setor da Saúde Digital em Portu-
gal. Das conclusões deste estudo, 
quais as que destacaria?

Destacaria, desde logo e em primeiro 
lugar, a juventude deste subsetor em 
que dos conceitos até aos modelos de 
negócio, passando pela consistência 
da cadeia de valor, está tudo, de algum 
modo, em aberto e a ser construído. 
É um grande desafio que causa nos 
seus atores natural desconforto, mas 
é simultaneamente uma grande opor-
tunidade porque, em boa verdade, 
estamos todos, cá como na generali-
dade dos mercados e das economias 
mais avançadas, na linha de partida.
Há um enorme potencial quer do lado 
da oferta, abrangendo todo o ciclo da 
inovação, quer do lado da procura, 
cada vez mais diversificada, indo dos 
prestadores de cuidados, mais ou me-
nos formais, até ao próprio cidadão/
doente utilizador.
Há uma evolução importante na for-
ma como individual e coletivamente 
estamos a reagir e a posicionarmo-nos 
neste grande mercado. Há muito ca-
minho a percorrer e julgo que é cada 
vais mais assumida a constatação de 
que ganharemos todos se o fizermos 
em conjunto.

A participação de Portugal, re-
centemente na feira Medica, em 

Dusseldorf, onde o HCP teve um 
papel determinante na dinami-
zação da presença portuguesa, 
contou com uma forte presença 
de empresas de eHealth. Como 
avalia a participação dessas em-
presas, em termos de resultados, 
e quais os motivos que levaram a 
essa aposta por parte das entida-
des organizadoras?

Foi o resultado de um trabalho de fe-
deração de vontades, de organização 
e capacitação da oferta nacional nes-
te domínio, que já vem de há alguns 
anos a esta parte – e que é manifes-
tamente um trabalho ainda em curso 
e a necessitar de grande atenção e 
empenho de todos – que se mate-
rializou agora na primeira presença 
coletivamente organizada. Do que 
conseguimos apurar é unanime a ava-
liação positiva por parte das empresas 
envolvidas, com casos de sucesso na 
concretização da entrada no mercado 
alemão e outros mercados europeus, 
e pela manifestação de vontade de 
voltar a participar, em moldes seme-
lhantes, na edição de 2022.

Que conselhos/indicações daria às 
start-ups nesta área para que te-
nham sucesso?

Sem dúvida que em primeiro lugar, 
a aposta no trabalho em rede: com 
as demais empresas da sua área e 
dimensão e, se possível, com as de 

setores adjacentes e maduros; com a 
academia e com os hospitais e outros 
prestadores de cuidados; no contexto 
nacional e desejavelmente no contex-
to europeu e global.
Em simultâneo e com grau de prio-
ridade análogo, reforçar competên-
cias além das tecnológicas (o que 
pode acontecer em formatos asso-
ciativos ou outros), como sejam a 
gestão, o marketing, a promoção e 
a comunicação.

Quais as suas perspetivas em rela-
ção ao crescimento do eHealth em 
Portugal e no mundo?

Não tenho grandes dúvidas de que a 
resposta aos principais desafios com 
que a Saúde se debate e virá a de-
bater, quer na ciência, quer na pres-
tação de cuidados, quer na gestão, 
passa necessária e essencialmente 
pela utilização abundante e inteli-
gente das novas e das emergentes 
tecnologias de informação, comuni-
cação e electrónica.
A Saúde de daqui a 10 ou 20 anos 
será algo radicalmente distinto do que 
hoje conhecemos e praticamos, para 
melhor, acredito, e a diferença vai es-
tar precisamente no “e” minúsculo 
que a caracterizará, onde a digitali-
zação a níveis que hoje nem ousamos 
imaginar, e o uso massivo, regulado, 
controlado e inteligente dos dados, 
farão toda a diferença.

As empresas portuguesas deste 
subsetor têm capacidade e/ou es-
tão preparadas para competir nes-
te setor a nível mundial?

Julgo que, de uma forma geral, esta-
rão em patamares semelhantes tanto 
na componente tecnológica como na 
científica. Estarão, eventualmente, 
menos preparadas nos domínios de 
suporte como a gestão e o marketing, 
sendo ainda de considerar a relativa-
mente pequena dimensão do merca-
do interno, essencial para alavancar as 
obrigatórias abordagens além-frontei-
ras e globais. 

www.healthportugal.com

JOAQUIM CUNHA
Diretor executivo do Health Custer Portugal

http://www.healthportugal.com
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GLINTT
Inovação marca sucesso 

da empresa
Com mais de 20 anos de experiência, a Glintt 

é uma empresa de referência na Península Ibérica 
em Consultoria e Serviços Tecnológicos com 1.100 

colaboradores worldwide e um volume de negócios 
consolidado, em 2020, de 91,6 milhões de euros. 
Através da inovação, é missão da empresa ajudar 
a transformar as organizações e melhorar a vida 

das pessoas.

A Glintt é líder no território ibérico no 
mercado de Saúde, onde desenvolve, 
implementa e suporta um conjunto 
diversificado de produtos próprios 
para hospitais, clínicas e farmácias. 
As suas soluções são utilizadas em 
mais de 250 hospitais, 500 clínicas e 
14.000 farmácias em Portugal, Espa-
nha e Angola. Para o segmento de 
farmácia comunitária desenvolve ain-
da uma oferta completa de serviços, 
que engloba consultoria, conceção e 
projeção de espaço de lojas, automa-
ção, infraestruturas e consumíveis. 

No contexto da crise pandémica da 
COVID-19 e dos seus impactos na ati-

vidade empresarial, a Glintt ajustou a 
sua oferta, a sua dinâmica comercial e 
implementou medidas de contenção e 
de controlo de custos, o que permitiu 
aumentar a sua rentabilidade operati-
va de forma relevante (+6,9 por cento) 
em relação ao ano de 2019. Segundo 
Hugo Maia, diretor de Inovação da 
empresa, a Glintt está “a desenvolver 
com sucesso a sua estratégia, com 
vista a maximizar o valor a todos os 
stakeholders, nomeadamente acionis-
tas, colaboradores, clientes, fornece-
dores, parceiros e financiadores”.

Durante 2020 e 2021 a Glintt refor-
çou a aposta nos seus valores corpo-

rativos, cresceu nas linhas de oferta e 
na qualidade e relevância do serviço, 
deu prioridade ao setor da saúde e 
aos clientes que operam nos setores 
mais críticos da nossa sociedade, re-
forçando as suas competências nas 
tecnologias emergentes críticas para a 
digitalização dos modelos de negócio. 

Em abril de 2020 desenvolveu, junta-
mente com a Associação Portugue-
sa de Administradores Hospitalares 
(APAH), em colaboração com a Or-
ganização Mundial de Saúde (OMS), 
uma ferramenta gráfica – ADAPTT 
Planning Support Tool – que permite 
aos utilizadores dos vários países inse-
rirem os seus dados epidemiológicos, 
variarem os cenários de mitigação (ao 
usar o modelo epidemiológico ilus-
trativo da ferramenta) e adaptarem a 
ferramenta a diferentes attack rates. 
Apostou também em soluções de ví-
deo consulta através do software hos-
pitalar Globalcare, em conjunto com o 
seu parceiro Hopecare. 

Outro pilar de atuação é a Consulto-
ria Tecnológica, através da sua mar-
ca Nexllence, lançada em outubro 
de 2020, promovendo a adoção e o 
desenvolvimento de soluções basea-
das em tecnologias e infraestruturas 
emergentes para a administração pu-
blica e organizações de vários setores 
de atividade, tais como banca, tele-
comunicações, seguros, entre outros. 
Esta área representa aproximadamen-
te 25 por cento do volume de negó-
cios da Glintt e 300 postos de traba-
lho altamente qualificados. 

A empresa mantém o foco numa es-
tratégia nacional e internacional de 
crescimento inorgânico. Ao nível na-
cional celebrou, em julho do ano pas-
sado, um acordo de parceria com a 
Healthy Systems, onde tem uma par-
ticipação de 51 por cento no capital 
social. Em setembro adquiriu 100 por 
cento do capital da AB Consulting, 
uma empresa inovadora, com uma 
capacidade reconhecida no desen-
volvimento de soluções OutSystems, 

https://www.nexllence.com/pt/home


DESTAQUE Portugalglobal nº14914

contribuindo para consolidar uma po-
sição de liderança no suporte à trans-
formação digital das organizações. 

Já em 2021 a empresa adquiriu 51 por 
cento do capital da Concep, by Glintt, 
uma empresa líder em Espanha, que 
se dedica à arquitetura e transforma-
ção integral dos espaços de farmá-
cias, maximizando a rentabilidade dos 
mesmos. E lançou, no mercado nacio-
nal, uma nova solução para o merca-
do healthcare, o VIEWER que é uma 
plataforma pioneira, que pretende 
oferecer à saúde o foco que ela preci-
sa, disponibilizando uma visão rápida 
e integrada do utente, investindo no 
cuidado, na prevenção da doença e 
no bem-estar. 

A estratégia internacional tem tido um 
especial enfoque em Espanha, geo-
grafia na qual a empresa tem vindo a 

apostar através da aquisição de várias 
empresas espanholas na área da far-
mácia e da criação de joint-ventures. 
Atualmente, a Glintt tem em Espanha 
três software houses, nove empresas 
prestadoras de serviços e 70 distribui-
dores em rede.

Portugal está preparado 
para o mercado da 
saúde digital?
Sobre o tema da Saúde Digital em 
Portugal, a Glintt considera que já te-
mos as ferramentas necessárias, mas 
que será necessário saber usá-las.

“O caminho a percorrer ainda é lon-
go, uma vez que existe uma maior di-
ficuldade em recolher os dados – que, 
sendo de saúde, são mais sensíveis – 
e, por isso, dificilmente se consegue 
obter conhecimento. No entanto, não 

podemos negar que a tecnologia digi-
tal é uma forma de potenciar melho-
res cuidados de saúde com os recur-
sos que temos e, assim, também, de 
garantir a sustentabilidade financeira 
dos sistemas de saúde. Aliás, esta tem 
sido uma das bases de trabalho do EIT 
Health, rede europeia da qual a Glintt 
é membro, e que trabalha para pro-
mover inovação com impacto numa 
vida mais saudável e envelhecimento 
mais ativo”, explica o responsável.

Considerando que Portugal é uma 

“excelente montra tecnológica”, Hugo 

Maia refere a evolução tecnológica no 

setor hospitalar pode ser condicionada 

pela dimensão reduzida do país, em-

bora o processo possa ser facilitado 

devido ao empenho e investimento 

dos profissionais de saúde e dos admi-

nistradores hospitalares no desenvolvi-

mento de novas tecnologias.

De acordo com o relatório da Organi-

zação para a Cooperação e Desenvol-

vimento Económico (OCDE), Portugal 

assume uma posição muito interes-

sante no que respeita a estatísticas 

relacionadas com a adoção de tecno-

logia e à implementação de medidas 

focadas na transformação digital, o 

que leva a crer que Portugal tem sim 

muito potencial para se tornar um 

país altamente digitalizado no setor 

da Saúde e não só. 

“Queremos com isto dizer que Portu-
gal tem sim de estar preparado para a 
integração da tecnologia na área da 
saúde e todos os atores têm de estar 
focados na interoperabilidade entre 
sistemas, o que constitui uma necessi-
dade incontornável num ecossistema 
onde coexistem múltiplos sistemas, 
quer desenvolvidos pelo próprio SNS, 
quer por outros parceiros do setor pri-
vado. É fulcral, portanto, existir vonta-
de política para tal”, conclui o diretor 

da Glintt. 

www.glintt.com

http://www.glintt.com
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HEARTGENETICS, GENETICS 
AND BIOTECHNOLOGY SA
NOVOS DISPOSITIVOS MÉDICOS 

REVOLUCIONAM ÁREAS DA GENÉTICA 
E DA SAÚDE DIGITAL

Fundada em 2013 como spin-off do Instituto Superior Técnico, a HeartGenetics, 
Genetics and Biotechnology SA atua nas áreas da genética humana e da saúde 
digital. As suas soluções são testes genéticos associados a aplicações móveis que 
permitem a cada individuo utilizar a sua informação genética na prevenção da 
doença e na manutenção do estado de saúde. Estas soluções têm aplicação nas 

áreas do diagnóstico cardiovascular, da farmacogenómica (na forma como o nosso 
corpo resposte aos medicamentos) e da prevenção da doença com particular foco 

na prevenção da síndrome metabólica através da nutrição e exercício físico, no 
retardar do envelhecimento e nas necessidades de vitaminas e minerais.

Os métodos computacionais de 

aprendizagem automática e a análi-

se de dados são valências centrais do 

dispositivo médico HEARTDECODE®, 

sistema computacional proprietário 

certificado com marcação CE IVD. 

Este software tem a capacidade de 

interpretar de forma automática da-

dos de genética e de produzir rela-

tórios para utilização em diagnóstico 

genético. Para além deste dispositivo 

médico, a empresa desenvolveu ain-

da vários kits de análise genéticas. 

A solução HEARTDECODE® associa-

da aos kits genéticos é atualmente 

utilizada em Portugal, em Itália e na 

Alemanha, fazendo com que a Heart-

Genetics seja uma empresa com ati-

vidade de exportação de dispositivos 

médicos, para além da atividade de 

serviço de laboratório. 

A empresa detém duas infraestruturas 

centrais: um laboratório certificado e 

licenciado, onde são produzidos os 

kits de testes genéticos e onde che-

gam as amostras genéticas (sangue ou 

tipicamente saliva) para serem proces-

sadas; e uma unidade de informática 

altamente especializada em saúde, 

dedicada ao desenvolvimento de soft-

ware para a elaboração automática de 

relatórios, análises de dados e desen-

volvimento de aplicativos móveis.

A inovação na HeartGenetics faz-se 

nas áreas da bioinformática, da apren-

dizagem automática e da biotecno-

logia. A empresa tem, ao longo dos 

anos, recebido vários prémios de ino-

vação: vencedora em 2013 do prémio 

Everis Foundation por inovações em 

Biotecnologia; finalista em 2015 no 

fórum mundial da saúde em Berlim; 

finalista em 2016 no Traction Health 

2.0 Startup Championship em Silicon 

Valley; finalista em 2016 no EIT Heal-

th InnoStarts; vencedora em 2020 do 

prémio de inovação de startup HINTT 

por sua nova solução em farmacoge-

nómica, o produto MyPharmaGenes, 

e, muito recentemente, em 2021, foi 

distinguida no “Health and pharma-

ceutical award” como a melhor em-

presa de saúde digital em Portugal 

com o produto MyPharmaGenes.

Com a sua sede e laboratório instala-

dos no Biocant Park, em Cantanhede, 

escritórios em Lisboa, a empresa foi 

adquirida, em finais de 2020, pelo 

grupo italiano ImpactLab, que tam-

bém detém o principal laboratório 

de genética de Oncologia de Itália, 

o laboratório TomaLab. Atualmente, 

 > POR ANA TERESA FREITAS,  
CEO DA HEARTGENETICS, 
GENETICS AND 
BIOTECHNOLOGY SA
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conta com uma equipa de 23 profis-

sionais e tem atividade comercial em 

quatro geografias: Portugal, Brasil, 

Itália e Alemanha. Os seus principais 

clientes são laboratórios, hospitais e 

clínicas com atividade na área da saú-

de e bem-estar.

Os grandes diferenciais da empresa 

no mercado passam pela sua enorme 

capacidade de desenvolver novos pro-

dutos para a área da genética, com-

binando soluções de laboratório com 

soluções de software para análises de 

dados. Todos estes produtos têm uma 

relação custo-benefício muito compe-

titiva e têm como principal motivação 

ajudar cada pessoa a gerir a sua vida 

de uma forma mais saudável com 

apoio da sua genética.

O plano de desenvolvimento da em-

presa nos próximos três anos passa 

pelo reforço da sua oferta em termos 

de dispositivos médicos, quer ao ní-

vel de aplicações móveis, quer ao ní-

vel de kits de laboratório na área da 

farmacogenómica, para oncologia, 

psiquiatria e neurologia. Na área de 

oncologia, irá trazer para o mercado 

novas soluções de biópsias líquidas 

com o objetivo de melhorar de forma 

significativa o acompanhamento dos 

pacientes oncológicos. O nosso plano 

de expansão passa também por estar 

presente em pelo menos mais duas 

geografias na Europa.

A associação entre tecnologias genó-

micas avançadas e métodos computa-

cionais sofisticados, que está na base 

da propriedade intelectual detida pela 

HeartGenetics, é um fator essencial 

para o avanço do diagnóstico clínico e 

da prevenção da doença, servindo de 

pilar ao desenvolvimento da tão dese-

jada medicina personalizada. 

contact@heartgenetics.com

www.heartgenetics.com

MEDICEUS
Inovação no processamento 
e análise de dados de saúde

Fundada em 2018 e liderando hoje um consórcio de 
16 entidades ligadas ao setor da saúde e ao sistema 
científico nacional, a Mediceus tem como objetivo 

principal o processamento e análise, em larga escala, 
de dados de saúde anonimizados, através de uma 
plataforma digital que permitirá descobrir novos 

tratamentos, estudar doenças e melhorar a saúde de 
todos os portugueses.

De acordo com Peter Villax, admi-
nistrador e fundador da empresa, a 
Mediceus nasceu para dar resposta a 
uma pergunta vital para a saúde de 
todos: e se o seu médico conseguisse 
definir um plano de tratamento para 
si, com base nos tratamentos que tive-

ram sucesso em centenas ou milhares 
de doentes – pessoas com o mesmo 
perfil demográfico e uma história clí-
nica semelhante à sua?

“A tecnologia que pode dar essa res-
posta já é conhecida - inteligência 

mailto:contact%40heartgenetics.com%20?subject=
http://www.heartgenetics.com
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artificial, Big Data, ciência dos da-
dos, etc. -, e é pela correlação entre 
dados de diagnósticos, de resultados 
de análises e de prescrições de medi-
camentos, reunidos em quantidades 
muito elevadas, que hoje é possível 
descobrir novo conhecimento sobre 
qual o medicamento mais apropriado, 
mais eficaz e com menos efeitos se-
cundários para cada pessoa”, defende 
o responsável.

Trata-se de identificar quais os me-
dicamentos com maior ou menor 
efetividade no tratamento da mes-
ma doença, fornecendo aos médicos 
e aos profissionais da área da saúde 
melhor conhecimento de efeitos se-
cundários e interações medicamen-
tosas, permitindo, simultaneamente, 
que um médico, durante a sua con-
sulta, receba informação de grande 
precisão sobre a melhor forma de 
tratar o doente.

Ou seja, pretende-se libertar os dados 
de saúde que se encontram espalha-
dos em milhares de servidores hospi-
talares e reuni-los num só sistema in-
formático. Tudo isto sob o controlo e 
consentimento da pessoa, com com-
pleta proteção dos seus direitos de pri-
vacidade, e a partir de uma aplicação 
gratuita no telemóvel do paciente.

Peter Villax adianta que a Mediceus 
desenvolveu um sistema de prote-
ção de dados pessoais de vanguarda 
mundial, em que recebe os dados 
de saúde pertencentes aos cidadãos 
que explicitamente autorizaram essa 
transmissão, tendo desenhado toda a 
sua plataforma de dados cumprindo a 
100 por cento o Regulamento Geral 
de Proteção de Dados, numa arquite-
tura que impede a empresa e os in-
vestigadores que analisam os dados 
de saberem a identidade das pessoas. 
Quando o utilizador decide partilhar 
os seus dados de saúde com o seu 
médico, o envio é autorizado pela 
aplicação instalada no telemóvel do 
paciente, e os dados são devidamente 
identificados com o nome da pessoa. 

“Este sistema de anonimização de da-
dos é altamente inovador, foi patentea-
do e a patente foi concedida pelo INPI 
em setembro de 2021 (PT 115.479)”, 
frisa o fundador da Mediceus.

A Mediceus concilia de forma práti-
ca e segura a proteção de dados de 
saúde com o seu acesso para fins de 
investigação, compatibilizando o in-
teresse público e o avanço da ciência 
com a exploração económica dos da-
dos de saúde. 

“A Mediceus não comercializa dados 
pessoais de saúde – nem sequer per-
mite a sua visualização pelos investi-
gadores. O que explora é esse novo 
conhecimento produzido por esses 
processamentos informáticos, desde 
estudos epidemiológicos a ensaios 
clínicos, passando pela avaliação da 
efetividade dos medicamentos no 
mercado. Todos têm um grande valor 
económico e uma elevada procura por 
parte da indústria farmacêutica, da in-
dústria dos dispositivos médicos e das 

agências de saúde pública”, acrescen-
ta o responsável.

A Mediceus pretende fazer de Portu-
gal um país de demonstração da sua 
plataforma digital e colocar o nosso 
país na vanguarda mundial da saúde 
digital. A empresa submeteu um pro-
jeto de investimento em consórcio ao 
Plano de Recuperação e Resiliência, 
no montante de 24 milhões de eu-
ros, cuja passagem à segunda fase de 
avaliação foi aprovada em novembro 
de 2021. 

A Mediceus lidera o Consórcio Da-
ta4Life, composto por 16 entidades, 
entre universidades, hospitais, em-
presas tecnológicas e associações, 
que tem como objetivo levar esta so-
lução a 500.000 portugueses, até ao 

final de 2024. 

peter@villax.net

www.mediceus.pt

www.data4life.pt

mailto:peter%40villax.net%20?subject=
https://www.mediceus.pt/
http://www.data4life.pt
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PLUX
Referência em soluções 

de biosinais

Fundada em 2007, a PLUX é uma empresa certificada 
na produção de dispositivos médicos, que se dedica à 
criação de soluções de recolha de biosinais do corpo 

humano através de sensores, que impulsionam a 
inovação nas áreas da educação, da investigação e dos 
cuidados de saúde. A empresa trabalha com mais de 
600 centros de investigação e universidades de topo 
em todo o mundo. Europa, China, Japão e Estados 
Unidos da América são os principais mercados da 

empresa, que ambiciona ser uma referência mundial 
nos sensores de biosinais.

A PLUX foi fundada em 2007, em Lis-
boa, então com uma pequena equi-
pa e que em 2021 conta já com cerca 
de 40 colaboradores. As soluções da 
PLUX cobrem todo o ciclo de recolha 
de biosinais, desde o meio académi-
co até à investigação avançada e mo-

nitorização remota de pacientes. Em 
2008, a empresa lançou a sua linha 
de produtos para investigação bio-
signalsplux. Em 2010, produziu o seu 
primeiro dispositivo médico physio-
plux para reabilitação física por bio-
feedback. A linha de produtos para 

educação foi lançada em 2013 com 
a marca BITalino. Em 2021, a PLUX 
conseguiu alcançar mais de 1.500 
publicações científicas que utilizaram 
os seus dispositivos e foi considerada 
um dos maiores players no merca-
do mHealth pela market researcher 
Global Market Insights.

“As nossas soluções também permi-
tem ao nosso cliente desenvolver o 
seu próprio protótipo, produto ou dis-
positivo médico de biosinais. Por esta 
razão, fornecemos ferramentas de de-
senvolvimento com acesso a dados de 
sensores de qualidade médica e servi-
ços de engenharia para esses casos”, 
afirma Rita Cristóvão, CEO da PLUX.

A PLUX tem como principais clientes 
as universidades, trabalhando com 
mais de 600 centros de investigação 
a nível mundial, com as universidades 
top ranking, nomeadamente em en-
genharia biomédica, assim como com 
empresas que queiram incorporar os 
sensores da empresa nas suas solu-
ções nas mais diversas indústrias, des-
de a têxtil até à aeroespacial. A NASA, 
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Nokia, Siemens, Microsoft, Molex, 
Boeing, Ford, MIT, 3M, entre outras, 
são clientes da empresa portuguesa, 
que vende as suas soluções para mais 
de 80 países em todos os continentes, 
destacando-se como principais merca-
dos a Europa, a China e o Japão na 
Ásia, e os Estados Unidos da América.

A PLUX também participa e lidera em 
vários consórcios para projetos com o 
apoio de fundos europeus, trabalhan-
do com as mais prestigiadas entidades 
de investigação, quer no meio acadé-
mico, quer no meio empresarial.

“É nosso objetivo e ambição sermos 
uma referência mundial nos sensores 
de biosinais, tanto ao nível de qualida-
de na recolha do sinal, como também 
no portfólio diversificado de sensores 
disponibilizados e na integração de 
soluções de terceiros para a investi-
gação e monitorização de biosinais 
em pacientes”, aponta Rita Cristóvão, 
acrescentando que a empresa preten-
de consolidar as vendas no mercado 
académico e de investigação e desen-
volver soluções inovadoras na área 

da saúde focadas na monitorização 
remota de pacientes, nomeadamente 
para ensaios clínicos remotos. A ní-
vel de mercados internacionais, tem 
como prioridade desenvolver uma 
rede de distribuição mais forte nos 
EUA e na China, onde se pondera a 
criação de filiais locais.

A PLUX diferencia-se no mercado dos 
biosinais por fornecer acesso direto 
aos dados recolhidos através dos seus 
sensores e permitir o desenvolvimento 
de algoritmos e outras soluções sobre 
os mesmos, como também por ter um 
grande portfólio de sensores possíveis 
de combinar e usar em simultâneo nos 
seus dispositivos, assim como prestar 
serviços de engenharia que permitem 
customizar soluções à medida das ne-
cessidades dos seus clientes, em OEM 
(Original Equipment Manufacturer) e 
PoC (Prove of Concept), assim como 
integrar as nossas soluções em diver-
sas plataformas third party.

Sobre o mercado da Saúde Digital, a 
responsável da PLUX considera que 
este mercado vai crescer consideravel-
mente nos próximos anos. Estudos es-
timam que o mercado digital da saú-
de a nível mundial irá crescer 17 por 
cento anualmente, atingindo os 427 
mil milhões de dólares, sendo que a 
Europa terá uma quota de mercado 
de cerca de 35 por cento.

A pandemia COVID-19 levou à ne-
cessidade crescente dos cuidados de 
saúde e de os ensaios clínicos pode-
rem ser prestados e feitos de forma 
remota, além da população em geral 
estar cada vez mais preocupada em 
monitorizar a sua própria saúde a 
partir de aplicações e wearables usa-
dos diariamente. Associado à pande-
mia, os próprios governos, incluindo 
a União Europeia, vendo as vanta-
gens das soluções eHealth, lançaram 
iniciativas e apoios financeiros avulta-
dos através de fundos para incentivar 
o investimento e transformação digi-
tal em soluções eHealth para diversas 
áreas da saúde. 

Para Rita Cristóvão, as soluções eHeal-

th permitem uma maior facilidade 

na monitorização dos pacientes à 

distância, nomeadamente em situa-

ção de doença crónica, tendo como 

benefícios a comodidade do próprio 

doente, como também a redução de 

custos e da pressão na ocupação de 

instalações de prestação de cuidados 

de saúde, nomeadamente hospitala-

res. Em termos globais, vai reduzir a 

despesa na área da saúde e aliviar a 

carga de impostos afeta ao orçamen-

to da saúde dos países, nomeadamen-

te em Portugal. O uso generalizado de 

smartphones, tablets e outras plata-

formas móveis faz com que a procura 

por soluções eHealth (apps e disposi-

tivos wearables) seja elevada, quer em 

Portugal, quer no resto do mundo. 

As soluções eHealth permitem igual-

mente o acesso à saúde em regiões 

remotas de uma forma mais eficaz e 

barata, tendo como consequência o 

aumento do bem-estar social da po-

pulação em geral e a diminuição de 

gastos em saúde. Estas soluções são 

particularmente importantes em paí-

ses subdesenvolvidos, nomeadamente 

em África, Ásia e América Latina.

“Apesar de existirem alguns desafios 
tais como a proteção de dados dos 
pacientes e a necessidade de despesas 
de capital consideráveis, as soluções 
eHealth, nomeadamente Telemedi-
cina, soluções mHealth (wearables 
& Apps), Health Analytics e Sistemas 
de Saúde Digitais vieram para ficar e 
irão transformar de forma disruptiva 
a forma como lidamos e tratamos da 
saúde a médio longo-prazo, pelo que 
é um setor que vai continuar a crescer 
de forma significativa nos próximos 
10 anos”, conclui a CEO da PLUX.

Ainda de referir que a PLUX está cer-

tificada com a ISO 13485, enquanto 

produtor de dispositivos médicos. 

https://plux.info/

https://plux.info/
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MÁRCIO COLUNAS
COFUNDADOR DA SWORD HEALTH

“QUEREMOS MELHORAR 
A QUALIDADE DE VIDA 
A MAIS DOIS MIL MILHÕES 
DE PESSOAS”
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É um dos mais recentes unicórnios com ADN português e trabalha soluções 
inovadoras na área da Saúde Digital. Fundada em 2015, a SWORD Health alcançou 

rapidamente o sucesso e hoje trabalha em vários países, como sejam os Estados 
Unidos da América, Canadá, Europa e Austrália, além de Portugal.

Falámos com Márcio Colunas, cofundador da empresa, que tem como objetivos 
maximizar o acesso ao tratamento das patologias músculo-esqueléticas através do 
desenvolvimento de novas terapias digitais, acelerar a expansão local e global da 
SWORD Health, e continuar a lutar para melhorar a qualidade de vida a mais dois 

mil milhões de pessoas no mundo.

A SWORD Health acaba de se tornar o sex-
to unicórnio português. O que representa 
para si este marco na história da empresa?

A SWORD Health é a startup portuguesa mais 
rápida a tornar-se unicórnio, avaliada em dois 
mil milhões de dólares, o que é, sem qualquer 
dúvida, um marco extremamente importante 
na história da empresa. É um sinal claro de que 
os investidores, e também os clientes, acredi-
tam na empresa, no produto, na gestão e visão 
futura que pretende ajudar as mais de 2 mil 
milhões de pessoas a nível mundial.

O estatuto de unicórnio é apenas uma das 
consequências positivas da nossa visão, mas, 
mais importante do que essa avaliação, é a 
disrupção que estamos a fazer no setor da 
saúde e a nossa missão de melhorar o mundo 
em que vivemos.

Nesse sentido, já fizemos e vamos continuar 
a fazer história na transformação da saúde e 
dos tratamentos de patologias músculo-esque-
léticas a nível mundial e estamos a contribuir 
positivamente para a saúde de milhares de 
pacientes em todo o mundo. Este é o nosso 

catalisador diário.

Como é que tudo começou? Qual o per-
curso da SWORD Health, desde a sua fun-
dação em 2015, até às rondas de financia-
mento que levou ao sucesso da empresa?

A criação da SWORD Health está diretamente 

ligada à experiência pessoal do meu cofun-

dador, Virgílio Bento. O seu irmão enfrentou 

uma experiência traumática que o forçou a 

um tratamento de reabilitação contínuo e in-

tensivo que não existia. Percebeu que essa tão 

necessária reabilitação intensiva era totalmen-

te dependente de recursos humanos altamen-

te especializados, não sendo por esse motivo 

escalável, e que parte da solução para este 

problema estaria na tecnologia. Começámos a 

trabalhar juntos em 2011 na Universidade de 

Aveiro para criar uma solução tecnológica com 

abordagem clínica.

Desde o seu lançamento em 2015, a SWORD 

Health tem trabalhado com seguradoras, siste-

mas de saúde e empresas nos Estados Unidos, 

Canadá, Europa e Austrália para tornar os cui-

dados músculo-esqueléticos de alta qualidade, 

acessíveis a todos de forma democrática.

Quantas rondas foram necessárias e qual 
a origem do financiamento?

A SWORD Health fechou, com sucesso, várias 

rondas de financiamento ao longo dos últimos 

anos. Além da ronda Seed em 2018, fechamos 

duas Séries A em 2019 e em 2020 e, já em 

2021, fechamos uma ronda Séries B em janei-

ro, no valor de 25 milhões de dólares, e uma 

Séries C em junho, de 85 milhões de dólares.

Em novembro de 2021 anunciamos a ronda 

Séries D no montante de 189 milhões de dóla-

res que nos colocou na avaliação de 2 mil mi-

lhões de dólares. Até ao momento, a SWORD 

Health recebeu mais de 320 milhões de dólares 

nas várias rondas de investimento. A SWORD 

conta com investidores de renome mundial e 

únicos no ecossistema de startups português, 

incluindo a Founders Fund, General Catalyst, 
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tados Unidos, Canadá e Austrália. O futuro da 

nossa internacionalização passa por reforçar a 

presença nos mercados onde já estamos pre-

sentes e entrar em novos mercados.

Uma vez atingido este patamar de sucesso, 

quais os passos seguintes?

Penso que é mais uma demonstração da nossa 

dedicação e talento ao longo destes anos. Que-

remos continuar a cumprir a nossa missão e a 

garantir que esta solução esteja onde e quan-

do os pacientes precisarem, com conveniência 

e acessibilidade rápida. Na prática, queremos 

maximizar o acesso ao tratamento das pato-

logias músculo-esqueléticas através do desen-

volvimento de novas terapias digitais, desde a 

prevenção até aos cuidados pós-cirurgia, ace-

lerar a expansão local e global e recrutar 300 

colaboradores durante os próximos meses.

Que conselhos daria a jovens empreende-

dores e investigadores que operam na área 

das tecnologias aplicadas à Saúde para te-

rem sucesso?

Diria para serem resilientes, curiosos, não terem 

medo de receber um não como resposta, apren-

der e saírem da sua zona de conforto, que pro-

curem pessoas com experiência para os ajudar 

a crescer, e sempre tendo uma perspetiva global 

que crie valor para a sociedade portuguesa.

Quais as suas perspetivas em relação ao fu-

turo do e-Health em Portugal e no mundo?

A inovação e a transformação digital do sec-

tor da saúde têm ainda um longo caminho a 

percorrer e há ainda muito por explorar em di-

ferentes níveis, a começar pela formação, mas 

também de criação de inovação de base, pelo 

que existem ainda muitas oportunidades e so-

luções tecnológicas que podem ser desenvolvi-

das para melhorar o mundo em que vivemos. 

No que à SWORD Health diz respeito, vamos 

continuar a lutar por aquele que é um dos 

maiores desafios de sempre no que diz respeito 

à saúde: contribuir para melhorar a qualidade 

de vida a mais dois mil milhões de pessoas. 

https://swordhealth.com/

Khosla Ventures, Transformation Capital e 

Bond. A estes juntam-se a Sapphire Ventures, 

que liderou a mais recente ronda de investi-

mento (Series D) e a Green Innovations, capital 

de risco portuguesa.

Quer descrever sucintamente a tecnolo-
gia desenvolvida pela SWORD Health e a 
quem se destina?

A SWORD Health criou a primeira solução digi-

tal para o tratamento de patologias músculo-

-esqueléticas que pretende ajudar mais de dois 

mil milhões de pessoas a nível mundial.

Inicialmente, é feita uma avaliação por uma 

equipa de fisioterapeutas que desenvolve um 

programa de tratamento para a recuperação 

que é feito através da utilização de sensores de 

movimento e com recurso a um tablet.

O nosso terapeuta digital recolhe informação 

sobre a qualidade do movimento com recurso 

a sensores colocados no corpo dos pacientes 

e, com a ajuda de inteligência artificial, guia o 

paciente em tempo real na execução correta 

dos exercícios através da nossa interface gráfica 

(tablet) no conforto da sua casa de acordo com 

a sua conveniência e disponibilidade. As sessões 

de terapia são acompanhadas e supervisionadas 

remotamente por um fisioterapeuta credencia-

do. Desse modo, garantimos uma reabilitação 

intensiva e uma recuperação rápida.

O que diferencia a vossa solução das de 
outra(s) empresa(s) a operar na mesma área?

Somos os únicos prestadores de serviços de 
saúde no mundo com capacidade de forne-
cer cuidados para pacientes com patologias 
músculo-esqueléticas com uma melhor conve-
niência e qualidade para o paciente, melhores 
resultados clínicos e cost-effective porque tor-
namos o processo muito mais eficiente.

Em que países prestam serviços e quais os 
objetivos para o futuro em termos de in-
ternacionalização?

Além da nossa presença em Portugal, onde 
tudo começou e onde está a sede da SWORD 
Health, estamos a trabalhar com seguradoras, 
sistemas de saúde e empresas na Europa, Es-

https://swordhealth.com/
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Informação especializada online
Portugalnews

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

NewsRoom

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

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

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

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.

https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/PortugalNews.aspx
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewsList.aspx?newType=Categories&&newId=0bd8f717-04d0-468a-835d-ffad1806f954
https://portugalglobal.pt/PT/Inqueritos/Lists/SubscricaoNewsletters/newform.aspx?Codigo=21&Source=/PT/Inqueritos/Paginas/subscricaoPT.aspx
https://portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
https://portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
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Portugal e a Suíça mantém um relacionamento sólido e histórico, consolidado 
por uma comunidade portuguesa de milhares de residentes neste desenvolvido e 

inovador país do centro da Europa.

Com uma balança comercial entre os dois países altamente favorável a Portugal, 
são de destacar as exportações de serviços, que ascenderam a 940 milhões de euros 

entre janeiro e setembro de 2021.

O mercado suíço apresenta inúmeras oportunidades para as empresas portuguesas 
de diversos setores de atividades, sendo uma mais-valia para o seu crescimento 

a nível internacional. Além disso, a sua posição geográfica central e as fronteiras 
com três das maiores economias europeias fazem da Suíça um mercado de aposta. 

SUÍÇA
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 > POR ANA ROSAS, DELEGADA 
DA AICEP EM BERNA, 
E SOFIA BATISTA, ESTAGIÁRIA 
NA EMBAIXADA DE PORTUGAL 
EM BERNA

eletrotécnico, que estão altamente 

orientados para a exportação. Por 

sua vez, o setor agroalimentar, apesar 

de ser menos relevante em termos de 

PIB, marca a paisagem e é composto 

por marcas reconhecidas internacio-

nalmente. As PME dominam a eco-

nomia, com as grandes empresas a 

representar apenas um por cento do 

número total de empresas do país. 

O sistema jurídico suíço é pautado 

pela eficácia e estabilidade, carateri-

zando-se por uma regulação econó-

mica que permite a criação de rela-

ções comerciais e prósperas. 

CRESCENTES OPORTUNIDADES 
NUM MERCADO INOVADOR 

Cosmopolita, inovadora e, em simultâneo, rural e conservadora, a Suíça é um 
país que acredita no seu potencial e afirma a sua independência face ao exterior, 

assumindo-se como uma das economias mais competitivas do mundo. 

Em termos de política externa, a Suíça adota tradicionalmente uma posição neutra 
e, apesar de não integrar a União Europeia, encontra eficiência ao desfrutar de 

alguns dos principais benefícios desta e da Convenção EFTA - Associação Europeia 
de Livre Comércio. Está ainda integrada em várias organizações políticas mundiais, 

como é o caso da NATO.

Com cerca de 8,6 milhões de pessoas, 

das quais 25 por cento são estrangei-

ros, a Suíça é um país multicultural, 

onde se falam quatro línguas oficiais: 

alemão, francês, italiano e roman-

che. Apesar das diferentes religiões 

e culturas, detém um nível elevado 

de harmonia social e estabilidade 

política: primeiro lugar no ranking 

mundial de Estabilidade Política, de 

acordo com o IMD World Competiti-

veness Center 2019. 

Tendo registado o PIB per capita mais 

elevado do mundo no ano de 2020, 

na ordem dos 87.097 dólares, dois 

terços do PIB suíço derivam do setor 

dos serviços, um setor robusto e alta-

mente projetado para competir inter-

nacionalmente. Já o setor industrial, 

igualmente importante para a esta-

bilidade económica, representa cerca 

de 25 por cento do PIB. 

Destacam-se os setores farmacêu-

tico, financeiro, metalomecânico e 
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A política agrícola suíça é fortemente 

protecionista, traduzida pela aplica-

ção de restrições aduaneiras, como 

a proibição de importação em deter-

minados períodos, aplicação de taxas 

aduaneiras, atribuição de quotas de 

importação por leilão, entre outros. 

Este setor é fortemente subsidiado.

Em geral a reputação do mercado 

suíço sustenta-se nos mais elevados 

padrões de rigor, qualidade, exclusivi-

dade, inovação e sustentabilidade. Im-

porta salientar que a entrada na Suíça 

representa custos consideráveis para 

qualquer empresa estrangeira e um 

normalmente longo processo de esta-

belecimento de relações de confiança. 

Orientada por uma estratégia de in-

ternacionalização focada e rigoro-

samente traçada, a Suíça difere de 

outros mercados por pensar a longo 
prazo e mover-se de forma concilia-
tória, celebrando acordos e promo-
vendo negócios em todas as geo-
grafias do mundo, sempre orientada 
pelo interesse do seu mercado e dos 
seus cidadãos. Os indicadores econó-
micos revelam assim uma economia 
extremamente competitiva. 

Os dados mais recentes, nomeada-
mente em relação ao terceiro trimes-
tre de 2021, colocam a economia 
suíça numa posição favorável, mes-
mo em período de crise pandémica. 
A nível global, a recuperação da eco-
nomia suíça tem sido mais célere que 
a de outros países. O seu PIB atingiu 
um crescimento de 1,7 por cento, 
menos 0,1 por cento do que segundo 
trimestre do ano. No entanto, já su-
perior em um por cento face aos va-
lores registados no quarto trimestre 
de 2019, o idílico período pré-crise. 

Esta tendência de recuperação tem 
sido justificada maioritariamente pela 
abertura das restrições pandémicas 
desde a primavera de 2021. Assim, 
o consumo privado cresce conside-
ravelmente, sobretudo nos setores 
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que haviam sido mais afetados pela 
pandemia. Em particular, o setor da 
restauração e alojamento registou 
um crescimento de 110,6 por cento; 
o setor da cultura, artes e espetáculo, 
um crescimento de 24,9 por cento; e, 
em linha com o aumento da circula-
ção da população, o setor dos trans-
portes continuou igualmente em re-
cuperação, com uma subida de 4,4 
por cento. O comércio registou, to-
davia, um declínio de 3,9 por cento. 

Por sua vez, o setor do retalho, em 
contraste com o do turismo, restau-
ração e cultura, registou uma queda 
de 4,1 por cento face ao segundo tri-
mestre. Ainda assim, a recuperação 
do consumo privado é sólida e pro-
gressiva (+2,7 por cento). Em linha 
com esta evolução, as importações 
de bens e serviços cresceram 3,1 por 
cento. Verifica-se ainda uma diminui-
ção ligeira no investimento em equi-
pamentos produtivos (-1,3 por cento) 
e uma quase estagnação no setor da 
construção (0,1 por cento). Os investi-
mentos em investigação e desenvolvi-
mento decaíram após um forte cresci-
mento no trimestre anterior.

As sucessivas quebras e disrupções 
nas cadeias de fornecimentos globais 
impactaram diretamente os investi-
mentos, em especial no setor automó-
vel. Além disso, impactaram também 
a produção, atingindo de forma mais 
profunda a metalurgia e metalome-
cânica e a produção automóvel. Pelo 
contrário, o setor da indústria química 
e farmacêutica continua a revelar uma 
constante expansão. Globalmente, o 
setor produtivo apresenta um cresci-
mento considerável de 2 por cento, o 
que se reflete na evolução positiva das 
exportações de bens (+2,3 por cento), 
não anulada pela quebra de 2,2 por 
cento das exportações de serviços.

De modo geral, o panorama econó-
mico mantém-se sólido e com fortes 
sinais de recuperação, apresentando 
excelentes oportunidades ao nível 
do setor da digitalização, financeiro, 

sustentabilidade, saúde, química e 

farmacêutica, inovação e desenvolvi-

mento. O próprio sistema político e 

fiscal suíço projeta-se para sedimentar 

estas oportunidades. A Suíça apre-

senta um dos sistemas fiscais mais 

favoráveis à atração de investimento 

estrangeiro e ao desenvolvimento da 

indústria da Europa. 

mento e entregas serão certamente 

desafios a superar. 

Por outro lado, há 11 anos consecutivos 

que a Suíça lidera o ranking mundial 

sobre o Índice de Inovação Global, gra-

ças à sua rede de entidades e empresas 

altamente projetada para atrair e reter 

talento nacional e estrangeiro, aceder a 

A balança comercial de outubro de 

2021 apresenta um excedente de 

4,4 mil milhões de francos suíços. 

Ainda assim, a incerteza do avançar 

da pandemia, as dificuldades mun-

diais ao nível das cadeias de abaste-

cimento, a tendência crescente das 

taxas de inflação (e consecutivamen-

te dos salários) e o incumprimento 

internacional de prazos de paga-

meios financeiros úteis ao sistema, bem 

como ao muito elevado investimento 

em R&D – Research and Development.

 

Esta posição poderá agora ser fragili-

zada se atendermos à recente quebra 

da negociação de um novo Acordo-

Quadro Institucional UE-Suíça, a qual 

se traduzirá, a título de exemplo, no 

eventual acrescido grau de dificulda-
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de de acesso das empresas suíças ao 
programa “Horizonte Europa”. Em 
resposta, os suíços propõem-se a rea-
linhar a sua estratégia internacional. 

Com efeito, o relatório sobre a Estra-
tégia de Política Económica Externa, 
recentemente lançado em novembro 
de 2021, revela fortes oportunidades 
para o IDE, na medida em que a sua 
estratégia indica como principais prio-
ridades a abertura e regulamentação 
do comércio exterior, a valorização 
dos parceiros mais importantes, o for-
talecimento da resiliência por meio da 
diversificação, a contribuição para a 
sustentabilidade ambiental e social, 
e ainda a digitalização da economia. 
A Suíça é para Portugal, em 2020, 
segundo um estudo da EY, o sexto 
maior mercado emissor de investi-
mento direto estrangeiro.

A estratégia de abertura e regula-
mentação do comércio exterior as-
sume-se bastante oportuna, desde 
logo por prever uma redução mútua 
das taxas de importação de produtos 
industriais, uma melhoria de acesso 
ao mercado de produtos agrícolas e 
ainda um acesso mais facilitado ao 
mercado de mão-de-obra qualifica-
da. Em linha com esta estratégia, a 
necessidade de digitalização da eco-
nomia e a contribuição para a sus-
tentabilidade ambiental e social se-
rão igualmente fatores atrativos para 
o sucesso de eventuais abordagens 
de empresas portuguesas desses se-
tores, em resposta a oportunidades 
de negócio a aproveitar. 

aicep.bern@portugalglobal.pt

TENDÊNCIAS DA SAÚDE DIGITAL NA SUÍÇA

A digitalização é entendida pelo governo federal suíço e pelos seus Cantões 
como um dos quatro fatores centrais da política de saúde*. A Suíça acredita 
que um setor de saúde tecnologicamente avançado impacta diretamente 
o nível de qualidade de vida da sua população e contribui para tomadas 
de decisão mais eficientes, conduzindo a melhorias de produtividade e ao 
crescimento do PIB. 

Em linha com estes objetivos, o governo federal divulgou, em dezembro de 
2019, a estratégia política do setor de saúde para o período entre 2020 e 
2030, designada “Health 2030”. Esta estratégia veio responder a algumas 
insuficiências não colmatadas pelo anterior programa “Health 2020”, focan-
do-se num número preciso de medidas prioritárias que pretendem executar. 

São estes os desafios que a nova política irá enfrentar até 2030: 

i) Novas possibilidades terapêuticas e de diagnóstico; 

ii) Novas possibilidades na edição do genoma humano;

iii)  Avanços disruptivos no âmbito da inteligência artificial e da robótica 
aplicadas à saúde;

iv) Recolha, controlo e utilização do potencial de dados relativos à saúde;

v) Direito à proteção de dados.
 
Para cumprir os objetivos, o “Health 2030” não esquece a importância da 
coordenação entre os intervenientes, afirmando que a digitalização no sis-
tema de saúde deve ser coordenada de forma a permitir o uso múltiplo de 
dados e infraestruturas. Somente por meio desta coordenação é que será 
possível alcançar a produtividade e eficiência deste plano.

Importa salientar que as mudanças tecnológicas não se limitam ao impacto 
no setor da saúde. A “revolução digital” registará alterações profundas ao 
nível da própria estrutura societária suíça, o que exigirá um amplo diálogo 
social, no qual deverá ser dada especial atenção à forma como a digitali-
zação irá afetar o papel dos homens e das mulheres no sistema de saúde. 

*A par com a resposta a questões demográficas e tendências sociais, a necessidade de preservação 
de um sistema de saúde de alta qualidade financeiramente sustentável e a importância de influenciar 
favoravelmente os determinantes de saúde.

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik.html 

mailto:aicep.bern%40portugalglobal.pt?subject=
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/strategie-und-politik.html
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• País altamente produtivo 

•  Alto nível de investimento em R&D, inovação e indústrias 
de alto valor acrescentado 

• Poder de compra elevado e consumidores sofisticados 

• Fácil acesso ao mercado da União Europeia 

• Economia resiliente e altamente competitiva

• Sistemas bancário e financeiro altamente desenvolvidos

• Sistema político estável

• Sistema judicial transparente e eficaz

• Sistema de saúde sofisticado e dinâmico

• Baixo nível de corrupção

• Indústria diversificada 

•  Ensino técnico-profissional alinhado com a indústria e 
universidades orientadas para a investigação e inovação

• Orientação para a qualidade

• Aposta na atração e retenção de talento

• Setor de serviços muito forte

• Baixo nível de desemprego

•  Distribuição de riqueza e níveis de igualdade 
relativamente equilibrados

• Índice de desenvolvimento humano muito elevado

• Recursos humanos altamente especializados

• Diversidade cultural e linguística

• País muito desenvolvido ao nível de infraestruturas

• Posição geográfica central 

• Sede de várias organizações mundiais

•  Partilha geográfica do vale do Reno, umas das regiões 
mais inovadoras da Europa e símbolo de colaboração 
entre nações

• Elevado Índice de Paz

•  Envelhecimento populacional elevado 

• População reduzida

• Elevado custo de mão-de-obra

•  Fragilidade da relação política e económica com a União 
Europeia

• País sem mar

• Tensão social provocada pelo multiculturalismo

• Tempos de decisão longos

•  Encargos fiscais e aduaneiros por não fazer parte da 
União Europeia 

•  Setor digital insuficiente para as necessidades do 
mercado

• Existência de protecionismo económico  

• Empresas suíças dependentes do trabalho migrante

• Recursos naturais escassos e dependência energética

• PIB dependente do comércio internacional

• Políticas sociais e económicas decididas a nível estatal

• Economia muito dependente do setor terciário

•  Aumento de gastos públicos para combater 
envelhecimento populacional e alterações climáticas

•  Aumento dos gastos públicos para combater o impacto 
da pandemia

ANÁLISE SWOT

FORÇAS FRAQUEZAS
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•  Qualidade de vida do país, sofisticação social, 
tecnológica e económica e experiência com 
envelhecimento populacional podem ser capitalizados 
para a atração de talento jovem, bem como para o 
investimento sénior

•  Vantagem na capitalização de novas tecnologias e 
tendências, dada a posição de liderança tecnológica

•  Ambiente efervescente de startups, particularmente nos 
setores de health e fintech

•  Crescimento do setor farmacêutico e da saúde, 
particularmente a saúde digital

•  Devido à predisposição inovadora e disponibilidade 
financeira do país, a pressão exercida pelas alterações 
climatéricas pode conduzir à criação de uma economia 
modelo, adaptada às necessidades climáticas, 
económicas e sociais futuras

•  Distribuição controlada por núcleo composto por muito 
poucas empresas

•  Alterações nos tecidos sociais e económicos dos países 
vizinhos e dos parceiros comerciais

• Disrupção da cadeia logística a nível mundial

• Crescimento das taxas de inflação a nível mundial

• Impacto da crise provocada pela pandemia nas PME

•  Potencial volatilidade no mercado de trabalho e 
consequente efeito nos fluxos migratórios

•  Potencial disruptivo de novos mecanismos financeiros e 
tecnológicos: Blockchain e cripto moeda

•  Quebra na negociação do acordo quadro-institucional 
UE-Suíça

• Volatilidade no mercado da energia

OPORTUNIDADES DIFICULDADES
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – SUIÇA

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A SUÍÇA

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A SUÍÇA

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A SUÍÇA POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DA SUÍÇA POR GRUPOS DE PRODUTOS

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/set

2021  
jan/set

Var % 
21/20b

Exportações 534,4 578,5 576,1 622,5 656,9 5,4 476,7 465,1 -2,4

Importações 269,7 269,6 299,8 286,5 324,9 5,0 240,6 274,9 14,2

Saldo 264,7 309,0 276,3 336,0 332,0 -- 236,1 190,2 --

Coef. Cob. % 198,2 214,6 192,1 217,3 202,2 -- 198,1 169,2 --

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/set

2021  
jan/set

Var % 
21/20b

Exportações 1.152,4 1.296,4 1.269,1 1.362,7 1.015,6 -1,9 793,0 940,4 18,6

Importações 417,9 548,0 473,4 473,4 382,8 -0,4 305,0 270,4 -11,4

Saldo 734,5 748,4 795,7 889,3 632,8 -- 487,9 670,0 --

Coef. Cob. % 275,8 236,6 268,1 287,8 265,3 -- 260,0 347,8 --

2016 % Tot 16 2019 % Tot 19 2020 % Tot 20 Var % 20/19

Veículos e outro mat. transporte 118,2 22,1 115,4 18,5 119,9 18,3 3,9

Máquinas e aparelhos 53,2 10,0 75,4 12,1 77,1 11,7 2,3

Alimentares 11,6 66,8 10,7 76,5 11,6 14,6

Químicos 5,0 40,5 6,5 51,8 7,9 28,0

Plásticos e borracha 36,6 6,9 55,5 8,9 44,8 6,8 -19,2

2016 % Tot 16 2019 % Tot 19 2020 % Tot 20 Var % 20/19

Químicos 177,9 66,0 153,9 53,7 200,9 61,8 30,6

Máquinas e aparelhos 39,1 14,5 65,5 22,9 61,3 18,9 -6,5

Instrumentos de ótica e precisão 18,0 6,7 18,9 6,6 18,3 5,6 -3,0

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   
(2016 a 2019: resultados definitivos; 2020 e 2021: resultados preliminares)

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 2019-2020
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E A SUÍÇA – PRINCÍPIO DIRECIONAL

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/set

2021  
jan/set

Var % 
21/20b

IDPE 48,5 56,0 -55,6 148,1 -20,4 17,2 -12,6 -28,9 -130,0

IDE 137,4 368,9 -30,7 225,0 123,8 212,1 112,2 115,6 3,0

Saldo -88,8 -312,9 -24,9 -76,8 -144,2 -- -124,8 -144,5 --

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 2020-2021 
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).

NOVADELTA SUÍÇA
Grupo português dá cartas na Suíça 

A Novadelta Suíça comercializa os produtos do Grupo Nabeiro (DELTA Cafés, 
DELTA Q, ADEGA MAYOR, QAMPO, GO CHILL e DELTEA) e algumas das principais 

marcas alimentares e de bebidas nacionais, transversal a diferentes canais de 
distribuição – Retalho, E-Commerce, Horeca, Grossista e Corporate.

POR RUI MIGUEL NABEIRO, CEO DO GRUPO NABEIRO

O mercado dispõe de 8,2 milhões de 
consumidores com um PIB per capita 
elevado, muito orientados para a qua-
lidade e inovação. 

A Suíça é um mercado muito inter-
nacional, albergando várias sedes 
internacionais de multinacionais, 
assim como de várias Organizações 
Não Governamentais. 

Este mercado maduro e competitivo 
representa uma montra para as mar-
cas do Grupo e para os produtos de 
qualidade oriundos do nosso país.

Como em outros mercados, também 
no mercado suíço temos encontrado 
barreiras à entrada, como os custos de 
estrutura e os custos administrativos 
gerados pelas taxas aduaneiras, tra-
tando-se de um mercado fortemente 
protecionista no que diz respeito a 
produtos agrícolas/alimentares.

A estratégia comercial desta filial do 
Grupo Nabeiro passa por afirmar os 

produtos core no mercado helvético, 

onde temos vindo a alargar a nossa 

presença aos players mais relevantes 

do mercado suíço, de modo a criar-

mos marcas para os consumidores 

desse país.

https://www.deltacafes.pt/
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Suiça em ficha

População

8,7 milhões de habitantes.

Embaixada da Suíça 
em Portugal 
Travessa do Jardim, 17

1350-185 Lisboa

Tel.: +351 213 944 090

Fax: +351 213 955 945

lis.vertretung@eda.admin.ch

Endereços úteis

Ranking global

7º/82 5º/141 36º/190 3º/179

AA/AAA=risco menor; D=risco maior AA/AAA=risco menor; D=risco maior

Competitividade Facilidade Transparência

Risco geral Risco Económico

Ambiente de Negócios

Embaixada de Portugal 
na Suíça 
Weltpoststrasse 20 

CH-3015 Berne – Suíça

Tel.: +(41) 31 351 17 73/4 

Fax: +(41) 31 352 02 48 

sconsular.berna@mne.pt

AICEP Berna 
Weltpoststrasse 20

CH-3015 Berne

Suíça

Tel.: +41 31 351 17 41

aicep.bern@portugalglobal.pt

Capital

A cidade de Berna é a capital da Suíça. Zurique, Basileia, Genebra e 

Lausanne são outras cidades importantes neste mercado. 

Língua

Alemão (falado por 64 por cento da população), francês (19 por 

cento), italiano (oito por cento) e romanche (um por cento).

Diferença horária

Mais uma hora em relação a Portugal Continental.

Moeda

A moeda local é franco suíço.

Câmbio

1 EUR = 1,04240 CHF (dezembro de 2021).

Religião

O cristianismo é a religião predominante na Suíça, à qual pertence 

mais de 70 por cento da população. 

Fontes
The Economist Intelligence Unit (EIU), 2020 e 2021; WEF – Global Competitiveness Index 4.0, 2019; WB – Doing Business, 2020; IT – Corruption Perceptions Index, 2020

https://pt.usembassy.gov/pt
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Em 1981, a INDASA criou a marca 
Rhyno, reconhecida internacionalmen-
te e que sustenta cerca de 95 por cen-
to da sua produção, sendo atualmente 
o maior produtor da Península Ibérica.

Presente nos mercados da constru-
ção, decoração, compósitos, madeira 
e indústria, mas com um foco prin-
cipal no mercado da repintura auto-
móvel, a INDASA encara o mercado 
com uma abordagem única refletida 
no slogan “Process-to-Profit”, um 
programa estruturado de reparação 
e repintura automóvel que agrega às 
suas soluções um apoio técnico dedi-
cado e personalizado.

INDASA
Uma empresa portuguesa 

altamente exportadora 
Uma das empresas líderes na produção de abrasivos flexíveis de alto 

rendimento, a INDASA disponibiliza aos seus clientes produtos com altos níveis 
de desempenho que permitem otimizar os processos. Com milhares de clientes 

em todo o mundo, exporta mais de 90 por cento da sua produção para mais 
de 120 países.

O acompanhamento das tendências 
da indústria, a experiência acumula-
da e o compromisso em entender as 
necessidades do consumidor resul-
tam no desenvolvimento de soluções 
que permitam ao utilizador final au-
mentar a rentabilidade nos seus pro-
cessos de reparação.

A INDASA é ainda uma empresa cer-
tificada ISO9001 pela APCER – As-
sociação Portuguesa de Certificação 
para o desenvolvimento, produção 
e comercialização de abrasivos flexí-
veis e comercialização de produtos 
complementares. Com uma oferta 
de produtos bastante diversificada e 

completa, a empresa pretende com-
plementar a utilização dos abrasivos 
em todos os segmentos de merca-
do onde atua. Assim, integra na sua 
gama abrasivos, ferramentas, poli-
mento, fitas técnicas, acessórios, se-
lantes, adesivos e revestimentos.

Fundada em 1979, a empresa tem 
como missão oferecer uma gama 
completa de produtos e serviços que 
acrescentam valor e potenciam o cres-
cimento de negócio dos seus clientes, 
com o compromisso e a garantia dos 
mais altos padrões de qualidade e 
desempenho, da disponibilização de 
uma gama de produtos de elevado 
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valor e da aposta constante na susten-
tabilidade e na inovação. 

Com 420 colaboradores altamen-
te qualificados no mundo inteiro, 
a INDASA registou, em 2020, um vo-
lume de negócios de 62,9 milhões de 
euros, dos quais 93 por cento dizem 
respeito aos mercados de exportação.  

Esta empresa portuguesa conta atual-
mente com oito filiais comerciais es-
palhadas pelo mundo, nomeadamen-
te em Espanha, França, Itália, Reino 
Unido, Alemanha, Polónia, Estados 
Unidos da América e Brasil. A sua úni-
ca unidade produtiva localiza-se em 
Aveiro, na sede da empresa. 

Desde a sua fundação que os merca-
dos de exportação são preponderan-
tes na atividade comercial da empresa. 
A aposta nestes mercados representa 
uma decisão estratégica que tem 
guiado a INDASA durante mais de 
40 anos, tendo atualmente cerca de 
4.400 clientes em todo o mundo.

“Há três ou quatro ‘players’ impor-
tantes nesta área a nível mundial e 
a INDASA é um deles”, revela Benja-
mim Santos, fundador e presidente do 
Conselho de Administração do Grupo. 

O perfil predominantemente expor-
tador da INDASA foi reforçado em 
2021 com a abertura de novos mer-
cados, sendo que se perspetiva um 

aumento de vendas comparativa-
mente ao ano anterior. 

Atualmente, encontra-se em fase de 
expansão através de um projeto de 
investimento no valor de 25 milhões 
de euros, que tem como objetivo o 
aumento da sua capacidade produ-
tiva. Este projeto consiste na am-
pliação da área coberta para 33 mil 
metros quadrados, no aumento da 
capacidade produtiva em mais de 20 
por cento, na incorporação de novas 
máquinas de produção, no incremen-
to dos armazéns automatizados, na 
duplicação da área de embalagem e 
de expedição e na introdução de tec-
nologias de produção inovadoras ao 
longo do processo. 

“O novo projeto de investimento repre-
senta as bases dos próximos 10 a 15 
anos”, afirma ainda Benjamim Santos.

A INDASA dispõe ainda de várias IN-
DASA Academy, que consistem em 
centros de treino para clientes e par-
ceiros da empresa e que tem como 
objetivo impulsionar a eficiência da 
força de trabalho através do conhe-
cimento técnico e da instrução. Hoje 
em dia, a empresa conta com cinco 
centros, mais especificamente em 
Aveiro (Portugal), Colchester (Reino 
Unido), Porto Alegre (Brasil), Nova 
Jersey (Estados Unidos da América) e 
Gdansk (Polónia). 

www.indasa-abrasives.com/global/pt

Benjamim Santos, fundador e presidente do 
Conselho de Administração da INDASA

https://www.indasa-abrasives.com/global/pt/
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personalizadas e inovadoras para re-
solver os desafios mais complexos dos 
seus clientes.

“A ROQ Laser presta serviços na área 
da metalomecânica com foco numa 
forte componente de assemblagem e 
serviços chave-na-mão que acrescen-
tam valor aos clientes, desde o projeto 
à produção e comercialização”, revela 
Fernando Pinto, CEO do Grupo ROQ.

Em 2020, a ROQ Laser terminou o ano 
com um crescimento global consolida-
do de dois dígitos. Em 2021, procurou 
manter e consolidar este mesmo ritmo 
de crescimento, sendo que o contri-
buto da atividade internacional foi de 
cerca de 40 por cento.

Tendo como principais mercados de 
aposta Espanha, França, Alemanha e 
Suíça, a estratégia de internacionali-
zação da empresa passa por marcar 
presença em diversas feiras interna-
cionais, na ação comercial direta efe-
tuada através de agentes e comerciais 
e também na automação do market-
ing no apoio à prospeção comercial.

Os principais clientes da ROQ Laser 
são empresas europeias dos seguintes 
setores: Indústria, Construção, Ener-
gia, Saúde, Agrícola, Alimentar, Trans-
portes, Mobiliário e Metalomecânica.

ROQ LASER 
Um crescimento consolidado 

no mercado europeu 

Fundada em 1999, a ROQ Laser é uma 
Unidade de Negócio do Grupo ROQ, focada 
em acrescentar valor aos produtos e serviços 

prestados aos seus clientes. Tendo como clientes 
empresas europeias de diversos setores de 

atividade, os seus principais mercados de aposta 
são Espanha, França, Alemanha e Suíça.

Com uma vasta gama de serviços na 

área da metalomecânica e dotada de 

equipamentos e instalações modernas, 

a ROQ Laser fornece um serviço com-

pleto, desde o projeto ao produto final, 

com uma forte integração de soldadu-

ra, acabamentos e assemblagem.

Tecnologicamente evoluída e certifica-

da, a empresa opera segundo a meto-

dologia Kaizen e investe na melhoria 

continua dos seus 150 colaboradores 

e processos. Assim, destaca-se pela 

capacidade diferenciadora ao nível da 

engenharia, garantindo o know-how 

e a qualidade da produção e dos servi-

ços prestados.

A ROQ Laser pretende ajudar os seus 

clientes a realizar trabalhos incríveis e 

diferenciadores com elevada precisão 

e fiabilidade. Através dos seus meios, 

conhecimento e experiência, desen-

volve novos produtos e cria soluções 
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“O mercado da metalomecânica está 
em forte crescimento, sendo que a 
qualidade e fiabilidade dos produtos 
e serviços prestados da ROQ Laser 
tem possibilitado a conquista de uma 
quota de mercado cada vez mais re-
levante em países europeus, como a 
Alemanha, França, Espanha, Reino 
Unido, Suécia, entre outros”, salienta 
ainda Fernando Pinto.

Os principais objetivos da empresa 
passam pelo aumento gradual da sua 
área de influência nos mercados in-
ternacionais e no constante melhora-
mento de processos, otimizando o rit-
mo e a qualidade produtiva de todos 
os seus 10 departamentos, que estão 
dotados de ferramentas e conheci-
mento, de modo a garantir um produ-
to de excelência, independentemente 
da complexidade do projeto.

Na área de Projeto, a equipa é cons-
tituída por engenheiros e designers 
que fazem uso das melhores ferra-
mentas de desenho paramétricas 
3D, assegurando a validação do pro-
jeto e providenciando as melhores 
soluções possíveis.

No Corte e Gravação Laser, com sete 
máquinas laser, são capazes de cor-
tar uma vasta gama de materiais com 
alta velocidade de processamento, 

precisão e flexibilidade, conseguindo 
corresponder às exigências dos clien-
tes e aos elevados volumes de produ-
ção e qualidade. 

Além disso, a empresa dispõe tam-
bém dos meios e conhecimentos ne-
cessários para realizar todo o tipo de 
operações de Quinagem, garantindo 
um produto de alta qualidade.

Experiente na arte de Dobragem de 
tubo, este departamento opera uma 
máquina CNC cujo software permite 
uma gama alargada de tipos, formas 
e configurações de dobragem.

Ao nível da Soldadura, a empresa está 
equipada com robôs de soldadura 
e soldadura colaborativa, que asse-
guram a precisão e consistência dos 
serviços. Todos os colaboradores são 
certificados em Soldaduras TIG e MIG 
em aço, alumínio e inox. 

Por sua vez, o serviço de Corte Laser 
Tubo é especializado e estende-se 
também ao corte de tubos em vários 
materiais e formas. 

A ROQ Laser tem ainda capacidade 
para efetuar serviços de Calandragem 
com precisão e baixos níveis de tole-
rância num diverso leque de materiais. 

O departamento de Maquinagem tem 
um parque consolidado em mais de 
22 máquinas fresadoras e de tornos, 
que capacitam a empresa para produ-
ções de elevado volume.

Em relação aos Acabamentos (pintu-
ra, zincagem, polimento, granalha-

gem, gravação laser, entre outros), a 
ROQ Laser aposta na formação con-
tínua dos seus colaboradores, que 
contam com uma vasta experiência 
e conhecimento em diferentes tipos 
de acabamentos.

Por fim, importa ainda salientar que 
a empresa dispõe de um serviço de 
montagem de componentes assente 
em diversos graus de complexidade. 

Desta forma, é percetível que a ROQ 
Laser dispõe de uma alargada gama 
de competências, que lhe permite 
oferecer um serviço diferenciado, 
onde cada cliente pode ver o seu pro-
jeto realizado, desde a ideia inicial até 
ao produto final, não necessitando de 
qualquer outro serviço.

“O nosso modelo de negócio, o ROQ 
Business System, tem como um dos 
seus pilares a metodologia Kaizen, que 
visa otimizar e organizar o nosso siste-
ma produtivo, garantindo uma respos-
ta mais eficiente aos nossos clientes e 
alargando gradualmente a nossa área 
de influência nos mercados interna-
cionais. Através desta metodologia 
somos também capazes de aumentar 
a fluidez do nosso trabalho, formar e 
atrair mais colaboradores e promover a 
comunicação entre os departamentos, 
contribuindo para a criação de produ-
tos inovadores de qualidade singular. 
Ambos estes processos contribuem 
para o crescimento da ROQ Laser nos 
seus mercados de aposta, sendo cru-
ciais para o futuro da mesma”, finaliza 
o CEO do Grupo ROQ. 

www.roqlaser.pt

https://www.roqlaser.pt/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
OCDE prevê recuperação 
económica mas alerta 
para riscos e desequilíbrios

“A Balancing Act – OECD Economic 
Outlook” – OCDE, dezembro de 2021

A maioria dos países da OCDE já apre-
senta melhores indicadores económicos 
do que em 2019, mas a recuperação 
para os níveis anteriores à pandemia 
está a abrandar. O crescimento en-
frenta desafios como a interrupção de 
cadeiras de abastecimento, o aumento 
dos preços dos alimentos e os desequi-
líbrios no mercado da energia, sublinha 
o relatório “A Balancing Act – OECD 
Economic Outlook”.
A OCDE prevê um crescimento global 
de 5,6 por cento em 2021, 4,5 por cen-
to em 2022, e 3,2 por cento em 2023. 
As diferentes taxas de vacinação nos 
vários países e o hiato entre o forne-
cimento e a procura de determinados 
bens, estão a levar a um aumento dos 
preços maior do que o previsto. Em 
2022 a inflação deverá ultrapassar glo-
balmente os 4 por cento, ou os 3 por 
cento nas economias mais avançadas.   

CONSULTAR

Menos 30 por cento 
de viagens internacionais 
em 2022 

“Tourism in 2022: a shaky recovery” 
– Economist Intellicence Unit, 
dezembro 2021

O setor do turismo continuará a sentir 

em 2022 os efeitos da pandemia e as 

viagens internacionais serão menores 

em 30 por cento face a 2019, segundo 

a Economist Intelligence Unit. O con-

trolo de fronteiras e os passaportes de 

vacinação dificultarão as viagens inter-

nacionais, afetadas também pelo cum-

primento da regulamentação relativa às 

alterações climáticas e o aumento do 

para evitar Dupla 
Tributação (CDT)

Destaques Autoridade Tributária 
e Aduaneira (AT), 14 de dezembro 
de 2021

A Autoridade Tributária simplificou o 
procedimento de certificação da re-
sidência fiscal em formulários de ad-
ministrações fiscais estrangeiras para 
ativação da Convenção para evitar a 
Dupla Tributação. Deste modo, a partir 
de 1 de janeiro de 2022, já não será ne-
cessário remeter à AT os referidos for-
mulários nem aguardar a sua devolução 
postal depois de autenticados, bastan-
do aceder ao Portal das Finanças e soli-
citar um certificado de residência fiscal 
para efeitos de ativação de Convenção 
para evitar a Dupla Tributação. 
A AT já informou todas as administra-
ções fiscais estrangeiras com as quais 
Portugal tem Convenção para evitar a 
Dupla Tributação sobre o novo proce-
dimento e adiantou que o certificado 
emitido através do Portal das Finanças 
é o único documento que atesta a resi-
dência fiscal em Portugal.

CONSULTAR

China: Alterações das 
Regras de Exportação 
a 1 janeiro 2022

Comunicado Oficial, DGAV – 
13 de dezembro de 2021

A China alterou as regras a cumprir pe-

los operadores que pretendem exportar 

produtos agroalimentares para aque-

le país, tendo emitido novos Decretos 

GACC nºs 248 e 249 que entram em 

vigor a 1 de janeiro de 2022, de acordo 

com informação disponibilizada no site 

da DGAV. Até lá, as empresas devem 

assegurar um conjunto de procedimen-

tos listados pela DGAV.

CONSULTAR

preço dos combustíveis.
O turismo internacional será marca-
do pela abertura do Red Sea Project, 
promovido pela Arábia Saudita, e as 
viagens de cruzeiro terão alguma re-
toma. A Ásia registará em 2022 uma 
ligeira recuperação do turismo, tal 
como a Europa e o Médio Oriente e 
Norte de África, mas as chegadas in-
ternacionais ficarão, ainda assim, 31 
por cento e 33 por cento abaixo dos 
valores de 2019, respetivamente.

CONSULTAR

Crescimento global dos 
gastos em saúde irá 
abrandar para 4,1 por 
cento em 2022
“Healthcare in 2022: the aftermath 
of coronavirus” – Economist 
Intellicence Unit, dezembro 2021

O crescimento dos gastos globais em 
saúde será em 2022 de 4,1 por cento, 
um abrandamento em relação ao cres-
cimento de 9,1 por cento verificado em 
2021, de acordo com a Economist In-
telligence Unit. A percentagem do PIB 
mundial dedicada à saúde será de 10,5 
por cento, ligeiramente superior aos 
10,2 por cento registados em 2019.
A vacinação será uma prioridade e a 
competição internacional por trabalha-
dores da área da saúde irá intensificar-
-se. Em 2022 as faturas inesperadas re-
lativas a cuidados de saúde diminuirão 
nos Estados Unidos, em resultado do 
US No Surprises Act, a capacidade de 
produção de vacinas em África aumen-
tará e a China deverá regular a utiliza-
ção de aplicações na área da saúde.

CONSULTAR

AT simplifica certificação 
de residência fiscal para 
ativação da Convenção 

https://www.oecd.org/economic-outlook/
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/destaques/Paginas/Certificacao_residencia_fiscal.aspx
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/china-alteracao-das-regras-de-exportacao-1-janeiro-2022/
https://www.eiu.com/n/tourism-in-2022-a-shaky-recovery/
https://www.eiu.com/n/healthcare-in-2022-the-aftermath-of-coronavirus/
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Exportações de bens 
aumentam 3,0 por cento 
em outubro e 17,9 por 
cento nos primeiros dez 
meses de 2021

INE – dezembro de 2021  
De janeiro a outubro de 2021 as ex-
portações de bens ascenderam a 52,2 
mil milhões de euros, contra 44,3 mil 
milhões de euros em igual período de 
2020, ou seja, um aumento de 7,9 mil 
milhões de euros (taxa de variação ho-
móloga de 17,9 por cento). Compara-
tivamente a 2019 (janeiro a outubro), 
as exportações cresceram 4,3 por 
cento (2,1 mil milhões de euros). No 
mesmo período, as importações to-
talizaram 66,5 mil milhões de euros e 
cresceram 10,2 mil milhões de euros, 
apresentando uma variação homólo-
ga de 18,1 milhões de euros. Face ao 
mesmo período de 2019, as importa-
ções diminuíram 0,8 por cento (-526 
milhões de euros).
Estes resultados determinaram um dé-
fice da balança comercial de 14,3 mil 
milhões de euros, correspondente a 
um agravamento de 2,3 mil milhões de 
euros relativamente aos primeiros dez 
meses de 2020, mas a uma diminuição 
do défice de 2,7 mil milhões de euros 
face a 2019. A taxa de cobertura das 
importações pelas exportações situou-
-se em 78,6 por cento que corresponde 
a uma quebra de 0,1 pontos percen-
tuais (p.p.) face a 2020 e um aumento 
de 3,8 p.p. em relação a 2019.
Em termos mensais, em outubro de 
2021, as exportações de bens regis-
taram taxas de variação nominais de 
3,0 por cento em termos homólogos 
e de 1,9 por cento face a setembro de 
2021 (variação em cadeia), atingindo 
5,6 mil milhões de euros, em valor ab-
soluto. Quanto às importações, obser-
varam taxas de variação nominais de 

UE intensifica combate 
à coerção económica 

Comissão Europeia – 8 dezembro 2021 

A Comissão Europeia apresentou uma 
proposta de novo instrumento de po-
lítica comercial que permitirá à União 
Europeia combater a “coerção econó-
mica”. A proposta é justificada pelo 
contexto de crescentes tensões geo-
políticas em que o comércio está a ser 
cada vez mais utilizado como uma arma 
e pelo facto de a UE e os seus Estados-
-membros estarem a tornar-se alvos de 
intimidação económica. O novo instru-
mento contempla a aplicação de san-
ções comerciais, mas privilegia o diá-
logo como forma de dirimir eventuais 
conflitos. A proposta da Comissão Eu-
ropeia terá agora de ser negociada com 
o Conselho e o Parlamento Europeu.

CONSULTAR

Angola: Alteração 
e Republicação do 
Regulamento da Lei 
do Investimento Privado

Expansão – 29 de novembro de 2021

O Regulamento da Lei do Investimen-
to Privado em Angola (Decreto Presi-
dencial n.º 250/18, de 30 de outubro) 
acaba de ser alterado com a publicação 
do Decreto Presidencial n.º 271/21, de 
16 de novembro. Esta alteração visa, 
além da consagração de considerações 
de natureza processual, acolher as úl-
timas modificações introduzidas na Lei 
de Investimento Privado em Angola, 
com destaque para a criação de um 
novo regime de investimento (Regime 
Contratual) para projetos de montan-
te igual ou superior ao contravalor em 
kwanzas correspondente a 10 milhões 
de dólares. 

CONSULTAR

17,5 por cento em e de 4,4 por cento 
em cadeia, registando 7,6 mil milhões 
de euros, em valor absoluto.

CONSULTAR

Crescimentos reais do PIB 
e das exportações de 4,8 
por cento e 9,2 por cento 
em 2021

Portugal Economic Survey 
December 2021 – OECD, dezembro 
2021

O PIB de Portugal deverá crescer 4,8 por 
cento em 2021, 5,8 por cento em 2022 
e de 2,8 por cento em 2023, segundo 
as previsões da OCDE. Devido ao enve-
lhecimento demográfico e consequente 
diminuição da população ativa, o cres-
cimento futuro irá depender de ganhos 
de produtividade, pelo que é importante 
que Portugal aproveite o Plano de Recu-
peração e Resiliência para impulsionar a 
transição ecológica e digital. 
Apesar o relatório apontar para uma 
recuperação, alguns setores deverão 
manter-se num nível inferior ao ante-
rior à crise, nomeadamente o do turis-
mo. Também os desequilíbrios macroe-
conómicos devem ser atenuados, em 
particular o peso da dívida no PIB. Será 
também importante acelerar a tran-
sição digital para adaptar a economia 
portuguesa ao período pós-pandemia 
e promover o crescimento da produtivi-
dade, inferior à média da OCDE. 

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2339
https://expansao.co.ao/empresas/interior/alteracao-a-lei-do-investimento-cria-novo-regime-contratual-105694.html
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735278&DESTAQUESmodo=2
https://www.oecd.org/economy/surveys/Portugal-2021-OECD-economic-survey-overview.pdf
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NOTÍCIAS

Presidente da AICEP 
na FILDA
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, visitou a FILDA, a maior 
feira do calendário angolano, por oca-
sião da celebração do Dia de Portugal. 
A presença portuguesa foi a maior de 
todas as internacionais, contando com 
17 empresas, divididas entre o stand 
de Portugal e os pavilhões individuais. 
Portugal recebeu o prémio de “Me-
lhor Participação Internacional” na 
FILDA 2021, um reconhecimento do 
Ministério da Economia e Planeamen-
to de Angola.
A presença portuguesa na FILDA re-
força a parceria estratégica entres os 
dois países e traduz o interesse per-
manente e intemporal das empresas 
portuguesas no mercado angolano.

Além da visita à feira com o em-
baixador de Portugal em An-

gola, Pedro Pessoa e Costa, 
e acompanhamento das 
empresas portuguesas, 
o presidente da AICEP 
reuniu-se com o minis-
tro da Economia e Pla-
neamento de Angola, 
Mário Caetano João, 

com a secretária de Es-
tado para a Economia, 

Dalva Ringote Allen, bem 
como com o presidente da 

AIPEX, congénere da AICEP, An-
tónio Henriques da Silva. 

Anúncio 
Portugal ‘Coal-Free’
Desde 1 de dezembro de 2021, Por-
tugal tornou-se livre de carvão. O país 
conseguiu acabar com o uso do car-
vão para gerar energia, o que aconte-
ce nove anos antes do prazo delinea-
do, tendo sido o quarto país europeu 
a fazê-lo. 
A AICEP foi responsável pela elabo-
ração do anúncio Portugal Coal-Free, 
que foi publicado em vários meios 
de comunicação internacionais, no-
meadamente: Les Echos – França, 
Expansión – Espanha, Handelsblatt – 
Alemanha, Global Times – China, Fi-
nancial Times – Reino Unido e Europa, 
New York Times – Estados Unidos da 
América, Dagens Industri – Suécia e 
Japan Times – Japão.

Portugal Inova 2021
A Delegação da AICEP em São Paulo, 
Brasil, em colaboração com Consula-
do Geral de Portugal naquela cidade, 
realizou o Portugal Inova 2021 entre 
6 e 10 de dezembro, numa iniciativa 
que teve por objetivo divulgar junto 
das empresas, empreendedores, asso-
ciações e órgãos públicos brasileiros, 
a contemporaneidade da economia 
portuguesa, a sua capacidade inova-



dora e a sua competitividade no con-
texto da concorrência internacional, 
contribuindo, assim, para uma melho-
ria da perceção que o público brasilei-
ro tem da economia, das empresas e 
dos produtos e serviços portugueses.
As sessões decorreram em formato 
híbrido, contou com 5 painéis e 11 
oradores portugueses e brasileiros. Em 
foco estiveram os temas Inovar na Pan-
demia; Inovação Sustentável e Mobili-
dade; Inovar na Tradição – Alimentos e 
Bebidas; Inovar na Tradição – Têxtil-Lar 
e Casa; e Inovar no Turismo.
“Esta é uma grande oportunidade 
para empresários e empreendedores 
brasileiros terem acesso ao que de 
mais inovador se tem feito em Por-
tugal. Entender que para as empre-
sas portuguesas o Brasil continua a 
despertar grande interesse, com par-
ticular destaque para os setores do 
turismo, construção e obras públicas, 
energia, ambiente, agroalimentar e 
bebidas, equipamentos e produtos in-
dustriais, componentes para a indús-
tria automobilística, tecnologias de 
informação e comunicação, serviços e 
distribuição”, explica Francisco Costa, 
diretor da AICEP Brasil. 
O Portugal Inova 2021, além de ser uma 
excelente oportunidade de networking, 
permitiu aos participantes estar frente a 
frente com empresários de diversos se-
tores económicos dos dois países, que 
falaram a públicos distintos em cada 
uma das áreas de atividade.
Veja aqui as várias sessões.
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Balanço campanha 
MADE IN PORTUGAL 
naturally na Grécia
Muito positivo é como se pode quali-
ficar o balanço da campanha da fileira 
Casa MADE IN PORTUGAL naturally 
que a AICEP desenvolveu na Grécia ao 
longo de 2021, com o apoio da Em-
baixada de Portugal em Atenas.
A campanha teve por base a decora-
ção da Residência oficial da Embaixa-
da portuguesa com produtos de cerca 
de duas dezenas e meia de empresas 
portuguesas desta fileira, mostrando 
ao público e profissionais gregos a ex-
celência da oferta nacional.
Devido ao confinamento geral em vigor 
naquele país (7 de novembro de 2020 a 
9 de maio de 2021), a iniciativa arran-
cou apenas em 13 de maio de 2021, 
num evento na Residência oficial da 
embaixadora de Portugal com a presen-
ça do secretário de Estado da Interna-
cionalização, Eurico Brilhante Dias.
No total, foram realizadas quatro 
apresentações (13 de maio, 24 de ju-
nho, 20 de outubro, 2 de novembro), 
nas quais participaram 44 convida-
dos, profissionais da fileira casa e do 
contract (importadores/distribuidores, 
jornalistas, hoteleiros, arquitetos/en-
genheiros, institucionais, etc.).
Destaque também para um evento 
de cross selling (22 de novembro) que 
consistiu na apresentação e prova de 
vinhos portugueses a 16 convidados, 
entre os quais sommeliers, jornalis-
tas e compradores locais, muitos dos 
quais relacionados também com a 
arte da mesa.

Os convidados que visitaram a Resi-
dência ficaram impressionados com 
a qualidade e o design dos produtos 
em exposição e elogiaram o concei-
to “único e original” da iniciativa: 
decoração da Residência oficial de 
Portugal e sua transformação numa 
espécie de showroom. 
Na imprensa, esta iniciativa recebeu 
também grande destaque, com en-
trevistas da embaixadora portuguesa 
e do delegado da AICEP em Atenas 
à revista setorial e de grande reputa-
ção MAISON & DÉCORATION, bem 
como a publicação de vários artigos 
em revistas especializadas gregas e 
entrevistas em dois canais da Rádio 
de Salónica.
Além da produção de quatro vídeos, 
houve publicação regular de posts nas 
redes sociais sobre cada uma das 24 
empresas que participaram na ação, 
bem como de posts relativos aos di-
versos eventos organizados.
De referir ainda a participação de 
empresas portuguesas da fileira Casa 
na XENIA – International Hotel Equi-
pment Exhibition, uma das mais re-
levantes feiras do ramo contract da 
Europa, que decorreu de 27 a 29 de 
novembro na Grécia.
Em 2022, a Delegação da AICEP em 
Atenas irá levar a cabo mais seis even-
tos – quatro para os profissionais da 
fileira Casa/contract e dois de cross 
selling (sustentabilidade na moda e 
vinhos) – dando continuidade à cam-
panha desenvolvida em 2021.

https://www.youtube.com/channel/UCGlWIdWVjYF92kfhKqzyOZQ
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

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

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

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

Singapura*
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Hong Kong
Koweit
Macau
Malásia

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

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

Albânia 
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Brasil •
Cazaquistão
C. do Marfim
Curaçau
Egito
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Aruba
Bahrein
Benim
Bielorussia
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
Dominica
El Salvador
Equador
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Omã
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

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
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
Myanmar  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália
Sri Lanka 
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             

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

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

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

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES



BOOKMARKS

Nos dias de hoje, o nosso dia-a-dia 
define-se por uma enchente implacá-
vel de mensagens e conversas, sendo 
que o trabalho moderno é sinónimo 
de uma comunicação constante. 
Houve um tempo em que ferramen-
tas como o e-mail pareciam ser de 
ponta, mas uma revisão às evidências 
atuais mostra que o fluxo de trabalho 
da “mente coletiva hiperativa” que 
o email ajudou a criar se revelou um 
desastre de produtividade e que o 
ser humano não está preparado para 
uma comunicação digital constante. 
Apesar de ser parecer difícil imaginar 
alternativas, elas existem.

Depois de anos de investigação,o autor 
e professor de ciência da computação, 
Cal Newport, assume que a nossa abor-
dagem atual de trabalho está doente e 
apresenta uma série de princípios e ins-
truções concretas para a tratar.
Cal Newport é escritor e professor de 
ciências informáticas na Universidade 
de Georgetown. Autor de cinco livros, 
as suas ideias pioneiras sobre a cons-
trução de uma vida bem-sucedida e 
significativa já foram apresentadas na 
televisão, rádio e em muitas publica-
ções importantes, incluindo o New 
York Times, o Wall Street Journal, 
o Washington Post e o New York Post.

Atualmente, a criatividade é funda-
mental. No entanto, muitos são os 
momentos em que sentimos que a 
inspiração nos abandona, conduzin-
do-nos a uma sensação de fracasso.
No livro “O Processo Criativo”, Seth 
Godin explica-nos que, ao contrário 
do que sempre pensámos, a criativi-
dade não é um talento, mas sim uma 
competência que pode ser desenvolvi-
da e adquirida por todos. 
Segundo o autor, não vale de nada 
ficar à espera de que uma boa ideia 
caia do céu. O que se deve fazer é 
procurá-la. Em qualquer profissão, o 
segredo do sucesso é a prática repeti-
da e consistente e é nela que devemos 
centrar a nossa atenção.

O autor ajuda os leitores a compreen-
derem o processo criativo de forma 
clara e objetiva e a ultrapassarem os 
momentos de frustração, mostrando 
qual o caminho a seguir: Praticar. Pra-
ticar. Praticar. E repetir. É esse o segre-
do para o sucesso.
Autor de 19 bestsellers, incluindo 
Permission Marketing, A Vaca Púrpu-
ra, Tribos, O Ponto Morto, Linchpin, 
Poke the Box e Isto é Marketing, Seth 
Godin é o criador de altMBA, Squi-
doo e Yoyodyne, ex-vice-presidente 
da Yahoo! e membro do Marketing 
Hall of Fame. Os seus posts diários 
nas redes sociais e os workshops que 
realiza ajudam milhares de pessoas 
no mundo inteiro.
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