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Portugal está de pa-
rabéns! As empresas 
portuguesas estão de 
parabéns pela capa-
cidade de resiliência 
que demonstraram 
desde que a pande-
mia COVID-19 foi de-

clarada, inovando, reformulando processos 
produtivos e, em resultado dessa estratégia, 
muitas delas, aumentaram as suas vendas 
para o mercado externo. Estão também de 
parabéns todas as entidades e as equipas da 
AICEP que tiveram intervenção nos processos 
de angariação e instalação de projetos de In-
vestimento Direto Estrangeiro (IDE), que em 
2021 atingiu novo recorde em valor.

No investimento contratualizado pela AICEP os 
números são extremamente positivos, com Por-
tugal a atingir um valor recorde de 2,7 mil mi-
lhões de euros durante o ano de 2021, o maior 
valor de sempre que mais do que duplica o re-
sultado de 2019, a melhor marca anterior. Nesse 
âmbito apresentamos nesta edição algum deta-
lhe adicional dos dados referentes a este resulta-
do impressionante e muito positivo para o país.

Nas exportações de bens constata-se uma clara 
recuperação, com o valor monetário absoluto 
acumulado de janeiro a novembro de 2021 a 
situar-se já acima do montante homólogo de 
2019. Face a idêntico período de 2020, as 
exportações portuguesas cresceram 17,6 por 

cento, sendo de realçar que, em termos de se-
tores, em 2021 todos os grupos de bens cres-
ceram de forma muito positiva.

Sendo certo que a evolução das exportações 
de serviços continua a sofrer com os cons-
trangimentos impostos pela crise pandémica, 
verificou-se, em 2021, uma tendência de recu-
peração a partir de março, com as exportações 
globais a crescerem 16,1 por cento de janeiro 
a novembro.

País que, na União Europeia, se destaca pelo 
elevado crescimento do PIB é a Irlanda, a que 
damos destaque nesta edição da Portugalglo-
bal. Um mercado competitivo e com elevado 
PIB per capita e que, segundo estimativas da 
Comissão Europeia, deverá ter registado, em 
2021, um crescimento real do PIB de 14,6 
por cento, impulsionado pelo setor exporta-
dor e pela recuperação do consumo interno. 
É igualmente um mercado de eleição para o 
investimento estrangeiro. Portugal, que regis-
ta uma balança comercial favorável com a Ir-
landa, tem visto aumentar a sua presença no 
mercado irlandês nos últimos anos, podendo 
reforçar essa aposta em diversos setores, como 
a construção, materiais e equipamentos para a 
ferrovia, energia e ambiente.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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2021 fica marcado por um novo recorde em valor na angariação de projetos de 
investimento, superando a meta atingida em 2019, até então o valor mais elevado 

de sempre.

Fica também marcado pela recuperação das exportações de bens, exportações 
de bens que, segundo os dados disponíveis, deverão ter ultrapassado os valores 

registados em pré-pandemia. As exportações de serviços, muito atingidas pela crise 
pandémica, iniciaram em março uma retoma do crescimento, ainda que muito 

condicionados pelos constrangimentos verificados sobretudo no setor das viagens 
e turismo.

O balanço e a análise da retoma das exportações nacionais e do investimento produtivo.  
Destaque ainda para os testemunhos de empresas estrangeiras que apostam 

em Portugal para investir ou expandir a sua presença no país, comprovando a 
competitividade da economia portuguesa. 

EXPORTAÇÕES & INVESTIMENTO 
NA ROTA DO CRESCIMENTO
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EXPORTAÇÕES NACIONAIS RECUPERAM 
E AS PREVISÕES SÃO POSITIVAS

O progresso no processo de vacinação, o alívio de algumas medidas de restrição 
e a contenção do contágio da crise ao setor financeiro que permitiu estabilidade 

financeira e manutenção das condições de financiamento à generalidade dos 
agentes económicos, permitiram enfrentar e recessão económica causada pela 

COVID-19 e alavancar uma recuperação a partir do terceiro trimestre de 2020, que 
se estendeu ao longo de 2021. Projeções do Banco de Portugal apontam para um 
crescimento da economia portuguesa de 4,8 por cento em 2021 e de 5,8 por cento 

em 2022.

Mais de uma década depois da crise 

financeira de 2008-2009, o mundo 

deparou-se em 2020 com uma nova 

recessão causada pela pandemia 

COVID-19, que num contexto de 

aplicação de medidas de contenção 

de proteção da saúde pública, de 

precaução dos agentes económicos 

e disrupção das cadeias de abasteci-

mento globais, provocou uma con-

tração económica mundial de 3,4 por 

cento, a mais severa desde a Grande 

Depressão, com o comércio mundial 

a contrair 8,2 por cento.1 

Em Portugal, com os primeiros casos 

de COVID-19 identificados no início 

de 2020, a exemplo do que acon-

teceu a nível mundial, para além da 

gravidade da doença do ponto de 

vista de saúde pública, em termos 

económicos a pandemia provocou 

naquele ano o choque mais nega-

tivo a que o nosso país assistiu em 

décadas (quebra real do PIB de 8,4 

por cento em 2020), tendo afetado, 

em particular, as trocas comerciais ex-

ternas, causando uma contração das 

exportações de 18,6 por cento, em 

volume, com quebras reais de 11,4 

por cento na componente de bens e 

de 34 por cento na de serviços, esta 

última fortemente afetada pelo peso 

do setor do turismo.

Também no que respeita aos fluxos 

de investimento direto (ID), 2020 fi-

cou marcado pela redução de 34,7 

por cento do ID líquido mundial rela-

tivamente a 2019, e por quebras de 

33,7 por cento e de 41,3 por cento 

do ID líquido de Portugal no exterior 

(IDPE) e do exterior no nosso país 

(IDEP), respetivamente.

Se o impacto da pandemia sobre os 

fluxos comerciais e de ID em 2020 

foi de grande dimensão e superior 

ao observado em 2008-2009, uma 

característica marcante foi a rápida 

recuperação observada ao longo de 

2021, o que aponta para a adapta-

ção e resiliência das empresas às con-

dições adversas vividas.

Um ano passado sobre o período crí-

tico de 2020, procuraremos, deste 

modo, efetuar uma breve análise so-

bre a evolução, em 2021, do comércio 

internacional português, em particular 

das exportações de bens e de serviços, 

e do ID, comparativamente a 2020 e a 

2019, período pré-pandemia.

Comércio Internacional 
Português de Bens 
e de Serviços
O ano de 2019 ficou assinalado por 

máximos históricos no que ao comér-

cio internacional português diz respei-

to. As exportações de bens e serviços 

atingiram 93,7 mil milhões de euros e 

uma participação no PIB de 43,5 por 

cento; com as importações a ascende-

rem a 92 mil milhões de euros, resul-

tou um grau de abertura da economia 

portuguesa de 86,6 por cento.

 > POR JOÃO MANUEL SANTOS,
DIREÇÃO DE PRODUTO
DA AICEP

1 Banco Mundial - Global Economic Prospects (janeiro 2022)
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Também em 2019 se observou, pelo 

oitavo ano consecutivo, um saldo co-

mercial externo positivo, após décadas 

de défices, e as receitas de exportação 

de serviços de viagens e turismo totali-

zaram 18,3 mil milhões de euros, valor 

correspondente a 19,5 por cento das 

exportações globais e a 51,2 por cento 

das de serviços, naquele período.

Contudo, em 2020 as exportações 

globais registaram uma contração 

nominal de 20,5 por cento relativa-

mente a 2019 (menos 19,2 mil mi-

lhões de euros), recuando para níveis 

de 2015 (-10 por cento na compo-

nente de bens e -37,6 por cento na 

de serviços), enquanto as receitas ex-

ternas do setor do turismo se situa-

ram em valores de 2010, em resulta-

do duma quebra de 57,8 por cento 

face ao ano anterior (perda de 10,6 

mil milhões de euros). Também o 

peso das exportações no PIB diminuiu 

6,5 p.p., para 37 por cento, voltando 

ao nível de 2012 enquanto o grau de 

abertura desceu para 76,2 por cento, 

o mais baixo desde 2013.

Globalmente, excetuando o gru-

po dos alimentares na componente 

de bens e alguns serviços de menor 

expressão em termos de peso nas 

exportações totais, a contração das 

nossas vendas ao exterior foi gene-

ralizada quer por tipos de bens e de 

serviços quer em termos de merca-

dos, sendo de destacar, no primeiro 

caso, as quebras de 10,6 mil milhões 

de euros em receitas de turismo 

(-57,8 por cento), de 2,8 mil milhões 

de euros em serviços de transportes 

(-37,2 por cento), de 1,8 mil milhões 

de euros em veículos e outro material 

de transporte (-18,7 por cento) e de 

1,2 mil milhões de euros em combus-

tíveis minerais (-32,2 por cento).

GRÁFICO 2 – PARTICIPAÇÃO DO COMÉRCIO 
INTERNACIONAL NO PIB (%; preços correntes)

GRÁFICO 1 – COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGUÊS 
DE BENS E SERVIÇOS (mil M€; preços correntes)

Fonte: INE (Contas Nacionais)

Fonte: Banco de Portugal (Estatísticas da Balança de Pagamentos)

No que respeita aos mercados clien-

tes de bens e de serviços de Portugal, 

em 62 países para os quais o Banco de 

Portugal publica dados, apenas qua-

tro observaram um crescimento positi-

vo em 2020, mas, dos quais, nenhum 

no grupo dos 25 principais. Naquele 

grupo, de notar a diminuição de 3,3 

mil milhões de euros das exportações 

para o Reino Unido (-34 por cento), de 

2 mil milhões de euros para Espanha 

(-11,1 por cento) e Alemanha (-19,2 

por cento), de 1,9 mil milhões de eu-

ros para França (15,6 por cento), de 

1,6 mil milhões de euros para os EUA 

(27,9 por cento) e de mil milhões de 

euros para o Brasil (-55 por cento).
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Entretanto, o progresso no processo de 
vacinação, o aumento da confiança da 
população e o alívio de algumas medi-
das de restrição, a par da forte resposta 
política imediata e sincronizada a nível 
internacional, nomeadamente na Eu-
ropa, com a contenção do contágio da 
crise ao setor financeiro que permitiu 
estabilidade financeira e manutenção 
das condições de financiamento à ge-
neralidade dos agentes económicos, 
proporcionaram uma recuperação eco-
nómica a partir do terceiro trimestre 
de 2020, que se estendeu ao longo de 
2021, pese embora o agravamento re-
cente da pandemia.

Com base nos dados das contas na-
cionais trimestrais disponíveis à data, 
o PIB acumulado no final do terceiro
trimestre de 2021 cresceu 4,3 por
cento em termos reais, face a igual
período de 2020, o maior crescimen-
to observado em igual período desde
1998. Também as exportações cresce-
ram 9,9 por cento, o maior aumento
desde 2006 em igual período do ano.

De janeiro a setembro de 2021, as ex-
portações representaram 39,8 por cen-
to do Produto, 30,1 por cento na com-
ponente de bens, registo superior ao 
período pré-pandemia, e 9,7 por cento 
na de serviços, esta última ainda 4,5 
p.p. abaixo do observado em igual pe-
ríodo de 2019. Esta evolução diferencia-
da das componentes de bens e de servi-
ços reflete, principalmente, as restrições 
impostas à mobilidade das pessoas, 
com impacto desproporcional sobre os 
fluxos de turismo internacional.

GRÁFICO 4 – EXPORTAÇÕES DE BENS E DE SERVIÇOS POR MERCADOS 
(% do Total e Taxa de Variação Homóloga 2020/2019; preços correntes)

GRÁFICO 3 – EXPORTAÇÕES POR TIPOS DE BENS E DE SERVIÇOS 
(% do Total e Taxa de Variação Homóloga 2020/2019; preços correntes)

Fonte: Banco de Portugal (Estatísticas da Balança de Pagamentos)

Fontes: Banco de Portugal (Estatísticas da Balança de Pagamentos); INE (Estatísticas Correntes do Comércio 
Internacional Português de Bens)
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Um dos aspetos mais visíveis na re-
cuperação económica em curso é o 
aumento do peso das exportações 
no PIB, em termos nominais, nomea-
damente da componente de bens, a 
qual, em valor monetário absoluto 
acumulado até novembro de 2021, se 
situa já acima do montante homólogo 
de 2019.

Segundo resultados das estatísticas 
correntes do comércio internacional 
português de bens, publicados pelo 
INE, em 2021 (janeiro a novembro), 
as exportações portuguesas de bens 
cresceram 17,6 por cento face ao pe-
ríodo homólogo de 2020, atingindo o 
montante de 58,2 mil milhões de eu-
ros, valor superior em 2,9 mil milhões 

de euros face ao registado no período 
homólogo pré-pandémico, de 2019 

(tvh 5,2 por cento).

De referir, que o registo dos 11 me-

ses apurados para 2021 é o mais alto 

alguma vez observado no período e 

cerca de duas vezes superior ao verifi-

cado no mesmo período de 2010, ano 

seguinte ao da recessão de 2009, que 

na altura também afetou de forma 

significativa o comércio internacional.

De salientar, também, que devido a 

um efeito base, após a quebra sem 

precedentes de 2020, a recuperação 

das exportações de bens até maio de 

2021 ocorreu de forma mais rápida 

quando comparada com a verificada 

em 2010, e que a partir de junho a 

evolução, embora tendencialmente 

semelhante, continua superior à ve-

rificada naquele ano. Outro aspeto a 

salientar é o facto de o crescimento 

homólogo de 2021, face a 2020 (17,6 

por cento) ser significativamente su-

perior aos 7,2 por cento inicialmente 

previstos pelas empresas portuguesas 

exportadoras de bens para o conjunto 

do ano de 2021.2

Do ponto de vista setorial, em 2021 

todos os grupos de bens estavam a 

crescer de forma positiva comparati-

vamente a 2020, com destaque para 

os metais comuns (+1,5 mil milhões 

de euros; tvh 41,0 por cento), as má-

quinas e aparelhos (+1,2 mil milhões 

de euros; tvh 16,2 por cento) e os 

combustíveis minerais (+1,1 mil mi-

lhões de euros; tvh 50,1 por cento). 

Contudo, ainda num nível inferior 

ao do período homólogo de 2019, 

encontravam-se os veículos e outro 

material de transporte (tvh -15,2 por 

cento), o calçado (tvh -7,1 por cento), 

e o vestuário (tvh -1,0 por cento).

GRÁFICO 5 – EXPORTAÇÕES E PIB (taxa de variação homóloga 
trimestral com base em valores acumulados; em volume)

GRÁFICO 6 – PARTICIPAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE BENS 
E DE SERVIÇOS NO PIB (% com base em valores trimestrais 

acumulados; preços correntes)

Fonte: INE (Contas Nacionais)

Fonte: INE (Contas Nacionais)

2  Resultado do inquérito às empresas exportadoras sobre as respetivas Perspetivas de Exportação de Bens (IPEB), realizado em maio e publicado em julho de 2021. Este 
resultado foi, entretanto, revisto em janeiro de 2022, para uma perspetiva de crescimento de 13,5% no ano completo de 2021, tendo por base inquérito realizado em 
novembro do ano passado.
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Geograficamente, dos 15 principais 
mercados clientes de bens portugueses, 
representativos de 81,3 por cento das 
exportações totais de bens em 2021 
(janeiro a novembro), apenas a Suíça 
regista um crescimento negativo face a 
2020. Dos restantes mercados salienta-
-se de forma significativa Espanha, com
um aumento de 2,9 mil milhões de
euros (tvh 23,2 por cento), seguida da
França (+877 milhões de euros; tvh 12,9
por cento) e dos EUA (+825 milhões de
euros; tvh 33,9 por cento).

Relativamente a igual período de 2019, 
a Alemanha (-3,4 por cento), o Reino 
Unido (-9,4 por cento), Angola (-24,8 
por cento) e o Brasil (-5,2 por cento) 
ainda estão num nível inferior.

GRÁFICO 7 – BALANÇA COMERCIAL DE BENS 
(janeiro a novembro) (mil M€; preços correntes)

GRÁFICO 9 – EXPORTAÇÕES DE BENS POR GRUPOS 
DE PRODUTOS (% do Total e Taxa de Variação Homóloga 2021 

jan/nov / 2020 jan/nov; preços correntes)

GRÁFICO 8 – VARIAÇÃO HOMÓLOGA DAS EXPORTAÇÕES 
DE BENS (Taxa de variação % com base em valores mensais 

acumulados; preços correntes)

Fonte: INE (Estatísticas Correntes do Comércio Internacional Português de Bens)

Fonte: INE (Estatísticas Correntes do Comércio Internacional Português de Bens)

Gráfico 8: Fonte: INE (Estatísticas Correntes do Comércio Internacional Português de Bens)
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Quanto à evolução das exportações de 
serviços em 2021, observa-se uma ten-
dência de recuperação a partir de março 
de 2021, com as exportações globais a 
crescer 16,1 por cento de janeiro a no-
vembro, a rubrica de viagens e turismo 
a apresentar uma variação de 25,4 por 
cento e o conjunto dos restantes servi-
ços crescer 11 por cento.

De referir, contudo, que as exportações 
globais de serviços ainda se encontram, 
no final de novembro do ano passado, 
28,3 por cento abaixo do verificado em 
igual período de 2019, com as receitas 
de turismo inferiores em 47,6 por cento 
e os outros serviços em 7,0 por cento.

GRÁFICO 10 – EXPORTAÇÕES DE BENS POR PAÍSES TOP 15 
(% do Total e Taxa de Variação Homóloga 2021 jan/nov / 2020 

jan/nov; preços correntes)

GRÁFICO 12 – BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS 
(janeiro a novembro) (Mil M€; preços correntes)

GRÁFICO 11 – VARIAÇÃO HOMÓLOGA DAS EXPORTAÇÕES 
DE SERVIÇOS (Taxa de variação % com base em valores 

mensais acumulados; preços correntes)

Fonte: INE (Estatísticas Correntes do Comércio Internacional Português de Bens)

Fonte: Banco de Portugal (Estatísticas da Balança de Pagamentos)

Fonte: Banco de Portugal (Estatísticas da Balança de Pagamentos) Investimento Direto de 
Portugal com o Exterior3 
Em matéria de ID de Portugal com o 

exterior, 2019 foi também um período 

de elevado dinamismo, com montan-

tes de IDEP e IDPE de 11,0 mil milhões 

de euros e 3,3 mil milhões de euros, 

respetivamente, os mais elevados dos 

últimos cinco anos.

Em 2020, a exemplo do que acon-

teceu com o comércio internacional, 

observaram-se quebras de 41,3 por 

cento e 33,7 por cento nos fluxos lí-

quidos de IDEP (total de 6,5 mil mi-

lhões de euros) e IDPE (total de 2,2 mil 

milhões de euros). 
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GRÁFICO 13 – EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS 
(janeiro a novembro) (preços correntes)

GRÁFICO 14 – STOCK DE ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(preços correntes)

Fonte: Banco de Portugal (Estatísticas da Balança de Pagamentos)

Fontes: INE (Contas Nacionais); Banco de Portugal (Estatísticas da Posição de Investimento Internacional)

No final daquele ano, o stock de IDEP 

atingiu 150,1 mil milhões de euros e o 

stock de IDPE 51,9 mil milhões de euros, 

valores correspondentes a 75 por cento 

e a 26 por cento do PIB, respetivamente.

Em 2021, de janeiro a setembro, em-

bora os fluxos de IDPE tenham dimi-

nuído 103,9 por cento, em termos 

homólogos, para um montante líqui-

do negativo de 62 milhões de euros, o 

stock de IDPE aumentou para 55,2 mil 

milhões de euros (26,6 por cento do 

PIB) face a setembro de 2020 (cresci-

mento homólogo de 5,9 por cento) .4 
Por seu lado, os fluxos de IDEP cresce-
ram 74,7 por cento nos primeiros nove 
meses de 2021 comparativamente ao 
mesmo período do ano anterior, atin-
gindo 4,9 mil milhões de euros, um 
acréscimo de 2,1 mil milhões de euros 
face a igual período de 2020.

O stock de IDEP no final de setembro 
de 2021 era de 157,6 mil milhões de 
euros (variação homóloga de 8,7 por 
cento), correspondente a cerca de 76 
por cento do PIB.

3  Princípio Direcional; dados de divulgação trimestral com o ano completo de 2021 disponível no final de fevereiro de 2022.
4    A variação da posição (stock) de ID depende não só das transações (fluxos), mas também das variações de preços dos ativos, de variações cambiais e de outros ajustamentos.

De janeiro a setembro de 2021, França, 
Espanha e Luxemburgo foram as ori-
gens do IDEP com 1,2 mil milhões de 
euros, 1,0 mil milhões de euros e 606 
milhões de euros, pela mesma ordem, 
e por setor de atividade residente, os 
serviços captaram 3,3 mil milhões de 
euros de IDEP líquido, com destaque 
para as atividades financeiras e de se-
guros, com 2,3 mil milhões de euros. 
Por tipo de instrumento financeiro, os 
títulos de participação em capital con-
tribuíram com 3,9 mil, enquanto os 
instrumentos de dívida registaram uma 
variação líquida de 1,1 mil milhões.

No final de setembro de 2021, Espanha 
representava 21,2 por cento do stock 
total de IDEP, os Países Baixos 20,7 por 
cento, o Luxemburgo 17,5 por cento e 
França 8,3 por cento, enquanto o prin-
cipal país extracomunitário era o Rei-
no Unido, com 6,2 por cento do total. 
Por setores de atividade, salientam-se 
as atividades financeiras e de seguros, 
com 22,4 por cento do total, seguida 
das atividades consultoria, científicas, 
técnicas e similares com 18,4 por cento 
do stock total.

Quanto à variação líquida dos fluxos 
de IDPE em 2021 (janeiro a setem-



DESTAQUE Portugalglobal nº15014

bro), por países de destino, os Países 
Baixos, Reino Unido, Alemanha e Po-
lónia observaram os maiores valores 
positivos, com 240 milhões de euros, 
176 milhões de euros, 168 milhões de 
euros e 102 milhões de euros, respe-
tivamente. Em termos negativos de 
referir Espanha, Angola e Japão, com 
-588 milhões de euros, -193 milhões
de euros e -139 milhões de euros, res-
petivamente. Setorialmente (por setor
da empresa residente), o setor da ele-
tricidade, gás e água investiu 194 mi-
lhões de euros. Em sentido contrário,
assinala-se o valor líquido negativo
das Atividades de Construção (-322
milhões de euros). Por tipo de instru-
mento financeiro, dos -62 milhões de
euros de IDPE total, 1,0 mil milhões de
euros foram relativos a instrumentos
de dívida e -1,1 mil milhões de euros a
títulos de participação em capital.

A posição (stock) de IDPE ascendia a 
55,2 mil milhões de euros, uma va-
riação de 5,9 por cento comparativa-
mente a setembro de 2020. Por mer-
cados de destino do IDPE, Espanha e 
os Países Baixos registavam 29,2 por 
cento e 24,1 por cento do stock total 
de IDPE, respetivamente. O principal 
país ExtraUE era o Brasil com 4,1 por 
cento do total. Por setor de atividade 
residente, as atividades financeiras e 
de seguros observavam a maior parce-
la do stock de IDPE, com 35 por cento.

Projeções Económicas 
para 2021 e 2022
Segundo projeções do Banco Mundial 
(Global Economic Prospects), divulga-
das em janeiro de 2022, a economia 
mundial deverá apresentar crescimen-
tos de 5,5 por cento em 2021, a recu-
peração mais forte em 80 anos após 
uma recessão, e de 4,1 por cento em 
2022, um abrandamento em virtude 
do surgimento de novas vagas de CO-
VID-19, da diminuição dos apoios fis-
cais à economia e de constrangimen-
tos nas cadeias de valor. Nos mesmos 
períodos e pela mesma ordem, o co-
mércio mundial crescerá 9,5 por cento 
5,8 por cento, respetivamente.

GRÁFICO 15 – INDICADOR COMPÓSITO AVANÇADO 
DA OCDE PARA PORTUGAL

GRÁFICO 16 – TAXAS DE VARIAÇÃO HOMÓLOGAS 
DO PIB E DAS EXPORTAÇÕES (%), em volume

Fonte: OCDE

Fonte: Banco de Portugal P - Projeções

No que respeita a Portugal, de acordo 

com os resultados do indicador com-

pósito avançado da OCDE, que pro-

curam sinalizar pontos de viragem do 

ciclo económico com uma antecedên-

cia de seis a nove meses, a economia 

nacional apresentou em dezembro de 

2021 uma variação de 0,2 por cento 

em termos mensais e de 5 por cento 

face a igual período de 2020.

Situando-se o indicador em cresci-

mento e acima dos 100 pontos (100,1 

pontos em dezembro de 2021), estes 

resultados indicam, ainda que apenas 

de forma qualitativa, uma fase de ex-

pansão da atividade económica.
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O cenário de recuperação económi-

ca encontra-se igualmente espelhado 

nas projeções económicas do Banco 

de Portugal (Boletim Económico de 

dezembro de 2021), que apontam 

para um crescimento da economia 

portuguesa de 4,8 por cento em 

2021 e de 5,8 por cento em 2022, 

num contexto de evolução da ativi-

dade condicionada no curto prazo 

por uma nova vaga da pandemia na 

Europa e pelos problemas nas cadeias 

de fornecimento globais. A trajetória 

projetada é suportada pela manuten-

ção de condições financeiras favorá-

veis e por maiores recebimentos de 

fundos da União Europeia, não se 

antecipando efeitos adversos signi-

ficativos sobre a atividade agregada 

do fim de alguns apoios temporários, 

que foram substituídos, em parte, 

por medidas direcionadas aos setores 

e empresas mais afetados pelo cho-

que pandémico.

Ainda segundo o Banco de Portugal, o 

PIB retomará o nível pré-pandemia na 

primeira metade de 2022.

No que respeita ao comércio interna-

cional português, o Banco de Portugal 

prevê um crescimento forte da ativi-

dade mundial e da procura externa 

dirigida aos produtores nacionais (8,5 

por cento em 2021 e 5,4 por cento 

em 2022), com as exportações de 

bens e serviços a crescer 9,6 por cento 

em 2021 e 12,7 por cento em 2022.

Ainda sobre a componente de bens, 

de acordo com o Inquérito sobre Pers-

petivas de Exportação de Bens (IPEB), 

do INE, dirigido em novembro de 

2021 a 3.227 empresas representati-

vas de 90 por cento das exportações 

totais de bens, as empresas exporta-

doras de perspetivam um crescimen-

to nominal de 6,5 por cento das suas 

exportações em 2022 face a 2021; 

7,0 por cento nas exportações para 

os mercados ExtraUE e de 6 por cen-

to para os países IntraUE.

A recuperação das exportações é, 

contudo, diferenciada entre bens e 

serviços. Com um crescimento proje-

tado pelo Banco de Portugal, de 10,6 

por cento em 2021 para a componen-

te de bens, as vendas externas desta 

componente excederão o nível pré-

-pandemia, devendo crescer 3,9 por

cento em 2022, em linha com o pro-

jetado para a procura externa global.

Quanto aos serviços, refletindo o 

levantamento das restrições à mo-

bilidade internacional e o aumento 

da confiança, as exportações desta 

componente, em particular de turis-

mo e serviços de transporte associa-

dos, têm vindo a recuperar de forma 

acentuada, após a queda abrupta 

em 2020 e no início de 2021. Com 

o agravamento recente da pandemia

na Europa que implica uma evolução

mais contida dos fluxos de turismo

nos próximos meses, o Banco de Por-

tugal assume que, a partir do segun-

do trimestre de 2022, as exportações

de turismo retomem um crescimento

forte, antevendo-se um aumento das

exportações de serviços de 35,1 por

cento em 2022 após 7,2 por cento

em 2021, devendo constituir a com-

ponente da despesa com o contribu-

to mais importante para o crescimen-

to do PIB em 2022. As exportações

de serviços deverão atingir o nível 

pré-pandemia no final de 2023.

Conclusão
De acordo com o Banco de Portugal, 

a economia portuguesa enfrenta im-

portantes desafios nos próximos anos, 

sendo a resposta de política económi-

ca crucial para um crescimento sus-

tentado e uma retoma da convergên-

cia de Portugal com a Europa. Ainda 

segundo o Banco Central, será igual-

mente importante a previsibilidade 

dos processos de decisão de política 

económica, essencial para contraba-

lançar o aumento de incerteza que 

caracteriza os processos de saída de 

crises económicas.

Para além daquelas premissas, o com-

portamento da economia portuguesa, 

e das exportações em particular, está 

dependente da evolução da pande-

mia, com a condicionante de no nosso 

país uma recuperação poder ser mais 

lenta devido à nossa estrutura econó-

mica com grande peso dos serviços, 

nomeadamente do turismo.

Contudo, é de salientar que estamos 

em presença duma crise com origem 

externa e que se observa uma recu-

peração mais rápida que em recessões 

anteriores, em que os fatores com-

petitivos de Portugal permanecem e 

serão essenciais para a recuperação 

da economia portuguesa, alavanca-

dos por medidas de natureza política, 

nomeadamente no âmbito do Plano 

de Recuperação e Resiliência combi-

nadas com fundos europeus do Qua-

dro Financeiro Plurianual 2021-2027 e 

do Next Generation EU, tendo como 

objetivo aumentar as exportações de 

bens e serviços até 50 por cento do 

PIB na segunda metade desta década 

e reforçar a atração de investimento 

direto estrangeiro (IDEP). 

joao.santos@portugalglobal.pt

mailto:joao.santos%40portugalglobal.pt?subject=
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VALOR RECORDE 
DE INVESTIMENTO CONTRATUALIZADO 

EM PORTUGAL EM 2021
O investimento contratualizado em Portugal atingiu um valor recorde de 2,7 mil 

milhões de euros durante o ano de 2021, tratando-se de um ano sem precedentes 
nesta matéria.

POR DIREÇÃO DE ANGARIAÇÃO DA AICEP

Em 2021, foram contratualizados 97 
projetos, o que, em número, repre-
senta um crescimento de 111 por 
cento em relação ao ano de 2020 
e de 56 por cento face ao ano de 
2019. O montante de investimento 
total associado a estes projetos as-
cende a 2.678 milhões de euros, o 
maior valor de sempre, situando-se 
129 por cento acima do segundo 
melhor ano, 2019.

qualificado. A par de projetos indus-
triais, fortemente exportadores e que 
promovem a incorporação nacional 
na cadeia de calor, assistimos, cada 
vez mais, a uma aposta em ativida-
des de investigação e desenvolvimen-
to, em crescente colaboração com as 
universidades, que traz know-how 
especializado e cria conhecimento. 
Hoje, produz-se e inventa-se em Por-
tugal, com recurso ao talento portu-
guês e são já muitas as empresas que 
escolheram o nosso país para instala-
rem seus centros tecnológicos.

Numa análise aos últimos cinco anos, ve-
rifica-se uma taxa de crescimento média 

anual do número de projetos de 35,24 
por cento e, em valor de investimen-
to, uma taxa de crescimento média de 
44,58 por cento. Com exceção do ano 
2020, fortemente afetado pelo contexto 
pandémico, verificou-se um crescimento 
acentuado desde o ano 2017.

Em termos de criação de emprego, 
em 2021 estes projetos representam 
uma criação de 7.233 novos postos de 
trabalho e a manutenção de 38.451 
empregos, tratando-se dos maiores 
valores registados na última década.

O número de novos postos de traba-
lho tem vindo sempre a aumentar nos 

(Valores em milhares de Euros)

97 PROJETOS
Montante de investimento 
contratualizado em 2021:

2.678
milhões de euros

Mais do que o valor de investimen-

to, importa sobretudo ressalvar o va-

lor qualitativo destes novos projetos, 

com elevado grau de incorporação 

tecnológica, com maior valor acres-

centado, mais ancorados em inova-

ção, promovidos por empresas cada 

vez mais capacitadas e certificadas 

e que criam emprego cada vez mais 
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7.233 NOVOS POSTOS
DE TRABALHO

38.451 POSTOS
DE TRABALHO MANTIDOS

IDE REPRESENTA 

78% DO
MONTANTE TOTAL 
DE INVESTIMENTO

últimos cinco anos, a um ritmo médio 
de 29,54 por cento (CAGR). A mesma 
tendência se verifica na manutenção 
dos postos de trabalho, com tendên-
cia anual ascendente, mesmo em con-
texto pandémico.

Numa análise à origem do capital dos 

respetivos projetos, verifica-se um 

peso significativo do investimento es-

trangeiro. Do total de projetos apro-

vados, o montante de investimento 

de origem estrangeira representa 78,2 

por cento, atingindo os 62 por cento 

se se considerar o número de projetos.

anos. Destaca-se ainda a Coreia do 
Sul, pelo facto de ter um projeto com 
grande representatividade em termos 
de montante de investimento.

A Europa mantem o seu histórico pa-
pel de relevo, o que é convergente com 
aqueles que têm sido os principais par-
ceiros no comércio internacional por-
tuguês. Mas outras geografias fora do 
espaço europeu têm vindo a olhar para 
Portugal e a investir, tais como o Brasil, 
a China, o Japão e o Canadá.

Assim, verifica-se que o IDE assume 
uma importância crucial no desen-
volvimento e crescimento económico 
do país, e a AICEP, enquanto agência 
pública responsável pela promoção do 
investimento, tem vindo a desenvolver 
um papel fundamental na captação de 
investimento estruturante para o país.

Em termos setoriais, verifica-se algu-
ma diversidade, sendo notório o gran-

de número de projetos de investimen-

to nas indústrias transformadoras de 

elevado valor acrescentado, vocação 

essencialmente exportadora e com 

impacto muito positivo na criação e 

qualificação do emprego.

O gráfico da página seguinte demons-

tra que os dois setores mais represen-

tativos são a Indústria Automóvel e de 

Componentes e a Indústria Metalome-

cânica que, juntos, representam 34 por 

cento do número total contratualizado 

e quase metade do emprego criado. 

Também assumem particular relevân-

cia os setores do Mobiliário, Madeira e 

Cortiça, as Indústrias Química, de Plás-

ticos e Borracha e do Agroalimentar. 

Os investimentos no setor Automóvel 

e Componentes têm acompanhado 

também os novos desafios da indús-

tria da mobilidade elétrica, da con-

dução autónoma, da digitalização, 

da automação e robótica, Internet of 

Things e da inteligência artificial. Há 
um elevado grau de inovação tecno-
lógica associada a estes projetos com 
vista a poderem responder aos desa-
fios futuros dos grandes fabricantes 
do setor.

De igual forma, destacam-se os pro-
jetos que, estando inseridos nas in-
dústrias transformadoras, se destinam 
a produzir equipamentos ou compo-

Em termos de IDE, a Espanha, a Ale-
manha e a França são os principais 
países emissores, em termos de nú-
mero de projetos contratualizados, 
perfazendo 32 por cento do número 
total, incluindo Portugal. Os Estados 
Unidos, que ocupam a 4ª posição, 
destacam-se pelo facto de terem tido 
um crescimento assinalável, sobretu-
do ao nível do investimento industrial 
e se compararmos com os últimos 

* Excluindo Portugal
Outros: Suíça, Suécia, Reino Unido, Países Baixos, Coreia do Sul, China, Itália, Japão, Irlanda, Grécia e Canadá.



DESTAQUE Portugalglobal nº15018

nentes para o setor das energias re-
nováveis, beneficiando do know-how 
instalado e do forte investimento do 
país nos últimos anos, não só no fa-
brico de componentes para indústria, 
mas sobretudo na produção energéti-
ca a partir de fontes renováveis.

De salientar que se trata de projetos 

inseridos em setores que visam a pro-

dução de bens ou serviços transacio-

náveis internacionalmente, orientados 

para a exportação e para a inovação 

tecnológica sendo expectável um for-

te impacto positivo na Balança Co-

mercial, na qualificação e formação 

da mão-de-obra e nos prestadores de 

serviços e fornecedores locais.

20%
dos projetos
são greenfield

Grande parte dos projetos contratua-

lizados durante o ano de 2021 con-

substanciam reinvestimento, ou seja, 

expansão da atividade já existente em 

Portugal. Dos 97 projetos, 20 por cen-

to são greenfield, ou seja, são promo-

vidos por empresas estrangeiras que 

se instalam pela primeira vez em Por-

tugal ou por empresas que, indepen-

dentemente da origem do seu capital, 

investem numa nova atividade, total-

mente distinta da já existente.

CARACTERIZAÇÃO 
REGIONAL

Em termos de incidência regional, 
destacam-se as regiões Norte e Cen-
tro. A região Norte acolhe metade do 
total de número de projetos, repre-
sentando 37 por cento do investimen-
to e cerca de 60 por cento do total 
do emprego criado. A região Centro, 
juntamente com a região Norte, rece-
be cerca de 84 por cento do total de 
projetos e 81 por cento do novo em-
prego criado.

Por outro lado, o IDE, por montante de 
investimento, tem mais expressão na 
região do Alentejo pelo facto de ser o 
recetor do maior projeto contratualiza-
do e que se localiza em Sines, o proje-
to da Repsol Polímeros. Retirando este 
projeto, o Norte e o Centro mantêm-se 
como os principais recetores do Investi-
mento estrangeiro, representando em 
ambos os casos 70 por cento do inves-
timento total em cada região. 

investinportugal@portugalglobal.pt

Outros Setores: Materiais de Construção, Aeronáutica e Espaço, Indústria Têxtil e Calçado, 
Indústria da Pasta e do Papel, Consultoria Informática e Programação, Consultoria e I&D, 
Construção Naval e Indústria Farmacêutica.

mailto:investinportugal%40portugalglobal.pt?subject=
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Região NORTE
Nº projetos: 48

Investimento: 994.025.563,40€

Postos de trabalho: 4216

IDE nº projetos: 32

IDE valor investimento: 

696.415.791,00 €

Peso do IDE na região: 70,1%

NORTE – 5 MAIORES PROJETOS DE IDE

DS Smith Paper Viana Reino Unido 107 500 000€

Borgwarner Emissions System Portugal EUA 90 966 483€

Ikea Industry Portugal Suécia 61 200 559€

Tryba (Atrya, Caixiave e AT Partner) França 49 276 167€

Groz Beckert Alemanha 35 445 000€

Região CENTRO
Nº projetos: 33

Investimento: 764.686.610,67€

Postos de trabalho:1677

IDE nº projetos:18

IDE valor investimento 

527.031.467,00 €

Peso do IDE na região: 68,9%

Região ALENTEJO
Nº projetos: 8

Investimento: 787.929.588,54€

Postos de trabalho: 598

IDE nº projetos: 5

IDE valor investimento: 

753.413.217,00 €

Peso do IDE na região: 95,6%

Região ALGARVE
Nº projetos: 1

Investimento: 1.284.792,39€

Postos de trabalho:153

Região LISBOA
Nº projetos: 3

Investimento: 61.119.253,05€

Postos de trabalho: 112

IDE nº projetos: 1

IDE valor investimento: 

49.409.943,00 €

Peso do IDE na região: 80,8%

CENTRO – 5 MAIORES PROJETOS DE IDE

ALENTEJO – 5 MAIORES PROJETOS DE IDE

ASM II Offshore Industries (CS Wind) Coreia do Sul 265 617 065€

Gallovidro, S.A. (Vidrala) Espanha 49 982 000€

Renault Cacia, S.A. França 42 037 910€

Ria Blades (Siemens Gamesa) Alemanha 34 896 502€

Luso Finsa  – Indústria e Comércio
de Madeiras, S.A.

Espanha 24 799 238€

Repsol Polímeros Espanha 657 107 473€

João de Deus & Filhos (Denso Group) Japão 40 674 283€

Fusion Fuel Portugal Irlanda 35 246 000€

Tyco Electronics Suiça 19 138 000€

Embraer Portugal Estruturas Metálicas Brasil 1 247 461€
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WHY PORTUGAL – PORTUGAL NO RADAR 
DOS INVESTIDORES ESTRANGEIROS

2021 foi um ano desafiante no processo de angariação de IDE – Investimento 
Direto Estrangeiro para Portugal. As condicionantes impostas pela pandemia e a 
crescente disputa das várias economias, europeias e extraeuropeias, na captação 

destes projetos resultaram num trabalho exigente por parte da AICEP para garantir 
o sucesso nacional neste processo.

POR DIREÇÃO DE ANGARIAÇÃO DA AICEP

As estatísticas das filiais de empresas 
estrangeiras em Portugal, reportadas 
pelo INE (Estatísticas da Globalização 
– Filiais das Empresas Estrangeiras,
2020), retratam o investimento es-
trangeiro no final de 2020, que as-
cende a pouco mais de 2 por cento
das empresas nacionais (cerca de
9.000). O peso das filiais de empre-
sas estrangeiras na economia, me-
dido pelo Valor Acrescentado Bruto
(VAB), passou de 21,9 por cento em
2010 para 27,9 por cento em 2020;
o número de colaboradores por estas
empregues passou de cerca de 13,7
por cento para 17,8 por cento, respe-
tivamente e no mesmo período, num
total de mais cerca de 571 mil pes-
soas. Estas filiais registam uma maior
dimensão, maior intensidade expor-
tadora, produtividade e remuneração
média no conjunto das sociedades
não-financeiras em Portugal.

Em 2020, cerca de 79 por cento do 
VAB gerado por filiais de empresas 
estrangeiras correspondia a empre-
sas com sede no continente europeu. 
Reproduzindo a sua expressão nas 
exportações de bens, Espanha, Fran-
ça e Alemanha concentravam a fatia 
mais importante deste indicador. As 
filiais de empresas estrangeiras em 
Portugal têm uma integração parti-
cularmente relevante na economia 

nacional, já que a participação das 
PME portuguesas nas cadeias de va-
lor destas filiais distingue-se positiva-
mente de países europeus de dimen-
são comparável, segundo a OCDE 
(OECD Review: Strengthening FDI 
and SME Linkages in Portugal, 2022). 
Estes dados evidenciam a importân-
cia do Investimento Direto Estrangei-
ro em geral, e do investimento com 
origem na Europa em particular, no 
crescimento económico de Portugal.

Tendências recentes: 
principais setores 
e posicionamento 
europeu
Em 2020, Portugal ascendeu ao con-
junto dos 10 países europeus mais 
atrativos pelos executivos internacio-
nais, segundo a EY (EY Flash Survey, 
outubro 2020). Corroborando este 
indicador, e uma trajetória ascenden-
te no número de projetos captados 
nos últimos anos, em 2020 o país 
integrou, pela primeira vez, o “top 
10” de países europeus de destino 
de projetos de investimento (EY At-
tractiveness Survey, junho 2021). De 
entre os vários indicadores analisa-
dos neste último estudo, destaca-se 
a crescente percentagem dos em-
presários inquiridos que reportam a 
intenção de expandir ou estabelecer 
operações em Portugal nos próximos 
anos, um sinal de confiança nos fato-
res de atratividade nacionais e na ca-
pacidade do país para responder aos 
desafios que a economia mundial vai 
colocando às empresas. 

Por setores, a indústria continua a li-
derar, assinalando-se também o peso 
crescente dos projetos de I&D em 
parceria entre universidade e indús-
tria, bem como dos centros de ser-
viços partilhados e de prestação de 

9 101
filiais de empresas estrangei-

ras em Portugal em 2020

570 542 
empregos

27,9% 
do VAB nacional

Principais países 
de origem das 
filiais das empresas 
estrangeiras (VAB)

França (15%)
Alemanha (14,1%)
Espanha (11,5%)
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10º país com maior 
número de projetos 
de investimento 
estrangeiro na 
Europa em 2020
EY Attractiveness Survey

20º país mais 
atrativo para 
o investimento
direto estrangeiro
em 2021
AT Kearney, Índice de confiança 
do investimento direto estrangeiro

serviços tecnológicos. Cerca de um 
terço dos projetos captados por Por-
tugal são no setor digital e de desen-
volvimento de software. 

Não deixa de ser de especial relevo 
verificar que o próprio perfil do IDE 
em Portugal sofreu uma profunda 
alteração nos últimos anos. Ao anali-
sarmos a complexidade dos projetos e 
produtos que são hoje desenvolvidos 
no nosso país, verificamos que estes 
são de um grau de exigência técnica 
elevada e geradores de um crescen-
te valor acrescentado, refletindo-se 
no crescimento de indicadores como 
o VAB. São exemplos de projetos de
IDE, angariados e acompanhados pela 
AICEP, os casos da Bosch, nas áreas
do automóvel, mobilidade do futuro
e termotecnologia; mas também da
Siemens; e da BMW, esta em parceria
com a Critical Software; a Schréder e
a Zumtobel com desenvolvimento de
novas soluções na área da iluminação
e smart cities; ou a Vestas, na área
das energias renováveis. Já na indús-
tria das tecnologias de informação,
podemos mencionar investimentos
da Microsoft, Cisco, Altran, Deloitte
ou de empresas mais recentes como
a Cloudflare, TeamViewer, NFON,
CI&T. Todos, projetos geradores de

soluções e produtos do futuro, levan-

do à afirmação do valor da produção 

made in Portugal.

EY: a perceção positiva da estabilidade 
social; a qualidade das infraestrutu-
ras (transportes, telecomunicações e 
energia); as competências e a disponi-
bilidade de talento. 

As operações que se instalam no país 
encontram um quadro de paz social 
e compromisso laboral em Portugal. 
Portugal é um país atlântico, com 
uma ligação histórica e eficaz à Euro-
pa e às Américas. Um país que mos-
tra saber acolher diferentes culturas 
e que pratica uma cultura de inclusão 
social, fatores que contribuem para 
a atração de talento internacional e 
para a fácil integração das equipas 
locais nos projetos internacionais. 

Os investimentos efetuados ao ní-
vel da melhoria e disponibilidade das 
infraestruturas de comunicação e 
energéticas, que garantem o normal 
funcionamento das operações, mes-
mo em tempo de pandemia, são ou-
tro fator que os investidores relevam 
na sua análise de Portugal. Exemplo 
da qualidade e disponibilidade, foi o 
facto de a rede de telecomunicações 
de dados ter sofrido um aumento de 
tráfego de 87 por cento em janeiro de 
2021, sem colocar em causa o normal 
funcionamento da mesma.

A proficiência linguística dos quadros 
portugueses foi recentemente avalia-
da como a 7ª melhor do mundo (EF 
Education First, 2021). As compara-
ções internacionais independentes 
(IMD World Talent Report, 2022) con-
firmam o reconhecimento de quali-
dade das universidades portuguesas 
– patente, não só nos vários prémios
internacionais atribuídos a investiga-
dores baseados em Portugal, como
na multiplicação de parcerias entre a
universidade e indústria, em que so-
bressaem exemplos de multinacionais
estrangeiras. Portugal possui uma das
mais elevadas taxas de diplomados
em engenharia da UE, sendo cres-
cente o destaque das universidades
portuguesas nas comparações inter-
nacionais da qualidade do sistema de
ensino superior.

Porquê Portugal? 
Talento, inovação 
e competência  
Entre os principais fatores de atrati-
vidade, destacam-se como mais re-
levantes no processo de tomada de 
decisão de investimento, segundo a 
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28ª posição 
no ranking de 
competitividade 
global do talento 
em 2021
INSEAD, Portulans Institute and 
Accenture, 2021 (134 países)

14ª posição 
no ranking de 
disponibilidade 
de mão de obra 
qualificada em 2020
IMD, World Talent Report, 64 países

3º país europeu 
com maior rácio 
de diplomados em 
engenharia em 2019
OCDE

7ª posição 
no ranking 
de proficiência 
em inglês em 2021
Education First

O papel da AICEP
O objeto estatutário da atuação da 

AICEP é o apoio à internacionalização 

da economia portuguesa, incluindo 

através da promoção, captação, rea-

lização e acompanhamento e apoio a 

projetos de investimento em setores 

transacionáveis. O reinvestimento por 

parte das filiais de empresas estran-

geiras é a principal fonte das inten-

ções de investimento num país. Para-

lelamente, a AICEP trabalha intenções 

de investimento ou pedidos de infor-

mação que lhe chegam, suportando a 

proposta de valor de Portugal de for-

ma adaptada às necessidades de cada 

empresa/cliente. A AICEP dedica-se a 
garantir que, qualquer que seja o pro-
jeto, seja apresentada ao investidor 
uma proposta de valor nacional. Passa 
por prestar todos os elementos infor-
mativos sobre o território nacional, a 
identificação de potenciais parceiros 
ou fornecedores e por possibilitar o 
acesso aos stakeholders, por forma a 
que a escolha final do investidor seja o 
mais bem informada possível.

Por último, tem sido prosseguida 
uma estratégia seletiva de posicio-
namento do país junto de empresas 
multinacionais com sede nos princi-
pais países emissores de Investimento 
Direto Estrangeiro, numa abordagem 
que procura caracterizar-se pela se-
letividade, consistência e também 
pela discrição. Este esforço proativo 
é indispensável, até porque a con-
corrência pela captação de projetos 
é cada vez mais aguda – desde as 
“novas geografias” dos Bálticos aos 
Balcãs, passando pelos concorrentes 
europeus tradicionais e também por 
localizações extraeuropeias. 

dos serviços à distância (offshoring), 
tendência destacada na prospetiva 
estratégica mais recente do Banco 
Mundial (World Development Report 
2020), entre outros organismos in-
ternacionais. A evolução recente dos 
projetos de IDE em Portugal tem-se 
inscrito nesta tendência, nomeada-
mente ao nível da prestação de ser-
viços internacionalmente competitivos 
a partir do país. 

Por outro lado, ao nível industrial, Por-
tugal preserva, em múltiplos setores, 
uma base de produção consolidada, 
que soube, em particular na última dé-
cada e meia, adaptar-se às exigências 
do mercado internacional. A regionali-
zação das cadeias de valor na produção 
de bens, sendo patente em alguns se-
tores de bens de consumo já antes do 
contexto pandémico, é um fenómeno 
que poderá acentuar-se, obedecendo a 
preocupações de índole ambiental, de 
flexibilidade e de resiliência.

A trajetória de reforço da competiti-
vidade internacional do país na últi-

Perspetivas: 
oportunidades 
e desafios
O atual contexto reforçou a importân-

cia de algumas tendências. Para além 

da digitalização das atividades econó-

micas, assistimos ao acentuar da re-

gionalização das cadeias de valor. Es-

tes processos continuarão a moldar a 

evolução do contexto de Investimento 

Direto Estrangeiro nos próximos anos.

Nos serviços, destaca-se a evolução 

para uma lógica de serviços de proxi-

midade (nearshoring), em detrimento 

ma década e meia deverá continuar 
a responder às exigências sempre 
renovadas do cenário concorrencial. 
Tal é particularmente importante no 
momento atual, de início de um novo 
ciclo europeu de auxílios de Estado, 
e de expectativa de uma recupera-
ção económica pós-pandemia. O país 
está hoje no radar de muitas empre-
sas internacionais e reúne as condi-
ções para capitalizar esta visibilidade. 
Para continuar a ser a escolha certa, 

no momento certo! 

investinportugal@portugalglobal.pt

mailto:investinportugal%40portugalglobal.pt?subject=
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PORTUGAL, UM PAÍS COMPROMETIDO 
COM A NEUTRALIDADE CARBÓNICA

Portugal tem registado uma dinâmica de investimento direto estrangeiro positiva 
nos últimos anos, atingindo em 2019 um número record de 158 novas decisões de 
investimento de acordo com o estudo Europe’s Attractiveness Survey da EY e em 
2020, pela 1ª vez, alcançou o top 10 dos países de destino dos projetos de IDE no 

mercado Europeu.

Vários fatores contribuem para esta 
dinâmica, com destaque para a dis-
ponibilidade de talento qualificado e 
com cultura de negócios internacio-
nal, a localização estratégica na Costa 
Atlântica do mercado europeu, uma 
estabilidade política e social com ele-
vado nível de qualidade de vida para 
expatriados internacionais, pela di-
versidade do seu tecido empresarial e 
consolidada rede de subcontratação. 

Nos últimos anos, temos vindo a ve-
rificar uma cada vez maior preocupa-
ção da comunidade empresarial em 
contribuir positivamente para o alcan-
ce dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável das Nações Unidas. A in-
clusão das prioridades de desenvolvi-
mento socioeconómico e ambiental 
nos valores e missões das empresas, e 
ao mesmo tempo o aumento da preo-
cupação da sociedade civil para com 
os temas de proteção do ambiente e 
transição energética, estão a influen-
ciar os processos de decisão das em-
presas em matéria de investimento, 
mas também em matéria de concre-
tização de parcerias de negócios. Os 

fatores i) contributo para desenvol-
vimento sustentável e ii) contributo 
para a redução das emissões de CO2 
surgem nos critérios de decisão das 
empresas para desenvolvimento de 
novos negócios.

A transição energética tem um papel 
importante para o alcance da sustenta-
bilidade do desenvolvimento económico.

De acordo com a edição 2021 do 
Europe’s Attractiveness Survey da EY, 
24 por cento das empresas inquiri-
das referiram que a sustentabilidade 
ambiental é de importância crítica na 
sua estratégia de desenvolvimento. 
Também no âmbito deste estudo, as 
empresas inquiridas referiram que o 
desenvolvimento sustentável e as mu-
danças climáticas constituem uma das 
prioridades de desenvolvimento que 
mais crescerá nos próximos três anos.

Portugal é um dos países europeus 
com maior percentagem de consu-
mo de energia com fontes renová-
veis (2020, 5º país da UE27) e, com 
frequência, é destacado como sendo 

um país com muito bom desempenho 
ambiental (no Climate Change Perfor-
mance Index 2021, Portugal é o 16ª 
país num conjunto de 60 países com 
melhor desempenho ambiental). Em 
2021, a produção de energia renová-
vel representou 59 por cento do con-
sumo de energia elétrica em Portugal. 
Portugal também se tem destacado 
com projetos inovadores, são exem-
plos o primeiro parque eólico flutuan-
te da Europa Continental, o projeto 
Windfloat Atlantic, com as suas pla-
taformas ancoradas ao largo da costa 
de Viana do Castelo, bem como o pri-
meiro projeto europeu de central solar 
fotovoltaica flutuante, em Montale-
gre, solução que associa energia solar 
e energia hídrica. 

O recente encerramento da central 
termoelétrica do Pego, última central 
termoelétrico a carvão do país, desta-
ca Portugal como sendo o 4º país Eu-
ropeu a alcançar o objetivo de produ-
ção de energia elétrica sem recurso ao 
carvão, é uma clara demonstração do 
compromisso de Portugal para uma 

transição energética sustentável. 

5º país Europeu (UE27) com maior
percentagem de fontes de energia renováveis no 
consumo final bruto de energia (33,9%), 2020.

4º país Europeu (UE27) livre de carvão,

desde 1 dez. 2021

59% do consumo de energia elétrica
abastecido pelas energias renováveis em Portugal, 
em 2021.

16ª posição do Índice de Desempenho
das Alterações Climáticas (CCPI – Climate Change 
Performance Index, 2021).
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ATRYA, CAIXIAVE E AT PARTNER 
INVESTEM NO SETOR 

DA PRODUÇÃO DE JANELAS

Os grupos ATRYA e CAIXIAVE estão a construir em Portugal, no concelho 
de Vila Nova de Famalicão, uma fábrica dedicada à produção de janelas e 

portas de elevada performance em alumínio e PVC e à produção de pérgulas 
bioclimáticas, com produção própria de vidro duplo.

Em resultado do forte aumento da procura por janelas eficientes que se tem 
verificado na Europa e na sequência do investimento em curso na fábrica 

de Famalicão, o grupo francês decidiu também avançar, em 2021, com outro 
projeto de investimento, desta vez no concelho de Lousada, numa fábrica 
orientada para a produção de janelas e portas de elevada performance em 

madeira e madeira/alumínio.

A nova unidade industrial no concelho 
de Famalicão, com um investimento 
global estimado em 49 milhões de 
euros e com conclusão prevista para 
junho de 2023, será uma das fábricas 
mais avançadas da Europa, do ponto 
de vista tecnológico, a laborar neste 
setor de atividade e permitirá expan-
dir a capacidade de produção dos dois 
grupos com o foco no abastecimento 
do mercado europeu.

A fábrica no concelho de Lousada será 
igualmente uma das unidades mais 
avançadas da Europa do ponto de 
vista tecnológico, desta vez dedicada 
à produção de janelas de madeira e 
madeira/alumínio e permitirá dar res-
posta à crescente procura no mercado 
europeu por janelas eficientes em ma-
teriais nobres e eco sustentáveis como 
é a madeira. 

Este novo projeto resultou de uma 
parceria estratégica estabelecida en-
tre os grupos ATRYA, CAIXIAVE e a AT 
Partner e tem como objetivo reforçar 
a posição europeia dos três grupos no 
setor da produção de janelas e portas 
de elevada performance nos três mate-
riais dominantes que são utilizados no 

fabrico de portas e janelas. O investi-
mento previsto nesta unidade ascende 
a 33 milhões de euros e teve início em 
dezembro de 2021, estando a sua con-
clusão prevista para março de 2024.

O acesso a recursos humanos quali-
ficados neste setor de atividade nos 
dois concelhos e as condições acessi-
bilidade foram fatores determinantes 
na seleção da localização das duas 
fábricas, refere fonte do grupo. Que 
acrescenta ser esperado que, no prazo 
de cinco anos, as duas fábricas atin-
jam o valor anual de vendas de 80 mi-
lhões de euros, que terão como des-
tino maioritariamente a exportação 
para o mercado europeu.

Com estes novos investimentos a 
ATRYA/CAIXIAVE/AT Partner irão pas-

sar a deter 18 fábricas na Europa, no-

meadamente em França, Alemanha, 

Suíça, Áustria, Roménia e Portugal. 

Através da oferta de uma gama com-

pleta de janelas e portas eficientes a 

ATRYA/CAIXIAVE/AT Partner criam so-

luções de conforto de alta qualidade 

que oferecem bem-estar, segurança e 

economia de energia. Tendo em conta 

o futuro do nosso planeta, estes grupos 

estão focados num desenvolvimen-

to responsável baseado na constante

inovação com respeito pelas pessoas e

pelo ambiente, colocando ao mesmo

tempo as necessidades dos seus clien-

tes no centro da sua estratégia.

https://www.atrya.com/

https://www.atrya.com/
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BORGWARNER
UMA APOSTA EM PORTUGAL 

E NO FUTURO DA MOBILIDADE ELÉTRICA
A BorgWarner é um dos maiores produtores de componentes para indústria 

automóvel do mundo e líder em soluções de tecnologia limpa e eficiente para 
veículos de combustão, híbridos e elétricos. O investimento em Portugal faz 

parte da aposta do grupo no futuro da mobilidade elétrica, com a inauguração 
da nova unidade industrial em Viana do Castelo, dedicada à produção de 

produtos de eletrificação.

A BorgWarner, uma multinacional 

norte-americana com fábricas e ins-

talações técnicas em 96 localizações, 

distribuídas por 22 países, inaugu-

rou uma nova unidade industrial em 

Viana do Castelo. Esta fábrica servirá 

para produzir produtos de eletrifi-

cação, como motores elétricos para 

veículos leves e pesados, híbridos e 

plataformas puramente elétricas para 

uma vasta gama de OEM (Original 

Equipment Manufacture), para clien-

tes europeus do grupo.

Com o investimento neste projeto e a 

capacidade adicional de fabrico de pro-

dutos elétricos, o objetivo da BorgWar-

ner é aumentar a produção para sus-

tentar o crescimento e fortalecer a sua 

posição enquanto empresa fornecedo-

ra líder no mercado de eletrificação.

Esta nova unidade industrial vai 

abranger diferentes áreas de negó-

cio, incluindo operações, engenharia, 

qualidade e compras, sendo esperado 

que crie mais de 300 novos postos de 

trabalho. A produção está prevista co-

meçar no final de 2022 e deverá au-

mentar ao longo dos seguintes anos, 

nas instalações de 17.000 metros 

quadrados recentemente construídas. 

Portugal foi escolhido para esta nova 

fábrica dada a situação estável do 

país e existência de um ecossistema 

industrial favorável, com trabalha-

dores altamente qualificados. Mas 

também é de relevar o apoio de 

entidades governamentais, como a 

AICEP, que foi fundamental ao longo 

de todo o processo de seleção, bem 

como no processo de contratação, 

com procedimentos administrativos 

eficientes e incentivos financeiros.

O investimento nesta nova fábrica 

para o segmento de veículos eléc-

tricos, em Viana do Castelo, é uma 

aposta clara do grupo no futuro da 

mobilidade elétrica. O projeto faz 

parte da iniciativa Charging Forward, 

em que a BorgWarner visa acelerar a 

sua estratégia de eletrificação, tendo 

já anunciado os planos de aumentar 

em cerca de 45 por cento as receitas 

de vendas para veículos eléctricos, 

até 2030. A capacidade a ser instala-

da e a competitividade da nova uni-

dade de produção em Portugal são 

uma base essencial para dar segui-

mento a este plano.  

www.borgwarner.com

https://www.borgwarner.com/home
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FISCHER CONNECTORS 
INVESTE EM PORTUGAL

A multinacional suíça Fischer Connectors tem em 
curso um projeto de investimento em Portugal, 

que que consiste na criação de uma unidade 
industrial localizada em Amarante. Trata-se de um 

investimento de 14 milhões de euros, dos quais 
6,5 milhões são comparticipados pelo Portugal 

2020, no âmbito do Programa Operacional para 
a Competitividade e Internacionalização. Esta 
unidade tecnologicamente avançada permitirá 
a produção da última geração de conectores e 
soluções de cabos da empresa, com base num 

processo automatizado e robotizado.

Iniciado em 2021 e com conclusão 

prevista para 2023, o projeto criará 

70 novos empregos diretos, incluindo 

22 empregos altamente qualificados, 

prevendo-se que tenha um efeito po-

sitivo no emprego na região durante e 

após a fase de investimento. 

A nova fábrica está a ser construída 

numa região de baixa densidade, que 

assim acolherá uma unidade de pro-

dução inovadora, centrada em novos 

segmentos de mercado. 

Este investimento produtivo é acom-

panhado de uma aposta noutros fato-

res de competitividade, a fim de asse-

gurar o alinhamento necessário com a 

estratégia da empresa e proporcionar 

um crescimento sustentado. Outro 

investimento importante associado 

ao projeto será a aquisição de equi-

pamentos robotizados e a automati-

zação dos armazéns de matéria-prima 

que irão impactar de forma significati-

va na competitividade da empresa. A 

empresa irá apostar na área da Quali-

dade: não só na qualidade física e tan-

gível dos seus produtos, mas também 

na Certificação do seu sistema de ges-

tão da Qualidade. 

A escolha de Amarante para a localiza-

ção da nova fábrica da Fischer Connec-

tors baseou-se num quadro de avalia-

ção abrangente que contou, segundo 

a empresa, com o “excelente apoio” 

da AICEP, mas também no contexto 

industrial da região, no seu ambiente 

de trabalho e na disponibilidade e qua-

lidade dos seus recursos humanos.

"Quando fazemos escolhas indus-

triais, o que procuramos são os fatores 

de produção mais favoráveis, ou seja, 

o conjunto de fatores de um ecossis-

tema que têm influência na produti-

vidade, tais como competências em 

recursos, ‘know-how’ e antecedentes, 

custo da mão-de-obra, qualidade da 

educação, historial industrial, dispo-

nibilidade de talentos, qualidade das 

infraestruturas, etc. Portugal oferece 

uma equação muito favorável, com 

uma base de custos que está entre 

as mais baixas da Europa Ocidental", 

afirma Emmanuel Rapin, COO do Gru-

po Fischer Connectors, sublinhando 

que Portugal oferece também uma 

grande estabilidade. 

"Estamos muito expectantes com a 

perspetiva de atrair e reter talentos para 

este importante projeto, que irá aumen-

tar significativamente a nossa capacida-

de de produção. Consideramos tam-

bém que existe um bom ajuste cultural 

entre Portugal e a Suíça", acrescenta.

A nova fábrica irá montar produtos ino-

vadores e de alta gama como parte inte-

grante da cadeia de valor de um player 

internacional líder no seu setor, com 

uma intensidade de exportação próxi-

ma, se não igual, a 100 por cento.  

https://fischerconnectors.com/en/

https://fischerconnectors.com/en/
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HANON SYSTEMS PORTUGAL 
REFORÇA APOSTA NO MERCADO 

DOS VEÍCULOS ELÉTRICOS

A Hanon Systems Portugal está a reforçar a sua aposta no fabrico de soluções 
inovadoras de mobilidade para o mercado dos veículos elétricos. O atual 

investimento na fábrica de Palmela envolve o fabrico de compressores elétricos 
para fornecer os grandes fabricantes mundiais da indústria automóvel.

A Hanon Systems é um fornecedor de 
soluções para a indústria automóvel 
de gestão térmica e de energia para 
veículos eletrificados e convencionais. 
A sua oferta inclui um vasto leque de 
soluções nas áreas de aquecimento, 
ventilação e climatização. Desde refri-
gerador do motor, compressor. trans-
porte de fluidos, eletrónica e pressão 
de fluidos. Atualmente, a empresa 
opera 51 fábricas e três centros regio-
nais de inovação, e emprega mais de 
21.000 pessoas em 21 países. 

Em Portugal, o Grupo tem uma fábri-
ca em Palmela, no distrito de Setúbal. 
Foi inaugurada em 1998 com o obje-

tivo de produção compressores mecâ-
nicos para a indústria automóvel. Mas 
a mudança de paradigma na mobili-
dade terrestre e consequente massifi-
cação da indústria para a eletrificação, 
permitiu ampliar o portefólio da fábri-
ca de Palmela para abranger o fabri-
co de compressores elétricos (eCom-
pressors) para os grandes fabricantes 
globais, por forma a acompanhar esta 
atividade em rápido crescimento, no 
segmento de veículos eletrificados.
 
A função tradicional dos compressores 
é operar como o coração do sistema de 
ar condicionado de um veículo, onde 
circula refrigerante em alta temperatu-

ra e é produzida pressão para o con-

densador. O compressor elétrico, nas 

suas últimas versões, expande as suas 

funções e apresenta um design de ro-

lagem durável controlado por um mo-

tor elétrico integrado e um sofisticado 

inversor eletrônico. Projetado para 

aplicações de veículos elétricos com 

bateria híbridos parciais e completos, 

os compressores passam a fornecer so-

luções que permitem o arrefecimento 

eficiente para sistemas de ar condicio-

nado convencionais e acrescem a sua 

função ao funcionar como bomba de 

calor e multi-loop. Atualmente este 

produto opera independente do motor 

e o ecompressor permite o arrefeci-

mento da cabine do automóvel mesmo 

quando o motor está desligado, expli-

ca fonte da empresa.

 

A Hanon Systems trabalha para ofere-

cer continuamente novas soluções às 

marcas fabricantes automóveis, sendo 

a cooperação e o apoio da AICEP um 

dos pilares que permitirá à fábrica de 

Palmela assegurar soluções inovado-

ras e diferenciadas para a produção 

de eCompressores, com eletrónica as-

sociada que assegura expandir a fun-

cionalidade do produto para melhorar 

ainda mais o desempenho dos veícu-

los elétricos.  

https://www.hanonsystems.com/En#

https://www.hanonsystems.com/En#
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IKEA INDUSTRY 
APOSTA FORTE EM PORTUGAL

Em Portugal desde 2007, o grupo sueco IKEA Industry tem em curso um novo 
investimento industrial no nosso país que visa a expansão da sua capacidade 
produtiva em 25 por cento e o desenvolvimento de processos inovadores no 

fabrico de mobiliário.

A IKEA Industry, que integra o Grupo 

Inter IKEA, é o maior produtor mun-

dial de mobiliário de madeira e de-

rivados e é uma parte integrante da 

cadeia de valor IKEA. Como respon-

sável pela produção de mobiliário da 

IKEA, a missão da IKEA Industry passa 

por contribuir para uma oferta IKEA 

distintiva e acessível. A IKEA Industry 

tem 39 unidades de produção em oito 

países com cerca de 17.500 colabora-

dores, e produz anualmente mais de 

100 milhões de peças de mobiliário 

para os clientes IKEA.

A IKEA Industry Portugal, localizada 

em Paços de Ferreira, iniciou a sua ati-

vidade em 2007 e tem à data 1.641 

colaboradores numa área total de 

470.000 m² que contribuem para a 

atual produção de 15 milhões de pe-

ças de mobiliário por ano.

Portugal é um dos cinco países com 

maior volume de produção, junta-

mente com Polónia, Rússia, Eslová-

quia e Suécia.

Tem como objetivo ter um impacto 
positivo no planeta, poupar recursos 
e produzir mais com menos, contri-
buindo para proteger a biodiversidade, 
usando recursos sustentáveis e redu-
zindo as emissões de carbono em toda 
a sua cadeia de valor com destaque 
para os 70.000 m² de painéis solares 
instalados para consumo próprio.

O seu projeto mais recente em Por-
tugal, a concretizar até dezembro de 
2024, compreende um investimento 
de 61,2 milhões de euros destinados à 
expansão da sua capacidade produtiva 
em 25 por cento e ao desenvolvimen-
to de processos de novas soluções de 
produto inovadoras, designadamente 
Frentes de Cozinha Leves e Mobiliário 
de Fácil Montagem, que responde às 
necessidades dos clientes de produtos 
mais sustentáveis e a custos acessíveis 
à maioria das pessoas.

O projeto contempla ainda a digitali-
zação e virtualização dos seus proces-
sos produtivos e de logística interna 
assentes em sistemas cyber-físicos 

com inteligência artificial e elevado 
nível de automação que permitirão 
reduzir os tempos de paragem e as 
taxas de produtos defeituosos. Além 
disso, prevê uma redução da pegada 
carbónica da sua atividade.

Para o grupo sueco, os fatores que 
motivaram a escolha de Portugal para 
os seus investimentos e/ou reforços 
de investimento são a localização es-
tratégica e competitiva para fornecer 
em paralelo os mercados do sudoeste 
europeu e norte-americano; a compe-
tência dos recursos humanos; a inte-
gração num cluster de mobiliário; a 
proximidade a boas infraestruturas de 
transporte terrestre, marítimo e aéreo; 
e ainda a proximidade a centros de 
I&D e universidades.

De referir que as exportações propor-
cionadas por este projeto vão repre-
sentar 93 por cento de um total de 

vendas de 230 milhões de euros. 

www.inter.ikea.com

https://www.inter.ikea.com/
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JOÃO DE DEUS & FILHOS
INVESTIMENTO PERMITIRÁ 

REFORÇAR POSIÇÃO NO MERCADO EUROPEU
Fundada em 1914, João de Deus & Filhos, S.A. viu, ao longo de décadas, a 
sua atividade crescer e ganhar reconhecimento a nível internacional como 

fabricante de Sistemas Térmicos para Automóveis. Em junho do ano passado, 
assinou com a AICEP um contrato de investimento visando a expansão da sua 

unidade industrial em Samora Correia.

Este contrato representa um apoio ao 
investimento para o crescimento da 
empresa, de 40,7 milhões de euros, e 
destina-se à implementação na fábrica 
de Samora Correia de duas novas linhas 
de produção que permitirão a industria-
lização de duas novas tipologias de pro-
dutos. 'Chiller' para baterias de veículos 
elétricos e uma nova gama de 'intercoo-
ler' refrigerados a água composta por 
três soluções específicas: WCAC para 
veículos híbridos 'plug-in'; WCAC para 
motores de combustão interna basea-
dos em materiais avançados e WCAC 
com novas configurações funcionais.  

O objetivo destes projetos de apoio ao 
investimento está centrado não ape-
nas no crescimento da economia, na 
política de sustentabilidade ambiental 
e no compromisso com o desenvolvi-
mento das energias renováveis, como 
ainda permitirá criar cerca de 100 no-
vos postos de trabalho. 

“Estamos neste momento em proces-
so de construção e montagem de uma 
secção dedicada ao desenvolvimento 
de novos produtos, consistindo numa 
infraestrutura que integra atividades 
de I&D e uma área para conceção 
de protótipos e realização de testes 
funcionais e de durabilidade”, refere 
fonte da empresa, acrescentando que 
no final desta expansão das instala-
ções fabris a área total coberta será 
de 20.000 m².

É de destacar que a JDeus é o centro 
de desenvolvimento e produção de in-
tercoolers do Grupo DENSO na Europa, 
posição essa da qual vai tirar partido 
para continuar a desenvolver os siste-
mas térmicos mais avançados tecno-
logicamente, capazes de responder às 
necessidades atuais e futuras da indús-
tria, nomeadamente os sistemas de ar-
refecimento relacionados com fuel-cell 
(pilha de hidrogénio).

Ao longo destes 108 anos de vida, a 
empresa tem vindo a adquirir expe-
riência e competências de especia-
lização técnica, que têm marcado a 
diferença no mercado europeu e que 
permitem que hoje a empresa tenha 
as ferramentas para se ajustar à nova 
geração de produtos e ao novo para-
digma da mobilidade.

Como visão a JDEUS está focada em 
ser uma empresa de referência no mer-
cado europeu de componentes para 
sistemas térmicos, dotada de meios 
tecnológicos avançados e, capaz de 
fornecer o mercado com um nível de 
qualidade único, gerando parcerias de 

confiança com os seus fornecedores e 
clientes, e respeitando sempre o meio 
ambiente e a segurança no trabalho.

O vasto conhecimento técnico que a 
JDeus possui, conjugado com a forte 
capacidade de inovação, custos in-
ternos de produção baixos e elevado 
know-how técnico ao nível de capital 
humano, permitem uma produção 
competitiva de novos produtos, no-
meadamente chillers e outros sistemas 
térmicos de alto desempenho, com 
uma qualidade substancialmente supe-
rior aos seus concorrentes, permitindo 
assim a diferenciação da empresa no 
mercado internacional. 

A presença da empresa na industria 
automóvel, as relações de grupo e a 
sua atual carteira de clientes permitirão 
a introdução ágil e rápida dos novos 
produtos no mercado, sendo que a 
produção dos novos projetos irá con-
tribuir em larga escala para o aumento 
das exportações e reforçar a sua posi-

ção no mercado europeu. 

www.jdeus.com/Company

https://www.jdeus.com/Company
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A Labesfal – Laboratórios Almiro, SA 
teve a sua génese no laboratório de 
uma farmácia, fundada em Campo 
de Besteiros, no início da década de 
50. No início dos anos 2000 iniciou a
construção do atual complexo indus-
trial situado em Santiago de Besteiros,
no concelho de Tondela. Desde 2005
integra o grupo Fresenius Kabi, uma
empresa global de cuidados de saúde
especializada em medicamentos vitais
e em tecnologias de perfusão, trans-
fusão e nutrição clínica, contando
atualmente com 800 colaboradores.

O novo investimento insere-se no 
quadro de crescimento sustentado 
da Labesfal e tem por objetivo dotar 
a empresa de meios produtivos e tec-
nológicos state-of-the-art, necessários 
para dar resposta às crescentes exi-
gências e solicitações do mercado glo-
bal, garantindo elevados padrões de 
qualidade, segurança e eficácia, a par 
de um reduzido “time-to-market”, 
em linha com a Estratégia Farmacêuti-
ca para a Europa.

De referir que estes requisitos re-
querem a implementação de novos 
paradigmas de produção, altamente 
eficientes e alinhados com a Indústria 
4.0, por forma a alavancar a compe-
titividade e diferenciação da empresa 
face à concorrência, no panorama na-
cional e internacional.

Com a execução do projeto é expec-
tável um crescimento das vendas ex-
ternas em 36,53 por cento, passando 
a exportação a representar 85,10 por 
cento do seu volume total de negó-
cios, com um aumento de 96 milhões 
de euros para 132,3 milhões de euros. 
Refira-se que as vendas da empresa, 
no período que antecede o projeto, 
eram destinadas maioritariamente aos 
mercados externos, representado cer-
ca de 81,5 por cento do volume total 
de negócios. 

A empresa pretende ainda, no perío-
do pós-projeto, reforçar a aposta em 
mercados considerados estratégicos, 

LABESFAL
NOVO INVESTIMENTO 

EM PORTUGAL

A farmacêutica Labesfal tem um novo investimento 
em Portugal, no âmbito da sua estratégia para o 

período 2020-22, que tem por objetivo aumentar a sua 
capacidade produtiva ao nível do fabrico de penicilinas 
e criar condições para a produção de bolsas de nutrição 

parentérica personalizadas, para ir ao encontro das 
crescentes necessidades do mercado hospitalar.

perspetivando-se que os mercados da 

Alemanha, do Canadá e da Dinamar-

ca representem uma relevante parcela 

no crescimento do volume de negó-

cios internacional da empresa.

A aposta em Portugal tem como prin-

cipais motivações fatores endógenos 

como a existência de um complexo in-

dustrial localizado em Santiago de Bes-

teiros dotado de tecnologia de ponta, 

provido de mão de obra qualificada e 

com disponibilidade de infraestruturas 

de suporte ao crescimento. Por outro 

lado, existem também fatores exóge-

nos determinantes como o ambiente 

de estabilidade social, a possível cap-

tação de mão de obra altamente qua-

lificada e a existência de incentivos de 

apoio ao investimento, como aponta 

fonte da empresa.  

www.fresenius-kabi.com/pt/a-empresa

https://www.fresenius-kabi.com/pt/a-empresa
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REPSOL
FORTE INVESTIMENTO NA 

AMPLIAÇÃO DO COMPLEXO 
INDUSTRIAL DE SINES

Com um largo historial de atividade económica em 
Portugal, o grupo espanhol Repsol avançou, em 2021, 

com um projeto ampliação do Complexo Industrial 
de Sines e a construção de duas novas fábricas que 

vão produzir bens essenciais para dar suporte à 
indústria europeia. Estimado em 657 milhões de 
euros, este projeto prevê a criação de 75 novos 

empregos permanentes e cerca de 300 indiretos em 
resultado deste investimento. Este é um dos maiores 

investimentos industriais dos últimos 10 anos 
em Portugal.

No âmbito do seu Plano Estratégico 

2021-2025 a Repsol decidiu aprovar 

o Projeto de Integração e Sustentabi-

lidade do Complexo Petroquímico de

Sines. Este projeto tem como princi-

pais objetivos: promover uma estra-

tégia de integração das atividades de

downstream do Grupo Repsol; cresci-

mento do Negócio Químico na área de 

Poliolefinas, sustentado em produtos 

diferenciados, totalmente recicláveis e 

de alto valor acrescentado; aproveitar 

todo o potencial do Complexo Petro-

químico de Sines quanto a instalações 

e localização geográfica e posicioná-

-lo como uma unidade produtiva

economicamente mais sustentável e

competitiva, através da integração do

processo produtivo, da flexibilização 
do mix de matérias-primas e da am-
pliação do portefólio de produtos da 
Repsol, de maior valor acrescentado.

O projeto inclui os estudos de en-
genharia conducentes ao estabele-
cimento das condições necessárias 
para cumprir com o grau de exati-
dão estabelecido pela empresa, em 
termos de âmbito, custo e prazo, o 
investimento para a sua execução, 
fundamentalmente constituído por:

•  Nova fábrica de Polipropileno (PP)
de 300.000 t/ano na base de 8.000
h/ano, com tecnologia SPHERIZONE
da LyondellBasell;

•  Nova fábrica de Polietileno Linear de
Baixa Densidade (PEL) de 300.000 t/
ano na base de 8.000 h/ano, com
tecnologia UNIPOL PE da Univation;

•  Nova Plataforma Logística para pro-
dutos finais de PP e PEL;

•  Novas armazenagens de matérias-pri-
mas auxiliares para as Novas Fábricas;

•  Modificações no Terminal Portuário
Petroquímico para adequação às
novas capacidades produtivas;

•  Modificações na área de Energias
& Utilidades, subestações, torre de
refrigeração e interligações e in-
fraestruturas, de ligação às Novas
Fábricas e Plataforma Logística.

•  Modificações em edifícios para ins-
talação da nova sala de controlo das
Fábricas de PP e PEL, do novo arma-
zém de matérias-primas auxiliares e
do novo Laboratório de Controlo de
Qualidade de Polímeros.

O Grupo Repsol conta um largo his-
torial de atividade económica em 
Portugal, incluída nas suas atividades 
de downstream, e que vão desde a 
armazenagem e comercialização de 
combustíveis e GPL até à atividade 
petroquímica, esta última iniciada em 
2004, quando adquire as ações da 
empresa titular do Complexo Petro-
químico de Sines.
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Como Repsol Polímeros começa en-

tão uma nova etapa de moderniza-

ção e aumento de competitividade, 

com vários investimentos, dos quais 

se podem destacar: o aumento da 

capacidade nominal da fábrica de 

Steam Cracker para produzir etileno 

e propileno; o fabrico de copolímeros 

de etileno acrilato de butilo (EBA) e 

produtos especializados para o fabri-

co de cabos elétricos (produtos dife-

renciados de maior valor acrescenta-

do); a implementação de sistemas de 

controlo distribuído (DCS) em todos 

os seus processos produtivos; e a ma-

ximização da introdução de gás de 

petróleo liquefeito (GPL) na fábrica de 

Steam Cracker como matéria-prima 

de alimentação às fornalhas. 

“Todas estas melhorias permitiram a 
consolidação do Complexo, melho-
rando a rentabilidade dos seus ativos 
e permitindo planear um novo proje-
to de crescimento baseado na solidez 
dos mesmos”, aponta fonte do grupo.

Segundo a mesma fonte, os ativos que 

a empresa já detém na Zona Industrial 

e Logística de Sines, com capacidade 

de expansão e com a sua localiza-

ção privilegiada, junto a um porto de 

águas profundas e situado no cruza-

mento das principais rotas de comér-

cio e transporte marítimo mundiais, e 

a fontes de alimentação importantes, 

como a refinaria e o parque de arma-

zenagem de GN e GPL, um elevado 

grau de integração na troca de pro-

dutos, bens consumíveis e serviços 

com empresas nas suas imediações, 

a qualidade dos recursos humanos 

que ainda vai sendo possível contratar 

e formar, a somar à boa recetividade 

encontrada junto dos organismos da 

Administração que fomentam as ativi-

dades de investimentos no país, foram 

fatores determinantes para a decisão 

de reforçar o investimento já feito até 

à data e voltar a avaliar um projeto de 

crescimento do Complexo Petroquími-

co de Sines.

Atualmente, a Repsol, proprietária e 
operadora do Complexo Petroquímico 
de Sines, é a maior empresa química 
de Portugal e dispõe de uma sólida 
carteira de clientes, produzindo cerca 
de 800.000 toneladas/ano de Olefi-
nas e Poliolefinas, das quais cerca de 
700.000 toneladas se destinam a ex-
portação para cerca de 60 países, com 
o mercado europeu como principal
destino, representando tipicamente
cerca de 85 por cento do volume de
produção. Por sua vez, o volume de
negócios proveniente de exportação
representa sensivelmente o mesmo
valor percentual.

Com a implementação deste projeto 
a empresa visa atingir o balanceamen-
to do Negócio Químico da Repsol nos 
seus centros produtivos da Península 
no que respeita à natureza dos seus 
produtos (Olefinas e Poliolefinas), 
acompanhado por um incremento de 
produção no seu Centro Industrial de 
Sines para cerca de 1.170.000 tonela-
das/ano, prevendo-se que o perfil vin-
cadamente exportador se mantenha, 
quer em volume de produção, quer 
em volume de negócios, com a expor-
tação adicional de cerca de 300.000 
toneladas/ano. Com o balanceamento 
do Complexo prevê-se igualmente um 
aumento da exportação dos produ-
tos de Poliolefinas em detrimento dos 
produtos de Olefinas, traduzindo-se 
esse efeito, num aumento da capa-
cidade de exportação de produtos de 
maior valor acrescentado.

O mercado nacional de Poliolefinas 
estima-se em cerca de 570.000 tone-
ladas/ano, das quais apenas cerca de 
240.000 toneladas/ano são produzi-
das em Portugal. Dentro deste défice, 
existem algumas famílias de produtos 
que são responsáveis por importante 
percentagem da procura nacional, no-
meadamente, os produtos de Polipro-
pileno e de Polietileno Linear de Baixa 
Densidade. Nenhum dos produtos 
destas duas famílias de poliolefinas é 
atualmente produzido em Portugal, 
sendo que no caso do PEL não existe 
sequer produção na Península.
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Com a concretização deste projeto 

prevê-se que o panorama nacional se 

inverta, com uma capacidade de pro-

dução instalada de cerca de 880.000 

toneladas/ano, que pela primeira vez 

ultrapassará as previsões de cresci-

mento da procura interna para os pro-

dutos de poliolefinas para os próximos 

dez anos. Grande responsável por 

esta inversão de panorama será jus-

tamente a construção das duas novas 

fábricas de poliolefinas incluídas nes-

te projeto: a fábrica de Polipropileno 

(PP) e a fábrica de Polietileno Linear de 

Baixa Densidade (PEL), cada uma delas 

com uma capacidade instalada anual 

de 300.000 toneladas.

A produção destas duas novas famí-

lias de produtos e graus de polímero 

no Complexo Petroquímico de Sines, 

permitirá alargar o portefólio de pro-

dutos com aplicações mais nobres, 

totalmente recicláveis, que a empre-

sa passará a poder colocar ao dispor 

da indústria transformadora nacio-

nal, pondo em prática os vetores da 

Diferenciação e da Circularidade, que 

também se incluem na estratégia de 

desenvolvimento da Repsol. Entre os 

graus de polímeros que se virão a pro-

duzir nas novas fábricas, destacam-se 

os de aplicação na indústria alimentar, 

automóvel, farmacêutica e de higiene 

pessoal e hospitalar.

Para além da cobertura de importa-

ções que este projeto vem proporcio-

nar, há a considerar ainda outro as-

peto importante associado: o que ele 

representa para a indústria transfor-

madora nacional em termos de segu-

rança do fornecimento de matérias-

-primas. Por outro lado, a dimensão 

world scale das duas novas fábricas 

e a maior diferenciação de produtos 

que os seus processos produtivos per-

mitem também dar um impulso à me-

lhoria da competitividade da indústria 

nacional no mercado global. 

www.repsol.pt/pt/index.cshtml

PORTUGAL 
E SIEMENS GAMESA

UMA PARCERIA 
IMPULSIONADA PELA 

EXPERIÊNCIA E INOVAÇÃO

A Siemens Gamesa é um fornecedor global em 
produtos, serviços e soluções eólicas, pioneira no 
desenvolvimento e expansão de energia eólica 

onshore. Surgiu em 2017 com a integração entre 
a Siemens Wind Power e a Gamesa e conta hoje com 
uma equipa de 26.000 colaboradores pelo mundo. 

A fábrica de pás eólicas adquirida em Portugal serve 
de hub de exportação para diferentes países na 

Europa e em África.

https://www.repsol.pt/pt/index.cshtml


DESTAQUEfevereiro 2022 35

A Siemens Gamesa, com sede em Za-

mudio, Espanha, entrou em Portugal 

em 2019, com a aquisição parcial do 

negócio europeu de serviços onshore 

do Grupo Senvion, bem como da 

fábrica de pás eólicas de Ria Blades, 

uma das fábricas mais competitivas 

da Europa.

O investimento em Portugal deve-se 

não só à localização estratégica do 

país, incluindo a proximidade à sede 

da Siemens Gamesa, em Espanha, e 

bons acessos a portos (Porto de Avei-

ro e Porto de Leixões) e autoestradas, 

como também conjuntura de esta-

bilidade política e social do país e a 

existência de incentivos financeiros e 

fiscais ao investimento, contribuem 

para a atratividade de Portugal para 

este projeto

A energia eólica onshore é uma das 

maiores fontes de energia no mundo 

e um elemento-chave na transição 

global para uma nova era de energia. 

A fábrica já contava com experiência 

de recursos humanos especializados 

no setor de produção de turbinas eó-

licas e uma rede de parcerias e forne-

cedores de matérias-primas e serviços 

necessários, um cenário que tornaram 

o investimento mais atrativo a partida.

Aliado à qualidade dos recursos hu-

manos, contribui também o facto de 

a proximidade a centros de conheci-

mento, universidades e politécnicos, 

que além de ajudar na captação de 

mais recursos humanos especializa-

dos, também tem vantagens para a 

aprendizagem técnico-científica por 

parte da empresa.

Com estas condições, o projeto visa 
capacitar a unidade industrial da Sie-
mens Gamesa Renewable Energy Bla-
des, S.A. com um conjunto de tecno-
logias e processos state-of-the-art e 
disponibilizar de novos modelos com 
considerável grau de novidade para o 
mercado internacional. Comparando 
o pré-projeto 2019 e o pós-projeto 
2025, pretende-se promover o au-
mento da sua capacidade instalada 

em 305 por cento para a produção de 
pás eólicas onshore.

O projeto compreende a instalação de 
seis linhas produtivas  para o fabrico 
de duas novas classes de pás eólicas 
(SG 5.X-155 e SG 5.X-170), produtos 
totalmente inovadores no segmento 
da energia eólica, com potência nomi-
nal entre 5,8 MW e 6,6 MW, a turbina 
com maior potência em onshore, al-
cançada através de um design aerodi-
nâmico e utilização de novos materiais 
e da grande envergadura. 

A expectativa deste projeto é que gere 
impacto relevante do ponto de vista 
de negócio. As pás produzidas nes-
ta fábrica são enviadas para parques 
eólicos em diferentes países na Euro-
pa e em África, servindo assim como 
hub de exportação. Assim, espera-se 
com este investimento um crescimen-
to sustentável do volume de negócios 
registado, resultado direto da disponi-
bilização dos modelos de pás eólicas 
onshore previstos. 

www.siemensgamesa.com/en-int

https://www.siemensgamesa.com/en-int
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TE CONNECTIVITY 
CONTINUA A INVESTIR EM PORTUGAL
Nos últimos anos os investimentos que a TE Connectivity fez foram focados 

no mercado automóvel para veículos a combustão. No entanto, tendo em vista 
a inovação tecnológica, as políticas de mobilidade e os novos desafios que 
o mercado está a colocar, a empresa está a mudar seu foco para o mercado

dos veículos elétricos.

Os investimentos agora aprovados 
para esta unidade fabril são especifi-
camente dedicados a linhas de produ-
ção de componentes eletrónicos para 
a mobilidade elétrica e visam permitir 
que a TE Connectivity responda à pro-
cura dos novos e crescentes mercados 
de veículos elétricos e respetivas in-
fraestruturas. Ao fazê-lo, a sociedade 
aumentará consideravelmente a sua 
capacidade de produção nesta área 
estratégica e poderá responder às 
crescentes necessidades de forneci-
mento dos fabricantes de automóveis.

De igual modo, a renovação das linhas 
de galvanoplastia permitirá oferecer 
uma maior eficiência no tratamento 
das peças, com o aumento de capa-
cidade e outras novidades tais como a 
introdução de superfícies de prata nas 
peças, algo que é um requisito essen-
cial para a produção de componentes 
para veículos elétricos. Em poucas pa-
lavras, este processo altamente avan-
çado tecnologicamente acompanha 
o processo de alteração da superfície
das peças, por meio de um sistema
automático de regulação da energia
elétrica a ser aplicada aos produtos.

Além disso, a empresa também pre-
tende investir na modernização e me-
lhoria dos equipamentos existentes 
em diversas linhas de produção, de 
modo a elevar o nível tecnológico do 
processo fabril existente. O investi-
mento na fábrica de Évora atende aos 
dois objetivos estratégicos de longa 
data da TE Connectivity: no lado da 

oferta, combinando a produção com 
a procura dos mercados em mudan-
ça e no lado comercial, manter uma 
vantagem competitiva através de pro-
cesso de inovação e adaptação tec-
nológica contínua, bem como através 
monitoramento de custos.

Porquê Portugal?
Do ponto de vista da atratividade por-
tuguesa, este novo investimento con-
ta como uma dupla vitória. Segundo 
fonte da empresa, consolida as pers-
petivas de continuidade e crescimento 
das operações atuais em dimensão e 
qualidade tecnológica e coloca Portu-
gal na vanguarda da transição para a 
e-mobilidade. Para a equipa de ges-
tão da TE Connectivity Management,
a unidade fabril localizada em Évora
tem uma experiência longa e forte
na produção de componentes para o
mercado automóvel, sendo todos es-
tes elementos relevantes para investi-
mentos futuros da TE Connectivity.

Do ponto de vista externo, Portugal 
continua a ser um país com elevada 
estabilidade política, uma administra-
ção funcional e bem gerida e com uma 
mão-de-obra qualificada, elementos-
-chave no processo de decisão de in-
vestimento da TE Connectivity. Como
resultado, o investimento na fábrica de
Évora produzirá um resultado vantajo-
so para a empresa e para Portugal, fa-
cilitando futuras relações governamen-
tais e industriais em Portugal.

No que respeita às vendas nos mer-
cados externos, a TE Connectivity em 
Portugal é uma empresa exportadora 
e os produtos produzidos em Évora 
estão a fornecer empresas em todo o 
mundo principalmente no setor auto-
móvel, mas também noutros setores 
industriais. Com a implementação des-
tes novos investimentos realizados em 
Portugal, a TE Connectivity reforçará 
a sua capacidade exportadora e con-
tinuará a ser uma empresa relevante 
para o crescimento da região EMEA.

A TE Connectivity é uma empresa líder 
global em tecnologia industrial, que 
cria um futuro mais seguro, sustentá-
vel, produtivo e conectado. A ampla 
gama de soluções de conectividade e 
sensores, comprovada nos ambientes 
mais severos, permitem avanços no 
transporte, aplicações industriais, tec-
nologia médica, energia, comunica-
ção de dados e soluções  Com mais de 
85.000 funcionários, incluindo mais 
de 8.000 engenheiros, trabalhando 
ao lado de clientes em aproximada-
mente 140 países, a TE garante que 
“every connection counts”. 

www.te.com 

http://www.te.com
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LUÍS CASTRO HENRIQUES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AICEP

INVESTIMENTO ANGARIADO 
TERÁ IMPACTO MUITO POSITIVO 
NAS EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS
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O aumento das exportações nacionais e do investimento estrangeiro angariado 
deverá manter-se numa rota de crescimento nos próximos anos. É essa a convicção 
do presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, que detalha os números e valores 

destas duas componentes tão importantes para a economia nacional.

Castro Henriques está confiante no aumento das exportações, também devido aos 
projetos de investimento conseguidos em 2021, cujo impacto positivo será sentido 

dentro de dois a três anos, e defende uma linha de continuidade de atuação da AICEP 
e da estratégia que conduziu aos resultados recorde atingidos no ano passado. 

2021 foi um ano muito positivo para as 
exportações portuguesas e para a contra-
tualização de projetos de investimento es-
trangeiro. Em relação às exportações qual o 
balanço que faz dos resultados alcançados?

O aumento das exportações de bens em 2021 
para níveis que superam os valores alcançados 
em 2019 é muito positivo para a economia 
portuguesa, e é a prova de que esta pande-
mia não alterou os fatores de competitividade 
das empresas exportadoras portuguesas, que 
mostraram ser mais competitivas e mais re-
silientes apesar dos desafios transversais que 
afetam as empresas portuguesas e europeias, 
como são os casos dos preços da energia e 
da volatilidade dos custos de transporte. E os 
resultados estão à vista! Uma situação que 
muito me satisfaz, porque o país precisa de 
continuar a aumentar as exportações. Igual-
mente muito interessante é constatar que as 
empresas que já estavam mais diversificadas 
geograficamente ainda conseguiram aumen-
tar essa diversificação. 

É também importante perceber que vamos 
entrar num novo ciclo com um novo quadro 
comunitário de apoio, o que aumenta as pers-
petivas para as exportações nacionais. Portu-
gal está num círculo virtuoso de crescimento 
em termos externos. Esse é o foco da ativi-
dade da AICEP e a Agência tem trazido bons 
resultados ao país.

É expectável que haja também um au-
mento nas exportações de serviços, com 
a ressalva de que a recuperação será mais 
lenta no setor do turismo, muito castiga-
do pela pandemia?

Nos serviços devemos segregar a análise. O 
turismo, e os setores com ele relacionados, foi 
confrontado com um fenómeno avassalador 
decorrente da pandemia e dos confinamen-
tos, cujo impacto não é comparável ao dos 
outros setores. Nos serviços que não são tu-
rismo é interessante observar a evolução dos 
últimos cinco anos e a evolução que iremos 
ter nos próximos três a cinco anos derivado 
de toda a angariação que andamos a fazer 
em setores, por exemplo, como o do desen-
volvimento de software e de todos os que be-
neficiam dos centros de desenvolvimento de 
software que se estão a instalar em Portugal. 
Vamos ter cada vez mais serviços tecnológicos 
exportados, facto que já se começa a notar na 
balança comercial, sendo uma macrotendên-
cia que se irá manter.

No investimento, o valor dos projetos an-
gariados em 2021 constitui um novo recor-
de na história do IDE (Investimento Direto 
Estrangeiro) em Portugal. Qual o balanço 
que fez deste resultado? Quais os princi-
pais fatores de competitividade do país?

Em primeiro lugar, gostaria de dizer que a 
AICEP está de parabéns pelos resultados de 
2021, dado que mais do que duplicámos os 
valores de 2019 (o anterior recorde). São mui-
to bons resultados para a economia nacional 
e significam que vamos ter excelentes proje-
tos industriais e de serviços a serem instalados 
no país ao longo dos próximos dois anos. São 
também excelentes resultados da Agência por-
que todos estes projetos resultam do trabalho 
comercial e de angariação de novo investimen-
to por parte das empresas já instaladas em Por-
tugal e de novos investidores.
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Comparando com o ciclo de investimento an-
terior, o QREN, verificamos que a média anual 
contratualizada, mesmo incluindo 2020 que 
foi um ano anómalo pela negativa, quase que 
duplica no quadro PT2020. A nossa média de 
contratualização no PT2020 é superior a 1.100 
milhões de euros, o que revela um novo pa-
radigma estrutural. Portugal tem capacidade 
para angariar muito mais investimento e para 
se manter competitivo. Não nos podemos es-
quecer que todos os projetos de investimento 
contratualizados têm de cumprir as seguintes 
condições: devem ter um perfil exportador e 
têm de ser inovadores, ou seja, são projetos 
com uma perspetiva competitiva. E a verdade 
é que mesmo com estas exigências, com um 
nível de apoio inferior ao que tínhamos no 
QREN, conseguimos quase duplicar o montan-
te contratualizado por ano. A AICEP conseguiu 
cumprir os objetivos definidos, nomeadamente 
de contratualização de mais de 1.000 milhões 
de euros por ano; a nova estratégia deu resul-
tados que estão à vista.

Qual é o impacto destes projetos no au-
mento das exportações?

Referir primeiro que os projetos de investi-
mentos que as empresas contratualizam com 
a AICEP, em nome do Estado português, inci-
dem sobre três indicadores principais: no au-
mento de vendas, ou seja, das exportações; o 
aumento de Valor Acrescentado Bruto; e na 
criação de postos de trabalho. Segundo os 
nossos cálculos, o aumento previsto das expor-
tações com os contratos assinados, nos últimos 
anos, pela AICEP no âmbito do PT2020 seria 
equivalente, em 2021, a um aumento do PIB 
de mais de 2 por cento. Outro aspeto a reter é 
que, mesmo com projetos altamente inovado-
res e tecnológicos, se mantém uma tendência 
de criação de postos de trabalho, o que se tra-
duz num incremento quando comparamos o 
PT2020 e QREN de quase um para quatro. 

Quais os principais países de origem do in-
vestimento estrangeiro em Portugal?

Os países da União Europeia, parceiros tradi-
cionais de Portugal, continuam a ser os prin-
cipais investidores no país. Mas a AICEP tem 
procurado, nos últimos sete anos, diversificar 
a origem de IDE através de uma atuação re-

Qual é o fator de sucesso? Em primeiro lugar, 
Portugal consegue posicionar-se de forma po-
sitiva e competitiva no mundo para angariar 
investimento, mas, em segundo lugar, quero 
referir que este sucesso se deve ao trabalho 
feito pela Agência a todos os níveis: na anga-
riação, na área comercial e na análise e ava-
liação dos projetos que implicou um trabalho 
hercúleo da nossa área de incentivos.  Este é o 
corolário de um trabalho que foi feito ao lon-
go de todo o PT2020 e o resultado de 2021 
só revela que a estratégia que se começou a 
seguir em 2015 teve resultados concretos. É 
prova de um trabalho eficaz da Agência ao 
conseguir angariar, analisar, processar e assi-
nar estes contratos. Todas as equipas estão de 
parabéns porque fizeram um trabalho exce-
lente, em particular a área de análise de in-
centivos que nunca num ano tinha analisado 
tantos projetos de investimento. Estamos a 
falar de 97 projetos contratualizados. 

Hoje a economia portuguesa é muito 
atrativa e competitiva do ponto de vista 
internacional. O que é que nos torna um 
país atrativo? 

Portugal, atualmente, compete com os 30 me-
lhores países do mundo em termos ambiente 
de negócios e na atração de investimento. 
A AICEP começou a defender, em 2014-2015, 
uma abordagem diferente ao posicionamento 
externo de Portugal. Estando Portugal a com-
petir com os melhores do mundo, procurámos 
identificar qual o fator que nos diferencia pela 
positiva e que nos torna mais competitivos. Pois 
é o talento português, a sua abertura ao mun-
do, a sua vontade de trabalhar num ambiente 
multinacional, sendo que a larga maioria dos 
nossos jovens fala pelo menos duas línguas es-
trangeiras. As empresas internacionais quando 
se apercebem disto, entendem que poderão 
ter equipas que sabem interagir com equipas 
de várias nacionalidades e que têm capacidade 
de gerir num ambiente multicultural. O talento 
português consegue fazer isso de forma extre-
mamente competitiva, potenciando a equação 
de produtividade das empresas que estão em 
Portugal. Esta nova abordagem trouxe ao país 
investimento de alto valor acrescentado, dife-
renciado e diversificado, seja em termos seto-
riais seja em termos geográficos.
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forçada no Extremo Oriente e no continente 
americano, sobretudo nos Estados Unidos da 
América. Os resultados desta ação permitem 
constatar que houve, de facto, uma diversifica-
ção da origem do IDE não só dentro da Europa 

como de fora de Europa, onde voltamos a ter 

um pipeline recorrente de projetos industriais 

e de serviços oriundos dos EUA, mas também 

do Japão e da Coreia. Esse trabalho de diver-

sificação tanto nos mercados europeus como 

extraeuropeus foi conseguido e essa linha deve 

ser continuada.

Refiro alguns números que importa reter: dos 

2,7 mil milhões de euros contratualizados em 

2021, mais de 2 mil milhões de euros são 

oriundos da Europa, aposta que é claramente 

para manter já que 75 por cento do número 

de projetos vem de países da União Europeia, 

e que 80 por cento de projetos greenfield, ou 

seja, projetos de raiz em novas atividades em 

Portugal, também vêm do espaço comunitário. 

Números que significam que os países que já 

nos conhecem bem, estão a trazer novos proje-

tos e novas empresas para Portugal. Por outro 

lado, há outros países do resto da Europa que 

também aumentaram o número de projetos 

de investimento em Portugal, comprovando o 

aumento da diversificação da origem de IDE.

Dentro dos projetos de mais longo prazo, 

há que destacar os projetos de Investigação 

e Desenvolvimento que visam a instalação 

de centros de know-how no país, fazendo-

-o normalmente em parceria com o sistema 

científico e de investigação nacional. Quase 

90 por cento destes projetos vêm da Europa, 

o que revela que esses são os parceiros que 

percebem que, além de Portugal poder ser 
um centro exportador para as suas atividades, 
também pode ser um centro de criação de 
know-how e do “created in Portugal”. Essa 
será, aliás, uma das vantagens competitivas 
que iremos apresentar, em finais de maio des-
te ano, na feira de Hannover, o maior certame 
internacional da indústria e no qual Portugal 
é país-parceiro em 2022.

Quais os principais setores de aposta na 
captação de IDE?

A AICEP não tem uma abordagem prescritiva 
a projetos de IDE. Mas há uns quantos setores 
onde Portugal é particularmente competitivo, 
sendo aí que pomos o nosso maior esforço co-
mercial. Vale a pena referir os grandes setores 
‘vencedores’ do PT2020: o setor automóvel 
e componentes, o setor aeronáutico, o setor 
agroalimentar, onde também somos competi-
tivos, e todos os setores relacionados com a 
metalomecânica, como sejam a metalomecâ-
nica de precisão, a indústria dos moldes, entre 
outros, mas ainda na indústria da pasta e do 
papel e na indústria química. 

Se falarmos de serviços, é de salientar que 
Portugal conseguiu, nos últimos seis anos, au-
mentar a instalação de centros de serviços em 
Portugal, verificando-se um crescimento muito 
significativo de centros de competências liga-
dos ao desenvolvimento de software. 

Quais são as perspetivas para este ano de 
2022 no que respeita às exportações e à 
captação de investimento?
No investimento, as perspetivas para 2022 
são boas, de acordo com dados de que dispo-
mos. No entanto, é preciso não esquecer que 
os anos de mudança de quadros comunitários 
são sempre anos de baixa contratualização 
devido ao curso normal do processo de can-
didaturas, neste caso, ao PT2030, pelo que 
deverá registar-se valores inferiores a 2021. 
Isso implica que se comece agora a fazer o 
trabalho para a contratualização do PT2030, 
mas, sublinho, os fatores de competitividade 
de Portugal mantêm-se e o objetivo para a 
Agência é trabalhar para manter e aumentar 
os valores anuais do PT2020. 

Nas exportações é também expectável uma 
continuação do crescimento tendo em conta 
o comportamento das empresas exportadoras, 
embora haja um ajustamento do seu contribu-
to no PIB devido ao ano de 2020. Mas, gra-
dualmente, iremos voltar ao peso no PIB, que 
rondava os 44 por cento em 2019, não só pela 
resiliência e pelo bom trabalho das empresas, 
mas também pelo efeito do investimento de 
natureza exportadora angariado no último 
ano, que irá entrar na nossa balança de expor-
tações nos próximos três a quatro anos. 
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Com cerca de 4,9 milhões de habitantes, a Irlanda é a 10ª maior economia da 
União Europeia e a 28ª do mundo, registando um dos mais elevados PIB per capita 

do mundo. Nos últimos anos, tornou-se um país aberto, exportador e moderno, 
sendo um dos principais destinos do investimento direto estrangeiro.

A balança comercial entre Portugal e a Irlanda é favorável a Portugal, sendo 
de destacar o considerável crescimento das exportações portuguesas de bens e 

serviços para o mercado irlandês ao longo dos últimos anos.

O mercado irlandês apresenta oportunidades de forma transversal em diversos 
setores, com destaque para a construção, materiais e equipamentos para a 

ferrovia, energia e ambiente.

IRLANDA
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 > POR LUÍS REIS, DELEGADO 
DA AICEP EM DUBLIN

até os 2,8 milhões na década de 1960. 
Hoje em dia a Irlanda aproxima-se dos 
cinco milhões de habitantes, apresen-
tando uma das mais elevadas taxas de 
natalidade e a população mais jovem 
da União Europeia. 

O impacto desta alteração económi-
ca, que emergiu com a capacidade de 
atração de investimento estrangeiro 
em setores de atividade de grande 
intensidade de inovação, posicionou 
a Irlanda como um player estratégico 
nas cadeias de fornecimento globais, 
para as quais ao nível industrial se des-
tinam mais de 60 por cento do total 
das exportações do país. Além disso, 

UM MERCADO 
COM UM CRESCIMENTO NOTÁVEL

Com apenas 1,1 por cento do total da população europeia, a Irlanda afirmou-se 
em 2021 como a décima maior economia da União e vigésima oitava do mundo, 

representando cinco por cento do total das exportações industriais da União 
Europeia, um PIB per capita dos mais elevados do globo, superior a 84 mil dólares, 

e posicionando-se ainda em segundo lugar, entre 189 países, no mais recente 
relatório sobre desenvolvimento humano das Nações Unidas: o Human Development 

Index (HDI) Ranking.

As mais recentes previsões económi-
cas da Comissão Europeia (Autumn 
2021 Economic Forecast) apresentam 
uma impressionante estimativa do 
crescimento real do PIB para 2021, 
de 14,6 por cento, impulsionado pelo 
setor exportador e pela recuperação 
do consumo interno, nomeadamente 
na construção, sucedendo um ano de 
2020 em que foi o único país da União 
Europeia a apresentar um crescimento, 
mais especificamente de 5,9 por cento, 
em total contraciclo com os restantes 
países do bloco europeu, fortemente 
afetados pelos impactos da pandemia 
COVID-19 ao nível social e económico.  

O desempenho económico Irlandês 
resulta, em grande parte, da circuns-
tância de o país ter sido nas últimas 
décadas um dos principais destinos 
mundiais de investimento direto es-
trangeiro, com destaque para os que 
foram realizados pelas multinacionais 
dos setores farmacêutico e equipa-

mentos médicos, assim como no se-
tor das tecnologias da informação, 
entre outros fortemente inovadores, 
graças aos quais foi possível a uma 
pequena e estagnada economia, 
com elevados fluxos de imigração, 
transformar-se num país exportador, 
aberto, moderno e com uma balança 
comercial positiva. 

Esta mudança no modelo de desen-
volvimento teve igualmente um im-
pacto fortíssimo ao nível social, ao 
estancar a sangria populacional que 
se verificava desde o século XIX, onde 
a população atingiu o pico de mais de 
6,5 milhões, continuamente reduzida 
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o setor industrial emprega atualmente
mais de 260 mil pessoas, represen-
tando 12 por cento do total nacional
e sendo responsável por contribuir
anualmente com mais de 15 mil mi-
lhões de euros em impostos e contri-
buições para a segurança social.

Demonstrador objetivo dos resulta-
dos alcançados com esta estratégia 
de posicionamento internacional, é a 
constatação de que pelo menos um 
terço das multinacionais mantém uma 
presença continua de operações pro-
dutivas, de investigação e de desen-
volvimento tecnológico há mais de 20 
anos na Irlanda, onde, de acordo com 
o IDA Ireland, se incluem as 10 maiores 
do mundo do setor farmacêutico, 14
das 15 maiores do setor dos equipa-
mentos médicos, nove das 10 maiores
empresas de tecnologias de informa-
ção dos EUA e oito das 10 maiores de
automação industrial, como destaque
dos setores com maior impacto eco-
nómico e social.

Mas para além deste impressionante 
track record de investimento, espe-
cialmente na atual situação pandé-
mica, a especialização na atração de 
projetos produtivos de bens e serviços 
internacionalmente transacionáveis 
refletiu-se num crescimento econó-
mico sem paralelo noutros países de-
senvolvidos, com a Irlanda a reforçar a 
sua posição global como fornecedora 
de bens e serviços com uma procura 
crescente para fazer face às questões 
de melhoria do bem-estar, da saúde e 
de adaptação a uma mudança do pa-
radigma laboral mais rápida e urgente 
do que qualquer projeção antecipava.

Esta forte integração nas cadeias 
globais de fornecimento reforçou a 
capacidade de inovação tecnológica 
da Irlanda. Contudo, comporta obvia-
mente desafios permanentes de adap-
tação, de modo a manter o mesmo 
nível de competitividade, designada-
mente numa conjuntura internacional 
marcada pelo aumento dos custos nas 
áreas da energia, transportes e logís-

TENDÊNCIAS DO E-COMMERCE NA IRLANDA

De acordo com os dados mais recen-
tes, aproximadamente 79 por cento 
dos quase cinco milhões de irlande-
ses utilizam de alguma forma a inter-
net. Informação relativa a 2021, do 
Central Statistics Office, indica que 
oito em cada 10 utilizadores da in-
ternet realizaram compras de bens 
e serviços online. Numa análise dos 
consumidores online por género, as 
mulheres realizaram mais compras 
de produtos online (83 por cento) do 
que os homens (75 por cento). 

Entre 2018 e 2020, o e-commerce cresceu em média, no mercado irlan-
dês, cerca de 57 por cento e as cinco maiores lojas online da Irlanda cres-
ceram 67 por cento. Os marketplaces “amazon.co.uk”, “tesco.ie”, “ar-
gos.ie”, “currys.ie” e “littlewoodsireland.ie” têm uma quota de 39 por 
cento do total do mercado de e-commerce da Irlanda (Statista, 2021).

No mais recente relatório da Statista, o valor do e-commerce da Irlanda foi 
avaliado em 2021 em mais de sete mil milhões de dólares, segundo o qual, 
27 por cento das transações é relativo a trocas transfronteiriças. Ainda de 
acordo com outro estudo, da J.P. Morgan, em 2021 o valor das transações 
transfronteiriças online representou mais de metade do total realizado.

Segmentando as compras por grupo de produtos, os dados disponibili-
zados pelo Central Statistics Office (2021), destacam a roupa, incluindo 
as utilizadas para a prática desportiva, os sapatos e outros acessórios de 
moda, como bolsas e joias, como os bens que os utilizadores mais adqui-
rem online, nomeadamente oito em cada dez. 

Projeções para o e-commerce na Irlanda – Statista (2022): 

•  Valor global do e-commerce da Irlanda deve representar aproximada-
mente oito mil milhões de dólares em 2022;

•  Taxa de crescimento ao ano de 15,12 por cento entre 2022-25, alcan-
çando um valor de 11,9 mil milhões de dólares no final desse período;

•  Número total de utilizadores do e-commerce na Irlanda irá aproximar-
-se dos quatro milhões até 2025, atingindo 77,5 por cento do total
da população.

Em conclusão, os consumidores irlandeses confiam e apresentam uma 
apetência crescente à utilização dos meios digitais e ao e-commerce para 
satisfazerem as suas necessidades de consumo. As empresas e marcas 
portuguesas interessadas neste mercado devem assim apostar numa 
maior presença e visibilidade nos marketplaces mais procurados pelos 
irlandeses, que são um dos canais mais relevantes para aumentarem suas 
vendas na Irlanda. 

 > POR LUÍS CAMPOS,
ESTAGIÁRIO DA AICEP
EM DUBLIN
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tica internacional, a eficácia de reten-
ção do talento, a adoção de novos 
modelos de trabalho híbrido, a gestão 
de emissões de carbono e as altera-
ções nos custos e acesso às matérias-
-primas essenciais para a manutenção 
da capacidade produtiva, nomeada-
mente em setores em que a Irlanda se 
especializou, como a indústria farma-
cêutica, os equipamentos médicos e 
outras atividades tecnológicas.

Outra área crítica que poderá afetar a 
competitividade da Irlanda na manu-
tenção dos elevados níveis de atração 
de investimento estrangeiro num fu-
turo muito próximo decorre da altera-
ção “forçada” dos impostos corpora-
tivos praticados no país e que advêm 
da aplicação do acordo de reforma 
fiscal aprovado no âmbito da OCDE, 
aumentando de 12,5 por cento para 
15 por cento o IRC para as empresas 
com um volume de negócios superior 
a 750 milhões de euros. 

Quando este acordo entrar em vigor 
em 2023 é expectável que afete dire-
tamente, no mínimo, 56 multinacionais 
irlandesas, que empregam aproximada-
mente 100 mil pessoas, e 1.500 multi-
nacionais estrangeiras, que empregam 
mais de 400 mil pessoas. De fora do 
novo regime mantêm-se aproximada-
mente 160 mil empresas, que empre-
gam cerca de 1,8 milhões de pessoas 
e às quais continuará a ser aplicada a 
atual taxa de 12,5 por cento. 

Por último, importa também referir que 
ainda persistem para o setor exporta-
dor desafios e incertezas decorrentes 
da saída do Reino Unido da União 
Europeia, naturalmente um dos princi-
pais parceiros económicos da Irlanda e 
onde setores mais expostos, como as 
pescas e o agroalimentar, mas todo o 
setor exportador de um modo geral, ti-
veram de se preparar, nomeadamente 
para um aumento da carga administra-
tiva e dos custos logísticos. 

aicep.dublin@portugalglobal.pt

COMO ABORDAR O MERCADO IRLANDÊS

Na abordagem ao mercado irlandês, contratualizar a representação no 

mercado apresenta vantagens. Para isso, é importante uma abordagem as-

sente em três etapas: seleção, preparação de acordo e apoio promocional. 

Numa primeira fase de identificação e seleção, antes de se comprometer 

com um acordo, são definidos as características e o perfil que se pretendem 

e é realizada a avaliação da experiência e reputação do parceiro. Nesta fase 

deve-se compreender, numa ótica a longo prazo, a cobertura geográfica 

que o parceiro oferece, bem como validar o seu nível de conhecimento e as 

empresas e produtos que representa. Posteriormente, é possível elaborar 

uma short-list dos potenciais parceiros.

Após selecionar o parceiro, a segunda etapa é redigir um acordo escrito, 

ou seja, um contrato. Neste contrato, é importante que haja uma definição 

clara das responsabilidades, condições de pagamento e comissões. Neste 

passo é uma mais-valia ter apoio jurídico local, para a inclusão de cláusulas 

de âmbito geográfico, duração, produtos e serviços incluídos, exclusividade 

ou não, utilização de nome e logo, local para resolução de disputas e de-

tenção de propriedade intelectual em caso de rutura contratual. A prepa-

ração com antecedência de uma estratégia para a eventualidade de saída 

do mercado ou da parceria é uma boa prática.

Por fim, e de modo a potenciar a abordagem, deve-se perceber como 

acrescentar valor a esta parceria e prestar apoio promocional e na reso-

lução de problemas, com o devido envolvimento e contacto regular com 

o agente ou distribuidor. Para um melhor apoio promocional e comercial, 

é sugerido que seja solicitada a visão do parceiro sobre a segmentação e 

distribuição, bem como uma monitorização e avaliação dos resultados. 

mailto:aicep.dublin%40portugalglobal.pt?subject=
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•  Economia estável, altamente competitiva, segura
e business friendly;

•  Elevada capacidade produtiva em setores fortemente
inovadores;

•  Capacidade de atrair investimento estrangeiro em setores
de alto valor acrescentado e de reter talento qualificado;

• Impostos corporativos competitivos;

• Maior taxa de natalidade da União Europeia;

• Mais jovem população europeia;

• Índice de desenvolvimento humano muito elevado;

• Forte identidade cultural da diáspora irlandesa.

•  Mercado de dimensão limitada;

•  Tensão social e política nas questões relacionadas com
a Irlanda do Norte;

• Dependência energética;

• Crescimento económico dependente da produção das
empresas multinacionais;

• Exposição às cadeias de fornecimento internacional;

• Custo de mão-de-obra elevado;

•  Desafios e incertezas do impacto que advém da
implementação do acordo do BREXIT;

• Mercado sensível ao preço.

ANÁLISE SWOT

•  Produção local residual nas fileiras Moda, Casa e
Materiais de Construção;

•  Crescimento da procura por fornecedores de maior
proximidade;

•  Ligações aéreas e marítimas diretas entre Portugal e a
Irlanda;

• Integração em cadeias de produção globais;

•  Aumento da competitividade da oferta nacional com a
subida dos custos com fretes marítimos e ferroviários
com origem de fora da Europa;

•  Supressão de falhas de mercado que resultaram da
implementação do acordo BREXIT;

• Crescente apetência para o consumo online;

• I nexistência de barreiras alfandegárias dentro do
mercado interno europeu.

•  Concorrência fortíssima;

•  Preferência do consumidor pelos produtos nacionais
e regionais;

•  Impostos especiais sobre alguns produtos,
como o vinho;

•  Reduzida visibilidade dos produtos e marcas
portuguesas.

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES DIFICULDADES
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – IRLANDA

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A IRLANDA

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A IRLANDA

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A IRLANDA POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DA IRLANDA POR GRUPOS DE PRODUTOS

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/nov

2021  
jan/nov

Var % 
21/20b

Exportações 335,5 325,0 325,0 413,9 489,3 10,6 458,0 382,5 -16,5

Importações 536,1 464,4 479,9 524,0 467,6 -2,9 423,3 466,7 10,2

Saldo -200,6 -139,3 -154,9 -110,1 21,6 -- 34,6 -84,2 --

Coef. Cob. % 62,6 70,0 67,7 79,0 104,6 -- 108,2 82,0 --

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/nov

2021  
jan/nov

Var % 
21/20b

Exportações 701,4 862,6 946,8 1.137,9 594,1 1,3 534,3 768,8 43,9

Importações 490,0 567,5 636,5 841,1 666,9 9,9 556,0 784,8 41,2

Saldo 211,4 295,1 310,3 296,9 -72,8 -- -21,6 -16,0 --

Coef. Cob. % 143,1 152,0 148,8 135,3 89,1 -- 96,1 98,0 --

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

Químicos 104,5 31,2 143,6 34,7 245,3 50,1 70,9

Metais comuns 54,2 16,2 78,9 19,1 60,2 12,3 -23,7

Máquinas e aparelhos 58,9 17,6 32,1 7,8 24,6 5,0 -23,5

Plásticos e borracha 9,3 2,8 19,7 4,8 23,8 4,9 21,0

Madeira e cortiça 6,4 1,9 21,1 5,1 19,7 4,0 -6,7

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

Químicos 281,8 52,6 199,4 38,0 243,2 52,0 22,0

Máquinas e aparelhos 90,2 16,8 105,6 20,1 92,5 19,8 -12,4

Alimentares 50,7 9,5 61,6 11,8 52,6 11,2 -14,7

Metais comuns 30,4 5,7 33,4 6,4 25,0 5,3 -25,3

Agrícolas 18,1 3,4 24,3 4,6 24,3 5,2 -0,1

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 2020: resultados definitivos; 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 2020-2021
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E A IRLANDA – PRINCÍPIO DIRECIONAL

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/set

2021  
jan/set

Var % 
21/20b

IDPE -231,0 -90,0 -3,5 47,4 253,9 507,1 245,9 55,3 -77,5

IDE -272,3 10,6 -149,7 155,8 84,5 -312,4 25,3 -98,1 -488,2

Saldo 41,3 -100,6 146,1 -108,3 169,4 -- 220,6 153,4 --

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).

EFACEC
Um caso de sucesso no mercado irlandês  

Atuando de forma abrangente na cadeia de valor da Energia, Mobilidade e 
Ambiente há mais de 70 anos, a Efacec atua como fornecedor de soluções e de 

sistemas integrados EPC (Engineering, Procurement and Construction) e parceiro 
de serviços O&M (Operations & Maintenance). 

A Efacec está presente em mercados 
estratégicos como a Europa, Estados 
Unidos da América, América Latina, 
Ásia, Médio Oriente, Magrebe e Áfri-
ca Subsariana. 

No caso específico da Irlanda, ini-
ciou a sua atividade em 2007, com 
o primeiro contrato para fornecimen-
to dos sistemas eletromecânicos da 
linha B1 do Metro Ligeiro de Dub-
lin (LUAS), que prolongava a Linha 
Verde de Sandyford até Brides Glen. 
Este contrato foi obtido através da 
participação num Concurso Público 
Internacional lançado pela então RPA 
(Railway Procurement Agency, que 
desde 2015 se fundiu com a National 
Roads Authority na agora designada 
TII – Transport Infrastructure Ireland). 
Este concurso contou com a presença 

de diversas empresas internacionais e 
foi ganho pelo consórcio constituído 
pelas empresas Somague, Sacyr e 
Bowen, com as quais a Efacec tinha 
um contrato de associação.

Após esse primeiro contrato, e fru-
to do trabalho realizado sempre em 
estreita colaboração com a RPA/TII, 
seguiram-se outros projetos para a 
expansão do sistema de metro ligeiro 
essencial para a mobilidade urbana de 
Dublin: em 2008 foi iniciada a cons-
trução da Linha C1, ligando Docklan-
ds a The Point; um ano mais tarde, a 
Linha A1 de Belgard a Saggart; e em 
2014 o emblemático projeto da nova 
linha LUAS Cross City, que permitiu a 
interligação das Linhas Verde e Ver-
melha através do coração de Dublin.

Simultaneamente, a Efacec tem de-
senvolvido um conjunto de projetos 
associados, tendo constituído, em 
parceria com o operador rodoferro-
viário Transdev, uma empresa local 
– S2M Ireland – para a realização de 
todas as atividades de manutenção de 
Energia, Via, Catenária, Sinalização e 

Telecomunicações de toda a rede do 
Metro Ligeiro de Dublin.

O mercado de trabalho irlandês é 
flexível e conducente a uma elevada 
mobilidade, o que coloca desafios 
adicionais na captação e retenção de 
talentos. Por outro lado, o desafio co-
locado aos recursos portugueses que 
necessitam de ser expatriados para a 
Irlanda é muito bem aceite, quer pe-
las condições de trabalho locais, quer 
pela qualidade de vida possível de dis-
frutar num país que lidera alguns dos 
rankings europeus de performance 
económica, social e ambiental. 

O balanço realizado pela Efacec destes 
cerca de 15 anos de atividade na Irlan-
da é muito positivo, sendo o ambien-
te de trabalho – pessoal e empresarial 
–extremamente competitivo e desa-
fiante, e tendo a rede de parceiros de-
senvolvida demonstrado ser bastante 
fiável e consistente, pelo que o objetivo 
da Efacec é reforçar de forma consis-
tente a sua posição neste mercado. 

www.efacec.com

http://www.efacec.com
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Embaixada da Irlanda
em Portugal 
R. da Imprensa à Estrela, 1 - 4º

1200-684 Lisboa

Tel.: +351 213 929 440

Fax: +351 213 977 363

lisbon@dfa.ie

Endereços úteis

Ranking global

15º/82 24º/141 24º/190 20º/179

BBB/AAA=risco menor; D=risco maior BB/AAA=risco menor; D=risco maior

Competitividade Facilidade Transparência

Risco geral Risco Económico

Ambiente de Negócios

Embaixada de Portugal 
na Irlanda 
70 Upper Leeson Street

Dublin 4, Irlanda

Tel.: +353-01 412 7040/5

Fax: +353-01 497 0299

embport@dublin.dgaccp.pt

AICEP Dublin 
70 Upper Leeson Street

Dublin 4, Irlanda

Tel.: +353-0-1-412 70 50

aicep.dublin@portugalglobal.pt

População

4,9 milhões de habitantes.

Capita

Dublin é a capital da Irlanda. Galway, Cork, Limerick e Waterford são 

outras cidades relevantes. 

Língua

Inglês e gaélico irlandês. 

Diferença horária

A mesma hora em relação a Portugal Continental.

Moeda

A moeda local é o Euro.

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

mailto:lisbon%40dfa.ie?subject=
https://pt.usembassy.gov/pt
mailto:embport%40dublin.dgaccp.pt?subject=
mailto:aicep.dublin%40portugalglobal.pt?subject=
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utilizada ativamente por mais de oito 
milhões de comerciantes devido à sua 
gama de soluções abrangentes de pa-
gamento. A aplicação Paytm também 
permite aos utilizadores comprar tan-
to bens físicos como digitais, e realizar 
pagamentos de faturas e recarregar 
os telemóveis. Razorpay, Cred e Policy 
Bazaar são também algumas empre-
sas que cresceram neste setor.

Com a sua constante evolução, a in-
dústria indiana de entretenimento e 
media é também um setor-chave que 
merece a atenção dos investidores. 
Prevê-se que esta indústria cresça a 
uma taxa (CAGR – Compound An-
nual Growth Rate) de 13,5 por cento 
de 2019 a 2024 e estima-se que atinja 
43,93 mil milhões de dólares em 2024. 
Até 2024, a televisão representará 40 
por cento da indústria indiana de me-
dia, 13 por cento serão meios de co-
municação impressos, 12 por cento 
publicidade digital, 9 por cento cine-
ma, e o OTT (over-the-top) e o setor de 
jogos a 8 por cento cada. O mercado 
global de vídeos online na Índia deve-
rá crescer a uma taxa de 26 por cento 
entre 2020 e 2025 para atingir os 4,5 
mil milhões de dólares de receitas du-
rante os próximos cinco anos. A Índia 
tem um enorme potencial, prevendo-
-se que a sua taxa de crescimento ace-
lerado atinja receitas totais de vídeo
OTT superiores às receitas da Coreia do
Sul, Alemanha e Austrália, ao tornar-se
o 6º maior mercado em 2024. Atual-
mente, a Índia acolhe 3.100 empresas

OPORTUNIDADES PARA 
AS STARTUPS 

PORTUGUESAS NA ÍNDIA
A REVOLUÇÃO DAS STARTUPS 

INDIANAS IMPULSIONADAS 
PELA DIGITALIZAÇÃO

POR INVEST INDIA – AGÊNCIA NACIONAL PARA 
A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO

A Startup India lançou um conjunto 
de parcerias e pontes de colaboração 
bilaterais com 11 países, baseada na 
premissa de construção de um mo-
vimento empresarial global, com o 
apoio do governo indiano, a fim de 
multiplicar o impacto das startups 
além-fronteiras. Estas pontes, além 
de servirem de plataforma para uma 
“aterragem suave” das nações en-
volvidas na colaboração, contribuem 
para o desenvolvimento de parcerias 
vitais com agências governamentais e 
empresas, na partilha de conhecimen-
to e ainda no desenvolvimento de me-
canismos de apoio a Fundos.

A India Portugal Startup Hub é uma 
iniciativa do governo da Índia, da Em-
baixada da Índia em Portugal e da 
Startup Portugal para permitir que 
startups indianas e portuguesas te-
nham acesso ao mercado internacio-
nal. O programa foi lançado em junho 
de 2017 durante a visita de Estado a 
Portugal do primeiro-ministro da Ín-
dia, Shri Narenda Modi.

Esta iniciativa tem sido fulcral no 
crescente envolvimento entre os dois 
ecossistemas de startups. E apesar de 
alguns setores de atividade indianos 
tradicionalmente atraírem maiores 
investimentos de empresas portugue-

sas, a rápida digitalização da Índia tem 
gerado interesse em outros setores.

Aclamado como o terceiro maior 
ecossistema fintech a nível mundial, 
o sucesso da Índia reside não só na
criação de mais de 3.000 novas start-
ups, a maioria das quais nos últimos
cinco anos, mas também no cresci-
mento que estas empresas têm de-
monstrado. A indústria está avaliada
entre 50 a 60 mil milhões de dólares,
prevendo-se que as empresas fintech
indianas atinjam uma valorização de
150 a160 mil milhões de dólares até
2025, triplicando assim o seu valor
em cinco anos. As startups focadas
em tecnologia, bem como novos
operadores de mercado semelhan-
tes, estão a mudar a forma como
a indústria de serviços financeiros con-
duz as suas operações, introduzindo
pagamentos móveis, seguros, cripto
moedas e tecnologia de blockchain,
comércio de ações, empréstimos
e créditos digitais, entre outros.

A Paytm, fundada em 2010, é a maior 
empresa para pagamentos da Índia e 
oferece aos consumidores soluções de 
pagamento de diversas fontes e des-
tinos, permitindo efetuar pagamentos 
entre diferentes contas bancárias sem 
custos, ou seja, com 0 por cento de 
taxas de transação. A Paytm tem sido 
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de comunicação social e as previsões 
preveem um aumento exponencial de 
mais de o dobro deste número num 
futuro próximo.

Uma das maiores startups do país é 
a POPxo, a maior comunidade online 
direcionada para mulheres, onde estas 
podem, além de consumir conteúdos, 
fazer compras. Foi concebida para 
convergir a publicidade e o comércio, 
passando da partilha de conteúdo 
para as marcas próprias. A POPxo está 
disponível em seis línguas – inglês, 
hindi, marata, bengali, tâmil e telu-
gu – que atrai mais de 39 milhões de 
visitantes por mês, que passam mais 
de 3 milhões de horas em todas as 
suas plataformas. Outros exemplos 
de relevo de startups indianas ligadas 
aos meios de comunicação incluem 
a ShareChat e a Pocket Aces.

A Healthtech tornou-se um dos maio-
res setores de startups da Índia, tanto 
em receitas como em emprego. Esti-
ma-se que a dimensão da indústria da 
saúde atinja 372 mil milhões de dóla-
res em 2022, com uma CAGR de 39 
por cento devido às crescentes inova-
ções no setor das tecnologias da saú-
de. O mercado digital dos cuidados de 
saúde na Índia foi avaliado em 1,58 
mil milhões de dólares em 2018, e 
estima-se que atinja 6,57 mil milhões 
de dólares em 2024, expandindo-se 
a uma CAGR de cerca de 27,41 por 
cento durante o período de 2019-
2024. O mercado de telemedicina é 

o segmento com maior potencial de
healthtech, que se prevê que atinja
5,4 mil milhões de dólares até 2025,
crescendo a uma CAGR de 31 por
cento. A Índia acolhe mais de 4.500
startups deste setor.

A Innovacer, uma plataforma de aná-
lise de dados da saúde, baseada em 
inteligência artificial, tornou-se o pri-
meiro unicórnio no setor de Health-
tech a ser acrescentado à lista de 65 
unicórnios da Índia. O seu produto é 
amplamente utilizado em Centros de 
Saúde, para a gestão da saúde da po-
pulação. A empresa desenvolveu uma 
plataforma de ativação de dados com 
base numa cloud para recolher, ana-
lisar, e fornecer informações sobre a 
saúde dos pacientes. PharmEasy, Prac-
to, 1mg e Cure.fit são outros exem-
plos de startups indianas neste setor.

Entre estes setores, dos mais recentes 
aos mais tradicionais, há um que se 
destaca pelo seu desempenho notá-
vel: o de Serviços. Este setor tem-se 
mostrado consistente e resiliente na 
economia indiana, e não só contribui 
fortemente para o PIB, como também 
tem atraído investimento estrangeiro 
significativo. Tem contribuído decisi-
vamente para os valores das expor-
tações e proporcionado emprego em 
larga escala. O setor de serviços da 
Índia abrange uma grande varieda-
de de atividades como o comércio, 
hotelaria e restauração, transportes, 
armazenamento e comunicação, fi-
nanciamento, seguros, imobiliário, 
serviços empresariais, serviços comu-
nitários, sociais e pessoais, e serviços 
associados à construção. O seu Va-
lor Acrescentado Bruto aumentou a 
uma CAGR de 11,43 por cento para 
1.439,48 mil milhões de dólares no 
ano fiscal de 2020, face aos 1.005,30 
mil milhões de dólares registados em 
2016. Este setor atraiu investimento 
direto estrangeiro (IDE) cumulativo 
no valor de 87,06 mil milhões de 
dólares entre abril de 2000 e março 
de 2021. As startups indianas são co-

nhecidas por serem mais vantajosas 
para negócios na área dos serviços, 
pelos baixos custos de capital, lança-
mento rápido, menor risco empresa-
rial e elevada adaptabilidade.

A Flipkart, uma empresa indiana de 
comércio eletrónico com início em 
2007, apoiada pela Walmart Inc., 
está hoje avaliada em quase 38 mil 
milhões de dólares. O que come-
çou por ser apenas livraria online, 
depressa ficou conhecida enquanto 
plataforma de comércio diversifica-
do (one-stop-shop), vendendo des-
de vestuário a eletrónica, mobiliário 
e mercearia. O Flipkart Marketplace 
também encoraja os vendedores a 
promover e vender os seus produtos 
online. Outros exemplos de startups 
de serviços importantes na Índia, in-
cluem Quikr, Ola e Yatra.

As oportunidades disponíveis no ecos-
sistema de startups indianas para 
impulsionar a colaboração entre os 
ecossistemas de startups da Índia e de 
Portugal são imensas. A disponibilida-
de de informação concisa e precisa so-
bre múltiplos aspetos do ecossistema, 
agências parceiras que facilitam os pe-
didos comerciais entre os dois países 
e a trajetória de crescimento contínuo 
dos ecossistemas proporcionam uma 
oportunidade única. O India Portugal 
Startup Hub é um passo no sentido 
de uma parceria mais ampla, mais 
colaborativa e impulsionada pelo cres-
cimento entre a Índia e Portugal. As 
startups indianas acolhem o mundo, 
para assim fazerem parte do seu cres-
cimento, com o India Portugal Startup 
Hub a ser o elo direto para a colabora-

ção entre a Índia e Portugal. 

www.investindia.gov.in

Fontes: 
https://startuptalky.com/fintech-startups-in-india/
www.ibef.org/industry/media-entertainment-india.aspx
www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx
www.ibef.org/industry/services.aspx

https://www.investindia.gov.in/
https://startuptalky.com/fintech-startups-in-india/
https://www.ibef.org/industry/media-entertainment-india.aspx
https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx
https://www.ibef.org/industry/services.aspx
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Com cerca de 4,9 milhões de habitantes, a Irlanda é a 10ª maior economia da 
União Europeia e a 28ª do mundo, registando um dos mais elevados PIB per capita 

do mundo. Nos últimos anos, tornou-se um país aberto, exportador e moderno, 
sendo um dos principais destinos do investimento direto estrangeiro.

A balança comercial entre Portugal e a Irlanda é favorável a Portugal, sendo 
de destacar o considerável crescimento das exportações portuguesas de bens e 

serviços para o mercado irlandês ao longo dos últimos anos.

O mercado irlandês apresenta oportunidades de forma transversal em diversos 
setores, com destaque para a construção, materiais e equipamentos para a 

ferrovia, energia e ambiente.

IRLANDA



MERCADOSfevereiro 2022 43

 > POR LUÍS REIS, DELEGADO 
DA AICEP EM DUBLIN

até os 2,8 milhões na década de 1960. 
Hoje em dia a Irlanda aproxima-se dos 
cinco milhões de habitantes, apresen-
tando uma das mais elevadas taxas de 
natalidade e a população mais jovem 
da União Europeia. 

O impacto desta alteração económi-
ca, que emergiu com a capacidade de 
atração de investimento estrangeiro 
em setores de atividade de grande 
intensidade de inovação, posicionou 
a Irlanda como um player estratégico 
nas cadeias de fornecimento globais, 
para as quais ao nível industrial se des-
tinam mais de 60 por cento do total 
das exportações do país. Além disso, 

UM MERCADO 
COM UM CRESCIMENTO NOTÁVEL

Com apenas 1,1 por cento do total da população europeia, a Irlanda afirmou-se 
em 2021 como a décima maior economia da União e vigésima oitava do mundo, 

representando cinco por cento do total das exportações industriais da União 
Europeia, um PIB per capita dos mais elevados do globo, superior a 84 mil dólares, 

e posicionando-se ainda em segundo lugar, entre 189 países, no mais recente 
relatório sobre desenvolvimento humano das Nações Unidas: o Human Development 

Index (HDI) Ranking.

As mais recentes previsões económi-
cas da Comissão Europeia (Autumn 
2021 Economic Forecast) apresentam 
uma impressionante estimativa do 
crescimento real do PIB para 2021, 
de 14,6 por cento, impulsionado pelo 
setor exportador e pela recuperação 
do consumo interno, nomeadamente 
na construção, sucedendo um ano de 
2020 em que foi o único país da União 
Europeia a apresentar um crescimento, 
mais especificamente de 5,9 por cento, 
em total contraciclo com os restantes 
países do bloco europeu, fortemente 
afetados pelos impactos da pandemia 
COVID-19 ao nível social e económico.  

O desempenho económico Irlandês 
resulta, em grande parte, da circuns-
tância de o país ter sido nas últimas 
décadas um dos principais destinos 
mundiais de investimento direto es-
trangeiro, com destaque para os que 
foram realizados pelas multinacionais 
dos setores farmacêutico e equipa-

mentos médicos, assim como no se-
tor das tecnologias da informação, 
entre outros fortemente inovadores, 
graças aos quais foi possível a uma 
pequena e estagnada economia, 
com elevados fluxos de imigração, 
transformar-se num país exportador, 
aberto, moderno e com uma balança 
comercial positiva. 

Esta mudança no modelo de desen-
volvimento teve igualmente um im-
pacto fortíssimo ao nível social, ao 
estancar a sangria populacional que 
se verificava desde o século XIX, onde 
a população atingiu o pico de mais de 
6,5 milhões, continuamente reduzida 



MERCADOS Portugalglobal nº15044

o setor industrial emprega atualmente 
mais de 260 mil pessoas, represen-
tando 12 por cento do total nacional 
e sendo responsável por contribuir 
anualmente com mais de 15 mil mi-
lhões de euros em impostos e contri-
buições para a segurança social. 

Demonstrador objetivo dos resulta-
dos alcançados com esta estratégia 
de posicionamento internacional, é a 
constatação de que pelo menos um 
terço das multinacionais mantém uma 
presença continua de operações pro-
dutivas, de investigação e de desen-
volvimento tecnológico há mais de 20 
anos na Irlanda, onde, de acordo com 
o IDA Ireland, se incluem as 10 maiores 
do mundo do setor farmacêutico, 14 
das 15 maiores do setor dos equipa-
mentos médicos, nove das 10 maiores 
empresas de tecnologias de informa-
ção dos EUA e oito das 10 maiores de 
automação industrial, como destaque 
dos setores com maior impacto eco-
nómico e social. 

Mas para além deste impressionante 
track record de investimento, espe-
cialmente na atual situação pandé-
mica, a especialização na atração de 
projetos produtivos de bens e serviços 
internacionalmente transacionáveis 
refletiu-se num crescimento econó-
mico sem paralelo noutros países de-
senvolvidos, com a Irlanda a reforçar a 
sua posição global como fornecedora 
de bens e serviços com uma procura 
crescente para fazer face às questões 
de melhoria do bem-estar, da saúde e 
de adaptação a uma mudança do pa-
radigma laboral mais rápida e urgente 
do que qualquer projeção antecipava.

Esta forte integração nas cadeias 
globais de fornecimento reforçou a 
capacidade de inovação tecnológica 
da Irlanda. Contudo, comporta obvia-
mente desafios permanentes de adap-
tação, de modo a manter o mesmo 
nível de competitividade, designada-
mente numa conjuntura internacional 
marcada pelo aumento dos custos nas 
áreas da energia, transportes e logís-

TENDÊNCIAS DO E-COMMERCE NA IRLANDA

De acordo com os dados mais recen-
tes, aproximadamente 79 por cento 
dos quase cinco milhões de irlande-
ses utilizam de alguma forma a inter-
net. Informação relativa a 2021, do 
Central Statistics Office, indica que 
oito em cada 10 utilizadores da in-
ternet realizaram compras de bens 
e serviços online. Numa análise dos 
consumidores online por género, as 
mulheres realizaram mais compras 
de produtos online (83 por cento) do 
que os homens (75 por cento). 

Entre 2018 e 2020, o e-commerce cresceu em média, no mercado irlan-
dês, cerca de 57 por cento e as cinco maiores lojas online da Irlanda cres-
ceram 67 por cento. Os marketplaces “amazon.co.uk”, “tesco.ie”, “ar-
gos.ie”, “currys.ie” e “littlewoodsireland.ie” têm uma quota de 39 por 
cento do total do mercado de e-commerce da Irlanda (Statista, 2021).

No mais recente relatório da Statista, o valor do e-commerce da Irlanda foi 
avaliado em 2021 em mais de sete mil milhões de dólares, segundo o qual, 
27 por cento das transações é relativo a trocas transfronteiriças. Ainda de 
acordo com outro estudo, da J.P. Morgan, em 2021 o valor das transações 
transfronteiriças online representou mais de metade do total realizado.

Segmentando as compras por grupo de produtos, os dados disponibili-
zados pelo Central Statistics Office (2021), destacam a roupa, incluindo 
as utilizadas para a prática desportiva, os sapatos e outros acessórios de 
moda, como bolsas e joias, como os bens que os utilizadores mais adqui-
rem online, nomeadamente oito em cada dez. 

Projeções para o e-commerce na Irlanda – Statista (2022): 

•  Valor global do e-commerce da Irlanda deve representar aproximada-
mente oito mil milhões de dólares em 2022; 

•  Taxa de crescimento ao ano de 15,12 por cento entre 2022-25, alcan-
çando um valor de 11,9 mil milhões de dólares no final desse período;

•  Número total de utilizadores do e-commerce na Irlanda irá aproximar-
-se dos quatro milhões até 2025, atingindo 77,5 por cento do total 
da população.

Em conclusão, os consumidores irlandeses confiam e apresentam uma 
apetência crescente à utilização dos meios digitais e ao e-commerce para 
satisfazerem as suas necessidades de consumo. As empresas e marcas 
portuguesas interessadas neste mercado devem assim apostar numa 
maior presença e visibilidade nos marketplaces mais procurados pelos 
irlandeses, que são um dos canais mais relevantes para aumentarem suas 
vendas na Irlanda. 

 > POR LUÍS CAMPOS, 
ESTAGIÁRIO DA AICEP 
EM DUBLIN



MERCADOSfevereiro 2022 45

tica internacional, a eficácia de reten-
ção do talento, a adoção de novos 
modelos de trabalho híbrido, a gestão 
de emissões de carbono e as altera-
ções nos custos e acesso às matérias-
-primas essenciais para a manutenção 
da capacidade produtiva, nomeada-
mente em setores em que a Irlanda se 
especializou, como a indústria farma-
cêutica, os equipamentos médicos e 
outras atividades tecnológicas.

Outra área crítica que poderá afetar a 
competitividade da Irlanda na manu-
tenção dos elevados níveis de atração 
de investimento estrangeiro num fu-
turo muito próximo decorre da altera-
ção “forçada” dos impostos corpora-
tivos praticados no país e que advêm 
da aplicação do acordo de reforma 
fiscal aprovado no âmbito da OCDE, 
aumentando de 12,5 por cento para 
15 por cento o IRC para as empresas 
com um volume de negócios superior 
a 750 milhões de euros. 

Quando este acordo entrar em vigor 
em 2023 é expectável que afete dire-
tamente, no mínimo, 56 multinacionais 
irlandesas, que empregam aproximada-
mente 100 mil pessoas, e 1.500 multi-
nacionais estrangeiras, que empregam 
mais de 400 mil pessoas. De fora do 
novo regime mantêm-se aproximada-
mente 160 mil empresas, que empre-
gam cerca de 1,8 milhões de pessoas 
e às quais continuará a ser aplicada a 
atual taxa de 12,5 por cento. 

Por último, importa também referir que 
ainda persistem para o setor exporta-
dor desafios e incertezas decorrentes 
da saída do Reino Unido da União 
Europeia, naturalmente um dos princi-
pais parceiros económicos da Irlanda e 
onde setores mais expostos, como as 
pescas e o agroalimentar, mas todo o 
setor exportador de um modo geral, ti-
veram de se preparar, nomeadamente 
para um aumento da carga administra-
tiva e dos custos logísticos. 

aicep.dublin@portugalglobal.pt

COMO ABORDAR O MERCADO IRLANDÊS

Na abordagem ao mercado irlandês, contratualizar a representação no 

mercado apresenta vantagens. Para isso, é importante uma abordagem as-

sente em três etapas: seleção, preparação de acordo e apoio promocional. 

Numa primeira fase de identificação e seleção, antes de se comprometer 

com um acordo, são definidos as características e o perfil que se pretendem 

e é realizada a avaliação da experiência e reputação do parceiro. Nesta fase 

deve-se compreender, numa ótica a longo prazo, a cobertura geográfica 

que o parceiro oferece, bem como validar o seu nível de conhecimento e as 

empresas e produtos que representa. Posteriormente, é possível elaborar 

uma short-list dos potenciais parceiros.

Após selecionar o parceiro, a segunda etapa é redigir um acordo escrito, 

ou seja, um contrato. Neste contrato, é importante que haja uma definição 

clara das responsabilidades, condições de pagamento e comissões. Neste 

passo é uma mais-valia ter apoio jurídico local, para a inclusão de cláusulas 

de âmbito geográfico, duração, produtos e serviços incluídos, exclusividade 

ou não, utilização de nome e logo, local para resolução de disputas e de-

tenção de propriedade intelectual em caso de rutura contratual. A prepa-

ração com antecedência de uma estratégia para a eventualidade de saída 

do mercado ou da parceria é uma boa prática.

Por fim, e de modo a potenciar a abordagem, deve-se perceber como 

acrescentar valor a esta parceria e prestar apoio promocional e na reso-

lução de problemas, com o devido envolvimento e contacto regular com 

o agente ou distribuidor. Para um melhor apoio promocional e comercial, 

é sugerido que seja solicitada a visão do parceiro sobre a segmentação e 

distribuição, bem como uma monitorização e avaliação dos resultados. 

mailto:aicep.dublin%40portugalglobal.pt?subject=
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•  Economia estável, altamente competitiva, segura 
e business friendly;

•  Elevada capacidade produtiva em setores fortemente 
inovadores;

•  Capacidade de atrair investimento estrangeiro em setores 
de alto valor acrescentado e de reter talento qualificado;

• Impostos corporativos competitivos;

• Maior taxa de natalidade da União Europeia;

• Mais jovem população europeia;

• Índice de desenvolvimento humano muito elevado;

• Forte identidade cultural da diáspora irlandesa.

•  Mercado de dimensão limitada;

•  Tensão social e política nas questões relacionadas com 
a Irlanda do Norte;

• Dependência energética;

• Crescimento económico dependente da produção das 
empresas multinacionais;

• Exposição às cadeias de fornecimento internacional;

• Custo de mão-de-obra elevado;

•  Desafios e incertezas do impacto que advém da 
implementação do acordo do BREXIT;

• Mercado sensível ao preço.

ANÁLISE SWOT

•  Produção local residual nas fileiras Moda, Casa e 
Materiais de Construção;

•  Crescimento da procura por fornecedores de maior 
proximidade;

•  Ligações aéreas e marítimas diretas entre Portugal e a 
Irlanda;

• Integração em cadeias de produção globais;

•  Aumento da competitividade da oferta nacional com a 
subida dos custos com fretes marítimos e ferroviários 
com origem de fora da Europa;

•  Supressão de falhas de mercado que resultaram da 
implementação do acordo BREXIT;

• Crescente apetência para o consumo online;

• I nexistência de barreiras alfandegárias dentro do 
mercado interno europeu.

•  Concorrência fortíssima;

•  Preferência do consumidor pelos produtos nacionais 
e regionais;

•  Impostos especiais sobre alguns produtos, 
como o vinho;

•  Reduzida visibilidade dos produtos e marcas 
portuguesas.

FORÇAS FRAQUEZAS

OPORTUNIDADES DIFICULDADES
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RELACIONAMENTO 
PORTUGAL – IRLANDA

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A IRLANDA

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A IRLANDA

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A IRLANDA POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DA IRLANDA POR GRUPOS DE PRODUTOS

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/nov

2021  
jan/nov

Var % 
21/20b

Exportações 335,5 325,0 325,0 413,9 489,3 10,6 458,0 382,5 -16,5

Importações 536,1 464,4 479,9 524,0 467,6 -2,9 423,3 466,7 10,2

Saldo -200,6 -139,3 -154,9 -110,1 21,6 -- 34,6 -84,2 --

Coef. Cob. % 62,6 70,0 67,7 79,0 104,6 -- 108,2 82,0 --

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/nov

2021  
jan/nov

Var % 
21/20b

Exportações 701,4 862,6 946,8 1.137,9 594,1 1,3 534,3 768,8 43,9

Importações 490,0 567,5 636,5 841,1 666,9 9,9 556,0 784,8 41,2

Saldo 211,4 295,1 310,3 296,9 -72,8 -- -21,6 -16,0 --

Coef. Cob. % 143,1 152,0 148,8 135,3 89,1 -- 96,1 98,0 --

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

Químicos 104,5 31,2 143,6 34,7 245,3 50,1 70,9

Metais comuns 54,2 16,2 78,9 19,1 60,2 12,3 -23,7

Máquinas e aparelhos 58,9 17,6 32,1 7,8 24,6 5,0 -23,5

Plásticos e borracha 9,3 2,8 19,7 4,8 23,8 4,9 21,0

Madeira e cortiça 6,4 1,9 21,1 5,1 19,7 4,0 -6,7

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

Químicos 281,8 52,6 199,4 38,0 243,2 52,0 22,0

Máquinas e aparelhos 90,2 16,8 105,6 20,1 92,5 19,8 -12,4

Alimentares 50,7 9,5 61,6 11,8 52,6 11,2 -14,7

Metais comuns 30,4 5,7 33,4 6,4 25,0 5,3 -25,3

Agrícolas 18,1 3,4 24,3 4,6 24,3 5,2 -0,1

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 2020: resultados definitivos; 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 2020-2021
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E A IRLANDA – PRINCÍPIO DIRECIONAL

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/set

2021  
jan/set

Var % 
21/20b

IDPE -231,0 -90,0 -3,5 47,4 253,9 507,1 245,9 55,3 -77,5

IDE -272,3 10,6 -149,7 155,8 84,5 -312,4 25,3 -98,1 -488,2

Saldo 41,3 -100,6 146,1 -108,3 169,4 -- 220,6 153,4 --

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).

EFACEC
Um caso de sucesso no mercado irlandês  

Atuando de forma abrangente na cadeia de valor da Energia, Mobilidade e 
Ambiente há mais de 70 anos, a Efacec atua como fornecedor de soluções e de 

sistemas integrados EPC (Engineering, Procurement and Construction) e parceiro 
de serviços O&M (Operations & Maintenance). 

A Efacec está presente em mercados 
estratégicos como a Europa, Estados 
Unidos da América, América Latina, 
Ásia, Médio Oriente, Magrebe e Áfri-
ca Subsariana. 

No caso específico da Irlanda, ini-
ciou a sua atividade em 2007, com 
o primeiro contrato para fornecimen-
to dos sistemas eletromecânicos da 
linha B1 do Metro Ligeiro de Dub-
lin (LUAS), que prolongava a Linha 
Verde de Sandyford até Brides Glen. 
Este contrato foi obtido através da 
participação num Concurso Público 
Internacional lançado pela então RPA 
(Railway Procurement Agency, que 
desde 2015 se fundiu com a National 
Roads Authority na agora designada 
TII – Transport Infrastructure Ireland). 
Este concurso contou com a presença 

de diversas empresas internacionais e 
foi ganho pelo consórcio constituído 
pelas empresas Somague, Sacyr e 
Bowen, com as quais a Efacec tinha 
um contrato de associação.

Após esse primeiro contrato, e fru-
to do trabalho realizado sempre em 
estreita colaboração com a RPA/TII, 
seguiram-se outros projetos para a 
expansão do sistema de metro ligeiro 
essencial para a mobilidade urbana de 
Dublin: em 2008 foi iniciada a cons-
trução da Linha C1, ligando Docklan-
ds a The Point; um ano mais tarde, a 
Linha A1 de Belgard a Saggart; e em 
2014 o emblemático projeto da nova 
linha LUAS Cross City, que permitiu a 
interligação das Linhas Verde e Ver-
melha através do coração de Dublin.

Simultaneamente, a Efacec tem de-
senvolvido um conjunto de projetos 
associados, tendo constituído, em 
parceria com o operador rodoferro-
viário Transdev, uma empresa local 
– S2M Ireland – para a realização de 
todas as atividades de manutenção de 
Energia, Via, Catenária, Sinalização e 

Telecomunicações de toda a rede do 
Metro Ligeiro de Dublin.

O mercado de trabalho irlandês é 
flexível e conducente a uma elevada 
mobilidade, o que coloca desafios 
adicionais na captação e retenção de 
talentos. Por outro lado, o desafio co-
locado aos recursos portugueses que 
necessitam de ser expatriados para a 
Irlanda é muito bem aceite, quer pe-
las condições de trabalho locais, quer 
pela qualidade de vida possível de dis-
frutar num país que lidera alguns dos 
rankings europeus de performance 
económica, social e ambiental. 

O balanço realizado pela Efacec destes 
cerca de 15 anos de atividade na Irlan-
da é muito positivo, sendo o ambien-
te de trabalho – pessoal e empresarial 
–extremamente competitivo e desa-
fiante, e tendo a rede de parceiros de-
senvolvida demonstrado ser bastante 
fiável e consistente, pelo que o objetivo 
da Efacec é reforçar de forma consis-
tente a sua posição neste mercado. 

www.efacec.com

http://www.efacec.com
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Embaixada da Irlanda
em Portugal 
R. da Imprensa à Estrela, 1 - 4º

1200-684 Lisboa

Tel.: +351 213 929 440

Fax: +351 213 977 363

lisbon@dfa.ie

Endereços úteis

Ranking global

15º/82 24º/141 24º/190 20º/179

BBB/AAA=risco menor; D=risco maior BB/AAA=risco menor; D=risco maior

Competitividade Facilidade Transparência

Risco geral Risco Económico

Ambiente de Negócios

Embaixada de Portugal 
na Irlanda 
70 Upper Leeson Street

Dublin 4, Irlanda

Tel.: +353-01 412 7040/5

Fax: +353-01 497 0299

embport@dublin.dgaccp.pt

AICEP Dublin 
70 Upper Leeson Street

Dublin 4, Irlanda

Tel.: +353-0-1-412 70 50

aicep.dublin@portugalglobal.pt

População

4,9 milhões de habitantes.

Capita

Dublin é a capital da Irlanda. Galway, Cork, Limerick e Waterford são 

outras cidades relevantes. 

Língua

Inglês e gaélico irlandês. 

Diferença horária

A mesma hora em relação a Portugal Continental.

Moeda

A moeda local é o Euro.

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

mailto:lisbon%40dfa.ie?subject=
https://pt.usembassy.gov/pt
mailto:embport%40dublin.dgaccp.pt?subject=
mailto:aicep.dublin%40portugalglobal.pt?subject=
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utilizada ativamente por mais de oito 
milhões de comerciantes devido à sua 
gama de soluções abrangentes de pa-
gamento. A aplicação Paytm também 
permite aos utilizadores comprar tan-
to bens físicos como digitais, e realizar 
pagamentos de faturas e recarregar 
os telemóveis. Razorpay, Cred e Policy 
Bazaar são também algumas empre-
sas que cresceram neste setor.
 
Com a sua constante evolução, a in-
dústria indiana de entretenimento e 
media é também um setor-chave que 
merece a atenção dos investidores. 
Prevê-se que esta indústria cresça a 
uma taxa (CAGR – Compound An-
nual Growth Rate) de 13,5 por cento 
de 2019 a 2024 e estima-se que atinja 
43,93 mil milhões de dólares em 2024. 
Até 2024, a televisão representará 40 
por cento da indústria indiana de me-
dia, 13 por cento serão meios de co-
municação impressos, 12 por cento 
publicidade digital, 9 por cento cine-
ma, e o OTT (over-the-top) e o setor de 
jogos a 8 por cento cada. O mercado 
global de vídeos online na Índia deve-
rá crescer a uma taxa de 26 por cento 
entre 2020 e 2025 para atingir os 4,5 
mil milhões de dólares de receitas du-
rante os próximos cinco anos. A Índia 
tem um enorme potencial, prevendo-
-se que a sua taxa de crescimento ace-
lerado atinja receitas totais de vídeo 
OTT superiores às receitas da Coreia do 
Sul, Alemanha e Austrália, ao tornar-se 
o 6º maior mercado em 2024. Atual-
mente, a Índia acolhe 3.100 empresas 

OPORTUNIDADES PARA 
AS STARTUPS 

PORTUGUESAS NA ÍNDIA
A REVOLUÇÃO DAS STARTUPS 

INDIANAS IMPULSIONADAS 
PELA DIGITALIZAÇÃO

POR INVEST INDIA – AGÊNCIA NACIONAL PARA 
A PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO

A Startup India lançou um conjunto 
de parcerias e pontes de colaboração 
bilaterais com 11 países, baseada na 
premissa de construção de um mo-
vimento empresarial global, com o 
apoio do governo indiano, a fim de 
multiplicar o impacto das startups 
além-fronteiras. Estas pontes, além 
de servirem de plataforma para uma 
“aterragem suave” das nações en-
volvidas na colaboração, contribuem 
para o desenvolvimento de parcerias 
vitais com agências governamentais e 
empresas, na partilha de conhecimen-
to e ainda no desenvolvimento de me-
canismos de apoio a Fundos.

A India Portugal Startup Hub é uma 
iniciativa do governo da Índia, da Em-
baixada da Índia em Portugal e da 
Startup Portugal para permitir que 
startups indianas e portuguesas te-
nham acesso ao mercado internacio-
nal. O programa foi lançado em junho 
de 2017 durante a visita de Estado a 
Portugal do primeiro-ministro da Ín-
dia, Shri Narenda Modi.

Esta iniciativa tem sido fulcral no 
crescente envolvimento entre os dois 
ecossistemas de startups. E apesar de 
alguns setores de atividade indianos 
tradicionalmente atraírem maiores 
investimentos de empresas portugue-

sas, a rápida digitalização da Índia tem 
gerado interesse em outros setores.

Aclamado como o terceiro maior 
ecossistema fintech a nível mundial, 
o sucesso da Índia reside não só na 
criação de mais de 3.000 novas start-
ups, a maioria das quais nos últimos 
cinco anos, mas também no cresci-
mento que estas empresas têm de-
monstrado. A indústria está avaliada 
entre 50 a 60 mil milhões de dólares, 
prevendo-se que as empresas fintech 
indianas atinjam uma valorização de 
150 a160 mil milhões de dólares até 
2025, triplicando assim o seu valor 
em cinco anos. As startups focadas 
em tecnologia, bem como novos 
operadores de mercado semelhan-
tes, estão a mudar a forma como 
a indústria de serviços financeiros con-
duz as suas operações, introduzindo 
pagamentos móveis, seguros, cripto 
moedas e tecnologia de blockchain, 
comércio de ações, empréstimos 
e créditos digitais, entre outros.

A Paytm, fundada em 2010, é a maior 
empresa para pagamentos da Índia e 
oferece aos consumidores soluções de 
pagamento de diversas fontes e des-
tinos, permitindo efetuar pagamentos 
entre diferentes contas bancárias sem 
custos, ou seja, com 0 por cento de 
taxas de transação. A Paytm tem sido 
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de comunicação social e as previsões 
preveem um aumento exponencial de 
mais de o dobro deste número num 
futuro próximo.
 
Uma das maiores startups do país é 
a POPxo, a maior comunidade online 
direcionada para mulheres, onde estas 
podem, além de consumir conteúdos, 
fazer compras. Foi concebida para 
convergir a publicidade e o comércio, 
passando da partilha de conteúdo 
para as marcas próprias. A POPxo está 
disponível em seis línguas – inglês, 
hindi, marata, bengali, tâmil e telu-
gu – que atrai mais de 39 milhões de 
visitantes por mês, que passam mais 
de 3 milhões de horas em todas as 
suas plataformas. Outros exemplos 
de relevo de startups indianas ligadas 
aos meios de comunicação incluem 
a ShareChat e a Pocket Aces.

A Healthtech tornou-se um dos maio-
res setores de startups da Índia, tanto 
em receitas como em emprego. Esti-
ma-se que a dimensão da indústria da 
saúde atinja 372 mil milhões de dóla-
res em 2022, com uma CAGR de 39 
por cento devido às crescentes inova-
ções no setor das tecnologias da saú-
de. O mercado digital dos cuidados de 
saúde na Índia foi avaliado em 1,58 
mil milhões de dólares em 2018, e 
estima-se que atinja 6,57 mil milhões 
de dólares em 2024, expandindo-se 
a uma CAGR de cerca de 27,41 por 
cento durante o período de 2019-
2024. O mercado de telemedicina é 

o segmento com maior potencial de 
healthtech, que se prevê que atinja 
5,4 mil milhões de dólares até 2025, 
crescendo a uma CAGR de 31 por 
cento. A Índia acolhe mais de 4.500 
startups deste setor.

A Innovacer, uma plataforma de aná-
lise de dados da saúde, baseada em 
inteligência artificial, tornou-se o pri-
meiro unicórnio no setor de Health-
tech a ser acrescentado à lista de 65 
unicórnios da Índia. O seu produto é 
amplamente utilizado em Centros de 
Saúde, para a gestão da saúde da po-
pulação. A empresa desenvolveu uma 
plataforma de ativação de dados com 
base numa cloud para recolher, ana-
lisar, e fornecer informações sobre a 
saúde dos pacientes. PharmEasy, Prac-
to, 1mg e Cure.fit são outros exem-
plos de startups indianas neste setor.

Entre estes setores, dos mais recentes 
aos mais tradicionais, há um que se 
destaca pelo seu desempenho notá-
vel: o de Serviços. Este setor tem-se 
mostrado consistente e resiliente na 
economia indiana, e não só contribui 
fortemente para o PIB, como também 
tem atraído investimento estrangeiro 
significativo. Tem contribuído decisi-
vamente para os valores das expor-
tações e proporcionado emprego em 
larga escala. O setor de serviços da 
Índia abrange uma grande varieda-
de de atividades como o comércio, 
hotelaria e restauração, transportes, 
armazenamento e comunicação, fi-
nanciamento, seguros, imobiliário, 
serviços empresariais, serviços comu-
nitários, sociais e pessoais, e serviços 
associados à construção. O seu Va-
lor Acrescentado Bruto aumentou a 
uma CAGR de 11,43 por cento para 
1.439,48 mil milhões de dólares no 
ano fiscal de 2020, face aos 1.005,30 
mil milhões de dólares registados em 
2016. Este setor atraiu investimento 
direto estrangeiro (IDE) cumulativo 
no valor de 87,06 mil milhões de 
dólares entre abril de 2000 e março 
de 2021. As startups indianas são co-

nhecidas por serem mais vantajosas 
para negócios na área dos serviços, 
pelos baixos custos de capital, lança-
mento rápido, menor risco empresa-
rial e elevada adaptabilidade.

A Flipkart, uma empresa indiana de 
comércio eletrónico com início em 
2007, apoiada pela Walmart Inc., 
está hoje avaliada em quase 38 mil 
milhões de dólares. O que come-
çou por ser apenas livraria online, 
depressa ficou conhecida enquanto 
plataforma de comércio diversifica-
do (one-stop-shop), vendendo des-
de vestuário a eletrónica, mobiliário 
e mercearia. O Flipkart Marketplace 
também encoraja os vendedores a 
promover e vender os seus produtos 
online. Outros exemplos de startups 
de serviços importantes na Índia, in-
cluem Quikr, Ola e Yatra.
 
As oportunidades disponíveis no ecos-
sistema de startups indianas para 
impulsionar a colaboração entre os 
ecossistemas de startups da Índia e de 
Portugal são imensas. A disponibilida-
de de informação concisa e precisa so-
bre múltiplos aspetos do ecossistema, 
agências parceiras que facilitam os pe-
didos comerciais entre os dois países 
e a trajetória de crescimento contínuo 
dos ecossistemas proporcionam uma 
oportunidade única. O India Portugal 
Startup Hub é um passo no sentido 
de uma parceria mais ampla, mais 
colaborativa e impulsionada pelo cres-
cimento entre a Índia e Portugal. As 
startups indianas acolhem o mundo, 
para assim fazerem parte do seu cres-
cimento, com o India Portugal Startup 
Hub a ser o elo direto para a colabora-

ção entre a Índia e Portugal. 

www.investindia.gov.in

Fontes: 
https://startuptalky.com/fintech-startups-in-india/
www.ibef.org/industry/media-entertainment-india.aspx
www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx
www.ibef.org/industry/services.aspx

https://www.investindia.gov.in/
https://startuptalky.com/fintech-startups-in-india/
https://www.ibef.org/industry/media-entertainment-india.aspx
https://www.ibef.org/industry/healthcare-india.aspx
https://www.ibef.org/industry/services.aspx
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Fundada em 2011, a MTEX NS iniciou 
a sua atividade dedicando-se exclusi-
vamente à representação de marcas 
líderes mundiais na área de impressão 
digital nos segmentos têxtil, de co-
municação visual e de etiquetagem, 
tendo, alguns anos depois, evoluído 
para integradora de tecnologia já com 
marca própria.

A partir de 2017 a MTEX NS passou a 
contar com valências industriais pró-
prias, nomeadamente de I+D, pro-
dução e assemblagem, passando a 
desenvolver de raiz a sua própria tec-
nologia. Um processo evolutivo que 
teve o seu pico em 2018, altura em 
que foram levados a cabo expressivos 
investimentos a todos os níveis.

Desde essa altura a empresa tem de-
senvolvido e produzido tecnologia de 
impressão digital certificada nas áreas 
têxtil e no segmento de embalagens e 
etiquetagem, sendo presença assídua 
nos principais certames internacionais.

Já em 2020 a MTEX NS direcionou 
parte dos seus recursos para a cria-
ção de uma linha de equipamentos 
dedicada ao combate pandémico – a 
Greenswitch – tendo o equipamento 
PHYS (para limpeza e desinfeção de 
tecidos e objetos) conquistado um 
lugar de destaque acrescido, não só 
pela sua utilidade, como pelo facto 
de ter sido desenvolvido em parceria 
com a Universidade de Saragoça (Es-
panha), a Universidade Católica Por-
tuguesa e com o CITEVE (Centro de 
Inovação para a Indústria Têxtil). Os 
purificadores – PURE, testados pelo 
INEGI (Instituto de Ciência e Inovação 
em Engenharia Mecânica e Engenha-
ria Industrial), também tiveram, e con-
tinuam a ter, lugar de pódio, dado a 
significativa solicitação junto do exi-
gente e rigoroso mercado alemão.

Há vários anos que a MTEX NS esta-
belece parcerias institucionais com 
diversos polos de investigação, tendo 
ao seu lado investigadores e institutos 
experientes no desenvolvimento de 

MTEX NS
Tecnologia de ponta 

de impressão portuguesa 
conquista mercados 

internacionais 
Com cerca de 80 colaboradores com 

diversificado background académico e 
industrial, a MTEX NS é uma empresa 

portuguesa que faz parte do cluster têxtil 
nacional, contribuindo desde sempre para 
a taxa de exportação lusa. 400 é o número 
aproximado de clientes que esta empresa 

famalicense tem distribuídos um pouco por 
todo o mundo. 
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inovações, como é o caso do INESC 
TEC (Instituto de Engenharia de Sis-
temas e Computadores, Tecnologia e 
Ciência), um dos mais conceituados 
laboratórios de investigação e desen-
volvimento científico e tecnológico 
em todo o mundo que presta apoio 
com competências avançadas de con-
sultoria e transferência de tecnologia.

A MTEX NS tem assim como missão 
disponibilizar aos seus clientes tecno-
logia de ponta de impressão nos seg-
mentos em que se apresenta. O seu 
objetivo atual é manter-se como uma 
das principais marcas de referência, a 
nível mundial, no setor de tecnologias 
de impressão.

Os equipamentos MTEX NS são de-
senvolvidos principalmente para os 
mercados externos, estando também 
disponíveis para venda no mercado na-
cional. Em 2021, a empresa alcançou 
10,7 milhões de euros de faturação 
total, com um EBITA de 3,2 milhões e 
resultados líquidos de 2,1 milhões de 
euros, invertendo claramente os re-
sultados alcançados em 2019 e 2020. 
Para 2022, a MTEX NS prevê conseguir 
incrementar em mais 30 por cento os 
resultados de 2021 tendo fechado 
o ano com a aprovação do projeto 
WASTE2BIO, em parceria com o 
CITEVE, INESC TEC, Universidade de 
Corunha, Hamburgo, entre outros, no 
valor de 5,8 milhões de euros, ao abri-
go do Programa Horizonte Europa.

Com mais de 924 equipamentos ins-
talados em todo o mundo, a MTEX NS 
tem como principais clientes a Konica 
Minolta USA, Konica Minolta Europe, 
SPGPrints, Nextil, S.ROQ e Hans Hund. 
Faz também questão de ser parte ati-
va na sua comunidade, participando 
sempre que possível em projetos de 
cariz social e cultural em Portugal. 

Para além de produtora da sua própria 
tecnologia, também produz tecnolo-
gia à medida dos seus clientes como é 
o caso dos projetos com a ROQ e com 
a NEXTIL.

Sendo a equipa de recursos humanos 
o ativo mais valioso e diferenciador 
da empresa, a MTEX NS conta com 
quadros de excelência em todos os 
departamentos, destacando-se as re-
presentações nas engenharias elétrica, 
eletrónica, mecânica e de software. 
Esta circunstância permite assim garan-
tir abordagens muito competitivas aos 
desafios que vão surgindo, através de 
uma equipa de profissionais robusta. 

Por outro lado, a sua capacidade de 
resposta muito acima da média, é 
também fruto das valências industriais 
distribuídas pelos 9.100 mil m2 de 
modernas instalações equipadas com 
a mais recente tecnologia, fator deter-
minante para salvaguardar respostas 
de elevada qualidade e em tempo útil.

A MTEX NS consegue assim assegu-
rar respostas autónomas, certificadas 
e muito flexíveis, adaptáveis aos mais 
exigentes cenários.

“A MTEX NS é uma empresa verdadei-
ramente inspiradora. Temos tido a sor-
te de, ao longo dos anos, nos termos 
cruzado com clientes e parceiros que 
pelos desafios que nos foram colocan-
do fizeram a diferença e nos obriga-
ram a crescer. A MTEX NS teve e tem 
a sorte, e talvez o engenho, de cap-
tar profissionais muito completos que 
nos vão nutrindo e possibilitando ser o 
que hoje somos: uma equipa respeita-
da em todo o mundo com tendência 
para crescer, levando assim o nome de 
Portugal cada vez mais além”, revela 
Elói Ferreira, CEO da MTEX NS.

“Podemos afirmar, com toda a certe-
za, que 2022 será um ano muito posi-
tivo e repleto de novidades em quase 
todos os segmentos de atuação, co-
meçando desde logo com novidades 
no segmento de Packaging”, finaliza 
Elói Ferreira. 

www.mtexns.com

https://www.mtexns.com/


EMPRESAS Portugalglobal nº15056

gicos da gestão a nível nacional e in-
ternacional. Com uma aposta forte na 
internacionalização, a PHC pretende 
consolidar os mercados em que está 
presente, preparando-se para uma 
grande expansão.

A PHC Software tem vindo a bater re-
cordes sucessivos de faturação, tendo 
atingido em 2020 os 13 milhões de 
euros. O contributo da área interna-
cional tem vindo a crescer, represen-
tando nesse ano cerca de oito por 
cento da atividade da empresa. Não 
sendo ainda públicos os números de 
2021, este foi considerado um bom 
ano, com a área internacional a cres-
cer a dois dígitos.

PHC SOFTWARE 
Software de gestão nacional conquista 

clientes no mundo inteiro
Com cerca de 34 mil clientes em mais de 25 países, a PHC Software é 
uma multinacional portuguesa especialista em software de gestão. 
Reconhecida por ter um produto que se adapta às necessidades das 

empresas, conta com uma rede de mais de 400 parceiros certificados que 
fornece apoio próximo e especializado.

Fundada em 1989 por Ricardo Parrei-
ra e Miguel Capelão, a PHC Software 
nasceu enquanto startup e rapida-
mente se tornou numa multinacional. 
Sabendo que as empresas precisam de 
software para serem competitivas no 
mercado, a PHC junta a experiência 
de gestão ao desenho de software. 
Com soluções de gestão que tratam 
da rotina das empresas, permite que 
os colaboradores possam ser criativos 
e explorar novas oportunidades. O re-
sultado é uma capacidade de gestão 
de negócio que leva a um novo nível 
de precisão, visão e velocidade – a que 
chama de Business at Speed.

Com sede em Lisboa e escritórios no 
Porto, Madrid, Maputo, Luanda e 
Lima, a PHC Software conta com 226 
colaboradores que criam soluções in-
teligentes, adaptáveis, apelativas e 
completas, que proporcionam flexi-
bilidade ao dia-a-dia das empresas e 
aceleram a tomada de decisão.

Na década de 2000, a empresa co-
meçou o seu processo de internacio-
nalização em Moçambique, a que se 
seguiu Angola em 2004 e Espanha em 
2008. Este crescimento acompanhou 
o volume de negócios, que atingiu a 
marca dos 10 milhões de euros em 
2016. Já em 2017, a marca PHC foi 
objeto de um rebranding, com um 
novo look mais moderno e atual.

Em 2020, a PHC abriu novos escritó-
rios no Porto, Madrid, Maputo e Lima, 
antevendo a inauguração da sua nova 
sede mundial, a House of Digital Bu-
siness, em Oeiras, em 2021. Nesse 
mesmo ano, a PHC recebeu ainda, 
pela 10ª vez, a distinção de melhor 
software, assim como vários outros 
prémios. O reconhecimento público 
da atividade da PHC tem sido consis-
tente ao longo dos anos, através da 
conquista de vários prémios e entra-
das em rankings. 

Atualmente, a empresa está focada 
na construção de soluções de gestão 
inovadoras e que continuem a dar 
resposta aos novos desafios tecnoló-
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Em 2022 a PHC pretende consolidar 
a presença nos mercados atuais, a ní-
vel de parceiros e clientes; amplificar a 
sua visibilidade no mercado; apoiar as 
instituições locais, como associações 
de contabilistas, universidades e asso-
ciações empresariais; apostar nas so-
luções de human capital management 
para uma melhor gestão de pessoas; 
e procurar novos mercados para uma 
futura expansão.

Os principais mercados de atuação 
da PHC são aqueles onde detém uma 
presença física e escritório local, es-
tando presente em cinco países, distri-
buídos por três continentes: Portugal 
(Lisboa e Porto), Moçambique (Mapu-
to), Angola (Luanda), Espanha (Ma-
drid) e Peru (Lima). Só após consolidar 
a sua presença nestes mercados é que 
a empresa estuda a sua entrada em 
eventuais e futuros mercados emer-
gentes. O foco é continuar a fortale-
cer a sua presença onde já detém uma 
contribuição ativa. É uma estratégia 
que tem gerado resultados muito po-
sitivos de forma sustentável.

“A PHC tem construído uma reputa-
ção de marca que serve de cartão de 
visita nos 25 países onde os mais de 
34 mil clientes utilizam o nosso soft-
ware. Empresas com sucesso, que 
usam software PHC para serem mais 
competitivas e mais rápidas, são a 
maior prova de estamos de facto a 
fazer a diferença no mundo da ges-
tão”, revela Rogério Canhoto, Chief 
Business Officer.

A estratégia de internacionalização 
da PHC assenta no seu modelo de 
negócio de venda através de canal/
parceiro local e não por venda di-
reta. Como tal, quando entra num 
determinado mercado, está focada 
em incrementar a sua rede de par-
ceiros – isto implica formar parceiros 
de venda, implementação e suporte. 
É um processo de longo prazo, já que 
o software de gestão é por si só um 
produto complexo. Assim, a aborda-
gem passa sempre por fortalecer a 

rede de parceiros e adaptar o soft-
ware a especificidades locais. 

Os produtos PHC fora de Portugal 
são adaptados às questões legais, às 
necessidades culturais e económicas 
específicas, entre outras característi-
cas regionais. Desta forma, o objetivo 
passa por ter um produto adaptado 
localmente e uma rede de parceiros 
forte e consistente para serem con-
sultores que acompanham de perto 
os clientes no dia-a-dia, sempre com 
a proximidade da PHC.

Em todos as geografias onde está 
presente a PHC posiciona-se no cha-
mado mid market, tendo um leque 
de mais de 34 mil clientes espalhados 
por vários setores e países. Tendo em 
conta a capacidade de adaptação do 
software a diversos ramos de ativida-
de e tipos de empresa, possui diversos 

clientes de referência, não estando 
focada apenas num setor específico.

Atualmente, a empresa encontra-se a 
estudar a entrada em novas geogra-
fias e a aprofundar a localização do 
seu software para as necessidades das 
empresas que surgiram no âmbito da 
pandemia. Ao mesmo tempo, tem de-
senvolvido produtos específicos para 
países que necessitam de uma respos-
ta mais focada, como é o caso do pro-
duto “Startup up” no Peru.

A nível global, a empresa encontra-se 
focada na capacitação da nova gera-
ção de gestores pela formação e par-
cerias com universidades e centros de 
formação, como foi o caso recente em 
Moçambique, assim como a trabalhar 
uma comunidade global de parceiros 
PHC que permite partilhar boas práti-
cas a nível global e aumentar o conhe-
cimento sobre a transformação digital 
das empresas.

“O sentido de urgência para a evolu-
ção digital da gestão é cada vez mais 
óbvio. Nesse sentido, precisamos de 
dar aos gestores as ferramentas, o co-
nhecimento e a prática para gerirem 
melhor os seus negócios. Quem não 
fizer essa evolução, perde competiti-
vidade e arrisca-se a ficar para trás”, 
refere ainda Rogério Canhoto. 

https://phcsoftware.com

Rogério Canhoto, Chief Business Officer

https://phcsoftware.com/
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Fracasso climático e crise 
social são os principais 
riscos globais de 2022

Global Risk Report 2022, World 
Economic Forum, janeiro de 2022

A crise climática e o aumento das cliva-
gens sociais são os principais riscos que 
o mundo enfrenta em 2022, segundo o 
relatório anual de risco do Fórum Eco-
nómico Mundial. A partir de um inqué-
rito a mais de 12 mil especialistas de 
124 países, o estudo sublinha que ape-
nas um em cada 10 inquiridos acredita 
que a recuperação mundial vai acelerar.
O relatório analisa quatro áreas de ris-
cos emergentes – cibersegurança, com-
petição espacial, uma transição climáti-
ca desordenada e pressões migratórias 
– e conclui que, a curto prazo, as con-
dições climáticas extremas, as crises de 
subsistência, o fracasso da ação climá-
tica e a erosão da coesão social são os 
principais riscos que o mundo enfrenta. 
A esta lista juntam-se ainda as doen-
ças infeciosas, a deterioração da saúde 
mental, as falhas de cibersegurança e, 
no plano económico, as crises da dívida 
e a desigualdade digital.  

CONSULTAR

Pandemia está a 
aumentar a desigualdade 
e a travar o combate à 
pobreza extrema 

2021 Year in Review in 11 Charts: 
The Inequality Pandemic, Banco 
Mundial, dezembro de 2021

A pandemia está a aumentar a desi-

gualdade e afetou em 2021 sobretudo 

os mais vulneráveis. A pobreza extre-

ma aumentou em 2020 pela primeira 

vez em 20 anos e há hoje mais de 100 

milhões de pessoas a viver com menos 

de 1,90 dólares por dia, de acordo com 

o artigo “2021 Year in Review in 11 

Reforma da segurança dos 
produtos no Reino Unido

United Kingdom and European 
Union: Separate product safety 
reform initiatives continue with 
no guarantee of alignment – 
Lexology, janeiro 2022

Com a saída do Reino Unido da União 
Europeia, compete agora ao UK Of-
fice for Product Safety and Standards 
(OPSS) regular a segurança dos produ-
tos que entram no território britânico. 
Apesar de ainda não terem sido divul-
gadas propostas para a reforma do sis-
tema atualmente em vigor, o OPSS já 
anunciou o enquadramento em que 
vai basear as alterações. Algumas das 
preocupações são garantir a segurança 
dos produtos vendidos em marketplac-
es digitais, uma maior sustentabilidade 
dos produtos e questões como a se-
gurança dos artigos em segunda mão, 
ou o surgimento de novos produtos e 
tecnologias. Em nenhum momento a 
OPSS referiu que iria seguir os passos 
da União Europeia e alinhar a sua legis-
lação com a legislação comunitária.

CONSULTAR

Novas restrições da 
Bielorrússia nas importações

Belarus: Belarusian Restrictions On 
Import – Mondaq, dezembro 2021

Desde 1 de janeiro de 2022 vigoram 

novas restrições à entrada de produtos 

da União Europeia na Bielorrússia. Os 

produtos visados são os alimentares, 

nomeadamente vegetais, frutas, nozes, 

confeitaria, sal, carne de bovino, en-

tre outros. No entanto, existem várias 

exceções à importação deste tipo de 

produtos, por exemplo quando esta se 

destina ao consumo doméstico.

CONSULTAR

Charts: The Inequality Pandemic” do 

Banco Mundial.

Entre os fatores que mais contribuem 

para a desigualdade estão as dispari-

dades no acesso às vacinas, uma vez 

que apenas 7 por cento da população 

dos países mais pobres teve acesso 

à vacinação, contra 75 por cento da 

população nos países com maiores 

rendimentos. De acordo com o Banco 

Mundial, a desigualdade deve-se tam-

bém ao aumento do preço da energia 

e à crise climática.

CONSULTAR

Economia da região 
árabe deverá crescer 3,7 
por cento em 2022 e 3,6 
por cento em 2023
Survey of Economic and Social 
Developments in the Arab Region, 
ESCWA, janeiro de 2022

A economia da região árabe conti-
nuará a crescer ao longo deste ano 
e de 2023 embora enfrente vários 
riscos relacionados com a pandemia, 
segundo a Comissão Económica e So-
cial para a Ásia Ocidental das Nações 
Unidas (ESCWA). O PIB desta região 
deverá aumentar 3,7 por cento em 
2022 e 3,6 por cento em 2023 mas 
dependerá da rapidez da vacinação, 
das receitas do petróleo e do turismo, 
das entradas de remessas e dos fun-
dos de ajuda ao desenvolvimento. 
A agência das Nações Unidas prevê 
uma ligeira diminuição da pobreza, 
de 27 por cento em 2021 para 26 por 
cento em 2023, e do desemprego, de 
11,8 por cento para 10,7 por cento, 
que afeta sobretudo as mulheres e a 
população mais jovem.

CONSULTAR

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2022.pdf
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=ff7b455e-e99e-4f4b-b342-e3501838878e&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-01-04&utm_term=
https://www.mondaq.com/international-trade-investment/1145878/belarusian-restrictions-on-import?email_access=on
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2021/12/20/year-2021-in-review-the-inequality-pandemic
https://www.unescwa.org/news/escwa-arab-region%E2%80%99s-economy-will-continue-recover-2022-and-2023
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informação sobre o país de origem das 
mercadorias e de incluir o número do 
IVA registado no VIES do importador. 

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentam 15,7 por 
cento em novembro 
e 17,6 por cento em 2021 
(janeiro a novembro) 

INE – janeiro de 2022  
De janeiro a novembro de 2021, as ex-
portações de bens ascenderam a 58,2 
mil milhões de euros, contra 49,5 mil 
milhões de euros em igual período de 
2020, um aumento de 8,7 mil milhões 
de euros (tvh 17,6 por cento). Compa-
rativamente a 2019 (janeiro a novem-
bro) as exportações cresceram 5,2 por 
cento (2,9 mil milhões de euros).
No mesmo período, as importações 
totalizaram 74,6 mil milhões de euros 
e cresceram 12,2 mil milhões de eu-
ros, apresentando uma tvh 19,5 por 
cento. Face ao mesmo período de 
2019, as importações aumentaram 
0,9 por cento (640 milhões de euros
Estes resultados determinaram um 
défice da balança comercial de 16,4 
mil milhões de euros, corresponden-
te a um agravamento de 3,4 mil mi-
lhões de euros relativamente aos pri-
meiros onze meses de 2020, mas a 
uma diminuição do défice de 2,3 mil 
milhões de euros face a 2019. A taxa 
de cobertura das importações pelas 
exportações situou-se em 78,0 por 
cento, o que corresponde a uma que-
bra de 1,2 p.p. face à taxa registada 
em 2020 e a um aumento de 3,2 p.p. 
em relação a 2019.

CONSULTAR

Nova legislação pode 
influenciar os negócios 
com o mercado chinês

11 New Laws That May Affect 
Your Business in China Starting 
January 1, 2022 – China Briefing, 
dezembro 2021 

A nova legislação chinesa, desde logo 
a “2021 National Negative List” e a 
“2021 FTZ Negative List”, reduziu o 
número de indústrias de acesso limi-
tado ou proibido por parte dos investi-
dores estrangeiros, que passam a estar 
sujeitos a um rácio de investimento es-
trangeiro permitido. Por força de outra 
legislação, as tarifas de importação e 
exportação sofreram também uma alte-
ração nos seus valores. Certos produtos 
tiveram uma redução, nomeadamente 
medicamentos e componentes auto-
móveis, mas outros um agravamento 
das taxas, de forma a proteger a econo-
mia nacional. Os Decretos GACC 248 
e 249 alteraram as regras de registo a 
cumprir pelos exportadores de produ-
tos alimentares para a China junto da 
“Singlewindow-Cifer” e há também 
novas regras quanto à produção e ven-
da de cosméticos no território chinês.

CONSULTAR

Novas obrigações Intrastat 
para os exportadores 

European Union: New EU Intrastat 
Requirements Kick In As of 2022  – 
Lexology, janeiro 2022

O mecanismo estatístico da União Euro-
peia para recolha de informação sobre 
as transações comerciais que ocorrem 
no seu território aduaneiro, o Intras-
tat, exige, desde o início de 2022 (Re-
gulamento (UE) 2019/2152, de 17 de 
dezembro), novos requisitos para os 
exportadores sujeitos a este inquérito, 
nomeadamente a obrigação de incluir 

Empresas perspetivam 
aumento nominal de 6,5 
por cento nas exportações 
de bens em 2022 

INE – janeiro 2022

De acordo com Inquérito sobre Perspeti-
vas de Exportação de Bens (IPEB), dirigi-
do em novembro de 2021 a 3.227 em-
presas representativas de 90 por cento 
das exportações totais de bens, as em-
presas exportadoras de bens perspeti-
vam um crescimento nominal de 6,5 por 
cento das suas exportações em 2022 
face ao ano anterior; 7,0 por cento nas 
exportações para os mercados ExtraUE e 
de 6,0 por cento para os países IntraUE. 
As previsões de evolução das exporta-
ções em 2022 têm subjacente uma revi-
são significativa da 2ª previsão apresen-
tada para o ano de 2021 em +6,3 p.p., 
para uma variação global esperada de 
13,5 por cento. 
Por Grandes Categorias Económicas 
(CGCE) destacam-se as perspetivas de 
aumento das exportações de Máqui-
nas, outros bens de capital (exceto o 
material de transporte) e seus acessó-
rios (+9,3 por cento) e dos Produtos ali-
mentares e bebidas (+5,3 por cento). A 
confirmarem-se, estas perspetivas das 
empresas permitirão uma recuperação 
das exportações de bens para valores 
superiores aos registados no período 
pré-pandemia.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=5b78bf62-9087-42c1-8d65-c33a45b2bfae&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-01-11&utm_term=
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735315&DESTAQUESmodo=2
https://www.china-briefing.com/news/11-new-laws-that-may-affect-your-business-in-china-starting-january-1-2022/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=ASall&pnespid=_faTl5dU8abNp.m5_QGsuPcL4koQpTdriQY0DUIzsUCV5xeKpmPx6IMjGKK5dRYacIAUvyw
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=521179813&DESTAQUESmodo=2
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Portugal comemorou 
o Dia Nacional na Expo 
2020 Dubai
O Dia de Portugal na Expo 2020 Du-
bai foi celebrado no dia 14 de janeiro, 
com um programa de dois dias, reple-
to de espetáculos e atuações musicais 
em comemoração da cultura portu-
guesa e um Seminário Económico de 
promoção de Portugal como destino 
de investimento. 
A celebração teve início no dia 13 de 
janeiro, com o Portugal Business Brie-
fing, um seminário empresarial para 
apresentar Portugal e promover o po-
tencial económico e as oportunidades 
de investimento no País, cuja abertura 
foi feita pelo secretário de Estado dos 
Negócios Estrangeiros e da Coopera-
ção, Francisco André, que defendeu 
Portugal como o parceiro ideal de 
negócio, destacando a tradição, asso-
ciada à inovação e à sustentabilidade 
como prioridades para o país.
O seminário contou com apresen-
tações do presidente da AICEP e 
comissário-geral de Portugal para a 
Expo 2020 Dubai, Luís Castro Hen-
riques, do administrador do INESC 
TEC, José Carlos Caldeira, e do pre-
sidente da Siemens Portugal, Pedro 
Pires de Miranda. 
Luís Castro Henriques, na sua apre-
sentação, deixou a mensagem clara 
de que Portugal deve ser uma esco-
lha para os investidores, sublinhando 

a qualidade do ensino universitário, 
a competência dos trabalhadores e a 
fluência em diversas línguas. A estas 
qualidades, está aliada uma localiza-
ção estratégica, também frisada, que 
permite o acesso a outros mercados 
europeus e a possibilidade de Portu-
gal ser uma ponte de ligação a ou-
tros mercados que falam português, 
abrangendo 260 milhões de pessoas.
Ainda no mesmo dia, celebrou-se os 
116 anos da Livraria Lello, com apre-
sentação da edição em árabe de “Os 
Lusíadas” e da “Mensagem”. A pu-
blicação em árabe – o quinto idioma 
mais falado do Mundo – de duas das 
obras maiores da cultura portuguesa 
é “a excelente ponte entre o mundo 
português e o árabe”, como realçou 
Luís Castro Henriques.
A apresentação da edição dos livros em 

árabe foi transmitida em simultâneo na 
livraria, seguida do lançamento de um 
postal dos CTT, alusivo à participação 
portuguesa na Expo 2020 Dubai.
Já o Dia de Portugal, a 14 de janeiro, 
teve início às 10h15 locais (6h15 em 
Lisboa), com a cerimónia oficial na 
praça Al Wasl, organizada pela Expo. 
A cerimónia contou com a presença 
de delegações de Portugal e dos Emi-
rados Árabes Unidos, seguindo-se o 
hastear da bandeira, o hino nacional 
de Portugal e discursos oficiais do Go-
verno português, representado pelo 
secretário de Estado dos Negócios 
Estrangeiros e da Cooperação, e do 
Governo emirati. A cerimónia foi fe-
chada com um momento de guitarra 
portuguesa, tocada por António Chai-
nho e Marta Pereira da Costa, seguido 
de uma atuação com Teresa Salgueiro.



O presidente da República, Marce-
lo Rebelo de Sousa, também parti-
cipou no Dia de Portugal com uma 
mensagem em vídeo gravada a par-
tir do Palácio de Belém, e que pas-
sou na led wall exterior do Pavilhão. 
Na mensagem, sublinhou a importân-
cia presença nacional num aconteci-
mento mundial como a Expo 2020, 
que marca o “regresso do nosso país 
às grandes exposições mundiais” e 
nos permite “promover e projetar 
Portugal, a nossa história, a nossa cul-
tura, a nossa economia, as nossas em-
presas, a nossa gastronomia, a nossa 
geografia e o nosso povo”. Pode as-
sistir aqui à mensagem completa. 
O ponto alto das celebrações teve lu-
gar às 18h no Jubilee Stage, um dos 
palcos principais do recinto para con-
certos. Num momento de celebração 
da cultura portuguesa, nomeadamen-
te a música portuguesa, decorreu um 
espetáculo musical e multimédia, onde 
estreou a composição Al Qantara (que 
significa ‘ponte’ em árabe), da autoria 
de Teresa Salgueiro e do músico Fred 
Ferreira. O espetáculo contou com 
a participação de todos os protago-
nistas do evento, com destaque para 
as guitarras portuguesas de António 
Chainho e Marta Pereira da Costa e as 
raízes tradicionais do grupo Retimbrar.
Ao longo destes dias, o Pavilhão de 
Portugal recebeu ainda o sketcher ur-
bano Tomás Reis, que criou um registo 
único da experiência de visita à Expo 
2020 Dubai, e um caderno ilustrado 
para relembrar o Dia de Portugal, na-
quela que é a primeira feira mundial 
realizada no Médio Oriente.
Veja aqui a cerimónia oficial completa.
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INOV Contacto: 
200 jovens 
portugueses 
vão estagiar 
em 30 países
No dia 26 de janeiro, 201 jovens por-
tugueses ficaram a saber o respetivo 
país e empresa de destino dos está-
gios da 25ª edição do Programa INOV 
Contacto, gerido pela AICEP. Esta edi-
ção conta com mais de 150 entidades 
distribuídas por 34 países que, devido 
às restrições decorrentes da pande-
mia, tem maior preponderância em 
destinos europeus.
A revelação do país e empresa destino 
aos estagiários foi feita numa cerimó-
nia presencial, no auditório da Facul-
dade de Medicina Dentária de Lisboa. 
A cerimónia contou com a presença 
do ministro de Estado e dos Negócios 

Estrangeiros, Augusto Santos Silva, 
do secretário de Estado da Interna-
cionalização, Eurico Brilhante Dias, do 
presidente da AICEP, Luís Castro Hen-
riques, e do presidente do Turismo de 
Portugal, Luís Araújo. 
Esta cerimónia aconteceu no âmbito 
do Campus INOV Contacto, que de-
corre até ao dia 3 de fevereiro, em 
formato híbrido, estruturado em duas 
partes: o Campus Conhecimento e 
Campus Operacional. O Campus tem 
como principal objetivo capacitar os 
estagiários sobre internacionalização 
e dar um conhecimento mais pro-
fundo sobre a economia portuguesa 
e tendências de evolução do mundo, 
para além de facilitar a integração no 
estágio e nesta Comunidade.  

https://www.linkedin.com/posts/portugal-expo-2020_o-presidente-da-rep%C3%BAblica-marcelo-rebelo-activity-6889116994671644672-LGlj
https://virtualexpodubai.com/listen-watch/events/portugal-national-day-ceremony
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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

A Inteligência Artificial (IA) entrou 
no nosso quotidiano e está a provo-
car mudanças na forma como os hu-
manos experienciam e percecionam 
a realidade.
Desde ganhar partidas de xadrez com 
jogadas que mestres jamais considera-
ram, a analisar propriedades molecu-
lares que os cientistas não compreen-
diam e a manobrar aviões a jato der-
rotando pilotos experientes, a IA tem 
conseguido desafiar e até ganhar ao 
ser humano. 
Agora, entra em novos campos, como 
motores de pesquisa online, stream-
ing, medicina, educação, logística, 
transportes, arte, entre outros, com 
a promessa de mudar a forma como 
nos relacionamos com estas áreas.
Neste livro, é abordada a Inteligên-

cia Artificial considerando o impacto 

que tem no conhecimento, na po-

lítica e sociedades em que vivemos, 

apresentando-nos uma era marcada 

pela coabitação entre humanos e a IA, 

levantando questões que teremos de 

enfrentar nos próximos anos.

A “Era da Inteligência Artificial” é o 

resultado de conversas entre três dos 

mais reputados pensadores da atuali-

dade, Henry Kissinger, ex-secretário de 

Estado dos EUA, Eric Schmidt, ex-CEO 

da Google, e Daniel Huttenlocher, o 

reitor inaugural do MIT Schwarzman 

College of Computing, que durante 

mais de um ano se juntaram para de-

bater as potencialidades, impactos e 

perigos do futuro digital.

Em plena pandemia, num esforço de 
promover soluções de proximidade à 
distância, dirigentes de algumas das 
principais Instituições de Solidariedade 
Social portuguesas foram desafiados a 
partilhar a sua visão sobre a Economia 
Social e o futuro do setor.
Em “Visões da Economia Social” é 
apresentada a perspetiva daqueles 
que são agentes de mudança e estão 
ativamente envolvidos no combate às 
desigualdades e promoção do desen-
volvimento individual e coletivo, aspe-
tos estruturantes da Justiça Social. 
Este livro, com o prefácio de Filipe 
Almeida, presidente da Estrutura de 
Missão Portugal Inovação Social, é o 
resultado de uma iniciativa que reúne 
51 testemunhos e aborda diferentes 
aspetos baseados na experiência e 

conhecimento de cada um. Visa a um 

entendimento da extensão e nature-

za dos problemas sociais e enquadra-

mento de eventuais soluções.

Todos os autores dos artigos que 

compõem esta coletânea têm em co-

mum serem dirigentes de Instituições 

de Solidariedade Social registadas no 

Diretório Setor 3, uma empresa de 

consultoria, especializada em servi-

ços de intermediação no mercado do 

investimento social, entre eles estão 

a Comunidade Vida e Paz, a Legião 

da Boa Vontade, a Operação Nariz 

Vermelho, a Alzheimer Portugal, a 

Associação Salvador e o Banco do 

Bebé. Metade da receita do livro re-

verte para as instituições sociais que 

integram esta coleção.
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