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EDITORIAL Portugalglobal nº1554

Voltamos, nesta edi-

ção da Portugalglo-

bal, ao enorme pro-

jeto que foi a parti-

cipação de Portugal, 

como país-parceiro, 

na feira de Hanno-

ver que, a par da 

Expo 2020 Dubai, constituiu um dos grandes 

momentos de promoção do país, das empresas 

portuguesas e dos seus fatores de competiti-

vidade no exterior, em 2022. Desta vez, para 

falarmos de resultados e de expectativas funda-

das quanto aos negócios que potencialmente 

se concretizarão fruto desta forte presença ex-

positiva na maior feira de tecnologia industrial 

do mundo.

A AICEP, que organizou e coordenou esta par-

ticipação de Portugal em parceria com a AIM-

MAP - Associação dos Industriais Metalúrgicos 

Metalomecânicos e Afins de Portugal e a CCILA 

- Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã, 

congratula-se com o sucesso desta participação 

na HANNOVER MESSE’22 e agradece o empe-

nho dos parceiros e das empresas que o torna-

ram possível. 

De notar que a participação portuguesa, com 

109 empresas, foi a maior de sempre nesta feira 

e, além de merecer a atenção dos mais de 75 

mil visitantes presentes, surpreendeu também as 

autoridades alemãs (governamentais e outras) 

pela qualidade da mostra de produtos e tecno-

logias inovadoras que irão, com toda a certeza, 

fazer parte do futuro da indústria europeia.

A presença de Portugal em Hannover é, preci-

samente, o tema da entrevista que o ministro 

da Economia e do Mar, António Costa Silva, 

concedeu à Portugalglobal, onde destaca as 

competências das empresas nacionais e a sua 

ambição para terem sucesso e competir à esca-

la europeia e global. “O que notei em Hanno-

ver é uma mudança reconfortante, uma forte 

crença das empresas em si próprias e no que 

estão a fazer e isso vai ser um motor impul-

sionador para a transformação e o desenvolvi-

mento económico do país”, aponta o ministro 

Costa Silva.

Quanto ao mercado em foco, este não pode-

ria deixar de ser a Alemanha, onde Portugal e 

as suas empresas têm ainda mais espaço para 

crescer. Faz sentido, como refere o delegado da 

AICEP em Berlim, manter e reforçar a aposta 

neste mercado, principalmente numa conjun-

tura de mudança que a Europa e as suas ca-

deias de valor atravessam. Depois do tão bem-

-sucedido mote da participação em Hannover, 

“Portugal Makes Sense”, é de sublinhar que 

“Germany makes sense, now”, para as empre-

sas e a economia nacional.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Sucesso na conquista de mais clientes e investidores

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

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

Conselho de Administração
Luís Castro Henriques (presidente),
João Dias,
Madalena Oliveira e Silva,
Francisca Guedes de Oliveira,
Rita Araújo (vogais).

Diretor

Carlos Pacheco
carlos.pacheco@portugalglobal.pt

Redação

Cristina Cardoso
cristina.cardoso@portugalglobal.pt

Rafaela Pedroso
rafaela.pedroso@portugalglobal.pt

Catarina Santos

catarina.santos@portugalglobal.pt

Fotografia e ilustração 
©Pixabay, ©Unsplash, ©Freepik, ©Pexels
Rodrigo Marques, Joana Morgado, 
©AICEP-2021.

Paginação e programação
Rodrigo Marques

rodrigo.marques@portugalglobal.pt

Joana Morgado

joana.morgado@portugalglobal.pt

Projeto gráfico
Rodrigo Marques – aicep Portugal Global

Publicidade e secretariado
Cristina Santos

cristina.santos@portugalglobal.pt

Colaboram neste número

António Costa Silva, 

Direção Comercial da AICEP, 

Direção de Produto da AICEP, 

Direção Internacional da COSEC, 

Luís Castro Henriques,

Maria Manuel Aires Serrano, 

Markus Kemper, 

Miguel Crespo, 

Vítor Neves.

Consulte o Estatuto Editorial

Revista Portugalglobal
www.portugalglobal.pt
Mensal

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

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

ERC: Registo nº 125362

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


Afc_210x297_LinhasCredito_nbe.pdf   1   07/07/2022   16:32

https://www.novobanco.pt/empresas
https://www.novobanco.pt/empresas


DESTAQUE Portugalglobal nº1556

HANNOVER MESSE 2022 
COM RESULTADOS MUITO 

POSITIVOS PARA 
A INDÚSTRIA PORTUGUESA

As 109 empresas portuguesas que participaram na HANNOVER MESSE 2022, edição 
em que Portugal foi país-parceiro, realizaram milhares de contactos comerciais 
e de investimento nos quatro dias do evento, regressando da Alemanha com 

fundadas expectativas de virem a fechar negócios e parcerias na sequência desta 
ação de promoção da inovação e da tecnologia portuguesas na maior feira 

industrial do mundo.

A participação portuguesa na Hannover Messe foi coordenada pela AICEP, em 
parceria com a AIMMAP – Associação dos Industriais Metalúrgicos Metalomecânicos 

e Afins de Portugal e com a CCILA – Câmara de Comércio e Indústria Luso Alemã, 
tendo mobilizado as principais empresas alemãs com operações em Portugal e 

mais de uma centena de empresas portuguesas representativas das mais avançadas 
capacidades industriais nos domínios do Engineering, Parts & Solutions, Digital 

Ecosystems, Energy Solutions e Automation, Motion & Drives.

Ao balanço muito positivo alcançado em Hannover, cumpre agora dar o devido 
seguimento, fazendo o follow-up dos contactos realizados de forma a potenciar 

ao máximo os resultados obtidos.
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A FEIRA EM NÚMEROS

- 2.500 expositores

- 75.000 visitantes

- 15.000 visitantes que acederam digitalmente ao evento 

-  Globalmente, foram apresentados 8.000 produtos e soluções, dos quais 

1.600 em estreia no certame

- 150 startups participaram no evento

- 24.000 espetadores em streaming 

- Portugal país-parceiro com 109 empresas

-  1.106 jornalistas registaram-se na HANNOVER MESSE 2022; 22 dos quais 

de Portugal

A próxima edição da feira de Hannover tem lugar de 17 a 21 de abril de 2023.

Os contactos estabelecidos em Han-
nover irão trazer mais investimento 
para Portugal, promover a criação de 
novas parcerias e impulsionar as ex-
portações portuguesas em centenas 
de milhões de euros nos próximos três 
anos, considera Luís Castro Henriques, 
presidente da AICEP, adiantando que 
as áreas de aposta – Engenharia, Digi-
tal, Energia e Automação – foram as 
de maior procura pelos visitantes da 
HANNOVER MESSE, em particular as 
que estão relacionadas com o hidro-
génio e sustentabilidade, digital twins 
e software, robótica, cibersegurança, 
metalurgia e startups. 

“A HANNOVER MESSE é a Feira da 
Liga dos Campeões e as empresas 
portuguesas mostraram, uma vez 
mais, que já jogam neste campeona-
to”, disse Luís Castro Henriques aos 
media internacionais presentes na 
conferência de imprensa de encerra-
mento do certame, resumindo desta 
forma a participação de Portugal na-
quela que é considerada a maior feira 
de tecnologia industrial do mundo.

Positiva foi também como expositores 
e organizadores classificaram a edição 
de 2022 da HANNOVER MESSE, que 
regressou ao habitual modelo presen-
cial dois anos depois de a pandemia 
COVID-19 ter impossibilitado a reali-
zação do evento neste formato.

A HANNOVER MESSE veio demons-
trar que o processo de transformação 
industrial está a progredir e que a in-

dústria tem as respostas para o duplo 

desafio da proteção ambiental e da 

segurança energética, pode ler-se no 

comunicado final da Deutsche Messe 

AG, que sublinha ter ficado claro que 

as feiras comerciais, como um local 
concreto para contactos presenciais, 
continuarão a ser um fator-chave para 
os negócios nos próximos anos.

Este foi o “momento perfeito” para o 
regresso da feira em formato presen-
cial, considera, por seu lado, Jochen 
Köckler, CEO da Deutsche Messe. 
"Face às perturbações verificadas nas 
cadeias de abastecimento, ao aumento 
dos preços da energia, à inflação e às 
alterações climáticas, tornou-se ainda 
mais premente a realização do evento 
neste formato, para acolher as últimas 
tendências tecnológicas e ter uma ja-
nela aberta para o futuro”, disse o res-
ponsável na conferência de imprensa 
citada, acrescentando que a conjuntura 
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O ASTROLÁBIO QUE ORIENTA A DESCOBERTA 
DE NOVAS TENDÊNCIAS
O logótipo criado para este evento resulta da incorporação harmoniosa da 
agulha de um astrolábio, precursor da bússola, no “O” de Portugal oferecen-
do um terreno comum à indústria portuguesa e à Hannover Messe.
O Astrolábio foi um instrumento aperfeiçoado pelos portugueses para orientar 
os navegadores nas suas expedições na época dos Descobrimentos permitindo 
a Portugal dar novos mundos ao mundo.
A HANNOVER MESSE desempenha também esse papel de Astrolábio ao orien-
tar, todos os anos, a indústria alemã sobre as tendências futuras, permitindo-
-lhe estar um passo à frente na entrega de novos produtos e soluções ao mun-
do e na criação de novos conceitos para a indústria como é o caso do conceito 
de “Indústria 4.0”.
Os resultados obtidos com a participação portuguesa na HANNOVER MESSE 
2022 permite-nos afirmar que, guiados pelo Astrolábio, Portugal levou a bom 
porto este projeto!

atual não pode atrasar a transformação 
industrial, mas, pelo contrário, deve 
avançar ainda mais rapidamente para a 
digitalização e a sustentabilidade.

Durante os quatro dias da feira, os cer-
ca de 75.000 visitantes puderam inte-
ragir com os 2.500 expositores que 
apresentaram produtos e soluções 
inovadores e em linha com o tema da 
HANNOVER MESSE’22 – as transições 
energética e ambiental, a segurança 
no abastecimento e a transformação 
industrial –, cumprindo e até superan-
do as expectativas de ambos os lados.

Para Portugal e para as empresas por-
tuguesas, o balanço foi muito positivo 
em termos de contactos que deverão 
agora ser desenvolvidos. Mas o nosso 
país apresentou-se igualmente como 
um parceiro a considerar numa possí-
vel reorganização das cadeias de valor 
num cenário pós-pandemia e de guer-
ra na Europa, que vieram mostrar as 
fragilidades da dependência europeia 
de cadeias de abastecimento geogra-
ficamente mais distantes.

Sintonia marca 
encontro de 
governantes
A cerimónia de abertura oficial da 
HANNOVER MESSE’22, na tarde de 
29 de maio, no Centro de Congres-
sos de Hannover, foi copresidida pelo 
chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, e 
pelo primeiro-ministro português, An-
tónio Costa, tendo o responsável ger-

mânico afirmado que não lhe causava 
surpresa o facto de Portugal ter sido 
escolhido como País-parceiro da HAN-
NOVER MESSE, dadas as capacida-
des produtivas e de desenvolvimento 
criativo já testemunhadas pelas quase 

600 empresas alemãs com operações 
bem-sucedidas em Portugal.

Olaf Scholz destacou também o pro-
fundo entendimento existente entre 
os dois países no quadro da União 
Europeia e da NATO, a estabilidade 
política e social e a segurança jurídica 
asseguradas pelo governo português 
aos investidores internacionais como 
argumentos para as empresas alemãs 
do Mittelstand considerarem Portugal 
no quadro das suas opções por novas 
localizações de produção ou parcerias 
com novos fornecedores.
 
Na mesma cerimónia, António Costa 
enfatizou a forma competitiva como 
a indústria portuguesa se apresenta 
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Momentos antes, teve lugar no palco 

do Pavilhão de Portugal a sessão de 

abertura da feira, iniciada com uma 

apresentação do presidente da AICEP, 

Luís Castro Henriques, que apontou os 

fatores competitivos de Portugal e os 

motivos pelos quais o nosso país faz 

sentido para comprar, inovar e investir. 

Ao discurso de Castro Henriques, 

seguiram-se as intervenções do pre-

ao mercado global, confiando nas ca-
pacidades das empresas portuguesas 
para se enquadrarem nas cadeias de 
valor dos países mais desenvolvidos 
do mundo, seja como fornecedores 
seja como parceiros de negócio.

O elevado nível de formação das no-
vas gerações, designadamente no 
que toca às engenharias, o compro-
vado talento, criatividade e domínio 
de línguas estrangeiras fazem dos 
portugueses uma força de trabalho 
com elevado valor internacional e o 
primeiro-ministro português acentuou 
a extraordinária oportunidade dessa 
vantagem competitiva para as empre-
sas alemães com operações globais, 
necessitando de profissionais habili-
tados a gerir negócios em ambientes 
culturais e linguísticos diversos.

Os dois responsáveis políticos visita-
ram, na manhã de 30 de maio, alguns 
expositores de conhecidas marcas da 
indústria alemã e circularam também 
pelo pavilhão central da representação 
portuguesa, sendo bastante notada a 
atenção com que o chanceler alemão 
seguia as explicações dos empresários 
nacionais acerca dos produtos e tec-
nologias expostas.

PORTUGAL 
INOVADOR NA 
ABERTURA OFICIAL 
DA HANNOVER 
MESSE

Na cerimónia da abertura oficial 
da HANNOVER MESSE’22, Por-
tugal apresentou o filme Por-
tugal Makes Sense, que leva à 
descoberta do país através dos 
pontos cardeais do astrolábio, 
em alinhamento com o logótipo 
criado para o evento.
Instrumento de orientação, o 
astrolábio representa o passado, 
o presente e o futuro de Portu-
gal, liderando o caminho para a 
(re)descoberta de um país mo-
derno, inovador e onde talen-
to e tecnologia colocam o país 
num novo patamar.
Promovido pela AICEP, o filme foi 
produzido pela OCubo, empresa 
portuguesa especializada na cria-
ção de obras artísticas e eventos 
culturais de grande escala.
Veja aqui o filme. 

https://www.portugalmakessense.pt/videos/#uael-video-gallery-cab72b6-16
https://www.portugalmakessense.pt/videos/#uael-video-gallery-cab72b6-20
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MERCHANDISING 
SUSTENTÁVEL 
NA FEIRA DE 
HANNOVER

Como País-parceiro na HAN-
NOVER MESSE 2022, Portugal 
aproveitou esta oportunidade 
de grande visibilidade para evi-
denciar o seu compromisso com 
a energia verde e sustentabilida-
de ambiental.
A AICEP, entidade coordenado-
ra da participação de Portugal 
nesta feira, apostou num mer-
chandising sustentável que in-
cluiu a oferta de sacos em fio de 
cortiça, fabricados pela empresa 
portuguesa Têxteis Penedo.
Recorda-se que a cortiça é um 
produto 100 por cento natural e 
reaproveitável, caracterizando-se 
por ser versátil, flexível e susten-
tável, sendo ainda um excelente 
isolante térmico e acústico. 

sidente da CIP, António Saraiva, e do 
presidente da BDI (congénere alemã da 
CIP), Siegfried Russwurm, cabendo a 
António Costa e a Olaf Scholz o encer-
ramento desta sessão de boas-vindas.

De salientar igualmente, no dia 31 
de maio, a visita do vice-chanceler e 
ministro da Economia e das Altera-
ções Climáticas da República Federal 
da Alemanha, Robert Habeck, ao 
Pavilhão de Portugal, acompanhado 
do ministro português da Economia 
e do Mar, António Costa Silva, num 
périplo por alguns espaços expositi-
vos de empresas portuguesas de alta 
tecnologia, referindo-se de forma 
verdadeiramente entusiástica a Por-
tugal e às capacidades demonstradas 
pelas empresas nacionais presentes 
na HANNOVER MESSE.

Portugal de ser um agente ativo da 
transformação da economia europeia 
no sentido da descarbonização, digi-
talização e reforço das cadeias de va-
lor com base produtiva mais próxima 
dos consumidores.

Portugal com forte 
presença expositiva
Sob o mote «Portugal Makes Sense», 
Portugal levou à Alemanha 109 em-
presas com soluções inovadoras dos 
clusters de Engineered Parts & Solu-
tions, Energy Solutions, Digital Ecosys-
tems e Automation, Motion & Drives.

O responsável alemão deu os para-
béns ao ministro da Economia e do 
Mar, António Costa e Silva, pelo alto 
nível da representação industrial por-
tuguesa, tendo mostrado a sua con-
cordância com a ideia de aprofunda-
mento das relações de parceria entre 
empresas dos dois países. 

António Costa Silva referiu ao vice-
-chanceler a decisão estratégica de 
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O país apresentou-se em Hannover 

com uma forte presença expositiva, 

refletida em quatro pavilhões: um Pa-

vilhão Central de 1.500 m2 no pavi-

lhão 2, localizado na principal entrada 

da feira, e três Pavilhões Satélite nos 

pavilhões 3, 5 e 13. A participação 

portuguesa, coordenada pela AICEP, 

destacou três áreas de aposta: En-

gineered Parts & Solutions com 69 

empresas, Energy Solutions com 13 

empresas e Digital Ecosystems com 

15 empresas, evidenciando os clusters 

de excelência nos setores dos equi-

pamentos e da metalomecânica, da 

mobilidade, dos setores automóvel 

e aeronáutico, dos têxteis e plásticos 

técnicos, dos moldes, das tecnologias 

de produção, tecnologias digitais e 

das energias renováveis. Portugal es-

teve também presente com 13 empre-

sas no pavilhão 9 dedicado ao setor 

de Automation, Motion & Drives. 

A presença de Portugal nesta feira reve-
lou-se fundamental para apresentar as 
vantagens competitivas do país e atrair 
investimento industrial, tecnológico e 
produtivo, mostrando que “Portugal 
Faz Sentido” para investir, desenvolver 
parcerias industriais, e inovar. Portugal 
mostrou o que de melhor se faz na in-
dústria portuguesa, apresentando pro-
dutos e soluções com tecnologia ino-
vadora particularmente nas áreas do 

Hidrogénio Verde, Smart Cities, Smart 
Materials, Smart Manufacturing, IoT 
industrial, Inteligência Artificial e Rea-
lidade Aumentada. 

Na área das Engineered Parts & Solu-
tions, Portugal destaca-se nos setores 
de engenharia mecânica, metalome-
cânica, mobilidade e automóvel, aero-
náutica e espaço, entre outros secto-
res. A oferta industrial portuguesa tem 
demonstrado uma enorme competiti-
vidade internacional, sendo que, nos 
últimos anos, Portugal reforçou a sua 
posição como ator global com base na 
sua capacidade de produzir pequenas 
séries com elevado valor acrescen-
tado, proporcionando flexibilidade e 

competitividade. As suas principais 

indústrias encontram-se em setores 

relevantes, sofisticados e exigentes, 

desde o automóvel, aeronáutico, elé-

trico e eletrónico, entre outros. 

Nos Digital Ecosystems, Portugal tem 

um dos ecossistemas empresariais 

mais vibrantes da Europa e é um dos 

países com uma das políticas mais 

abertas ao investimento internacional. 

“Portugal Faz Sentido” ao apresentar 

um conjunto de empresas inovadoras, 
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tecnologicamente sofisticadas, espe-
cializadas no desenvolvimento de so-
luções de alta tecnologia para Indús-
trias Inteligentes. 

Estas empresas portuguesas estão 
bem versadas nos conceitos da In-
dústria 4.0 e desenvolvem aplicações 
para uma vasta gama de indústrias, 
tais como transporte e automóvel, 
produtos farmacêuticos, dispositivos 
médicos, moldes e plásticos, alimen-
tos e embalagens. 

Na área das Energy Solutions, Portu-
gal está empenhado em alcançar a 
neutralidade carbónica até 2050 e é 
um país líder da UE na transição ener-
gética. É também o quarto país da Eu-
ropa a eliminar o carvão na produção 
de eletricidade. O país ocupa o 9º lu-
gar na contribuição global para Planet 

& Climate in the Good Country Index 
e está a tomar medidas firmes para 
reduzir o consumo de energia, fazer 
uma utilização mais eficiente dos seus 
recursos, alcançar uma melhor mo-
bilidade sustentável e segurança de 
abastecimento, e ainda diversificar os 
recursos de energia renovável.

Na área da Automação e Robótica, 
Portugal tem empresas que fornecem 
soluções inovadoras, flexíveis, integra-
das e competitivas, em resposta às ne-
cessidades da indústria transformado-
ra. Capital humano, talento e a criação 
de equipas multidisciplinares são a fór-
mula encontrada pelas empresas para 
desenvolverem a sua atividade. 

O desenvolvimento de hardware e 
software, integração e desenvolvi-
mento de sistemas, testes funcionais e 
de qualidade para dispositivos eletró-
nicos e robótica, células robotizadas 
industriais, linhas de produção total-
mente automatizadas, equipamento 
periférico e personalizado, sistemas 
de corte a laser, sistemas de visão 
artificial geral e sistemas de visão de 
aprendizagem profunda são as com-
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petências, entre outras, que podem 
ser encontradas em Portugal. 

Sublinhe-se que a competitividade 
das empresas industriais portuguesas 
se baseia em competências de enge-
nharia, incorporação de tecnologias 
modernas, produção e controlo de 
design, geridas por talento altamente 
qualificado que podem satisfazer as 
necessidades de mercados exigentes, 
com padrões de alta qualidade e exce-
lência de serviço.

"Portugal é um parceiro importante 
da indústria alemã e um país onde as 
empresas alemãs encontram talento, 
inovação, qualidade e fiabilidade. As 
mais de 550 empresas alemãs que 
já operam com sucesso em Portugal 
sabem-no", afirma o presidente da 
AICEP, Luís Castro Henriques.

Um Pavilhão 
multifacetado
Com 1.500 metros quadrados, o Pa-
vilhão Central de Portugal, localizado 
na entrada norte da feira, foi o palco e 
o hub oficial de todas as atividades re-
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lacionadas com o estatuto de Portugal 
País-parceiro da HANNOVER MESSE. 
Foi aqui que tiveram lugar a grande 
maioria das mais de 100 conferências 
e tech talks realizadas, foi a platafor-
ma de informação para todas as ques-
tões de natureza geral relacionadas 
com a participação de Portugal, foi o 
ponto de encontro de jornalistas e de-
legações oficiais, bem como de todos 
os expositores portugueses.

Com um palco de 18 metros em for-
ma de semicírculo e uma plateia com 
capacidade para 140 pessoas, o au-
ditório destacou-se pelo seu design e 
funcionalidade, acolhendo não só as 
conferências realizadas, como tam-
bém o evento de networking na Part-
ner Country Night. 

No Pavilhão de Portugal houve tam-
bém lugar para a apresentação das 
competências nacionais, de projetos 
oficiais e de parcerias tecnológicas, 
com 24 projetos e soluções de em-
presas e entidades nacionais. A estes, 
juntaram-se seis empresas alemãs que 
já operam em Portugal – Bosch, Con-
tinental, Grohe, Leica, Schmitt e Sie-
mens – que mostraram aos visitantes 
da feira produtos e soluções desenvol-
vidas e criadas em Portugal com talen-
to português. 

Ao longo dos quatro dias de feira a 
AICEP promoveu, neste Pavilhão, um 
intenso ciclo de conferências sob a de-
signação Portugal Makes Sense, crian-
do oportunidades de grande visibilida-
de mediática a dezenas de entidades 
e empresas para apresentarem as suas 
experiências, produtos e propostas de 
inovação, com vista a interessar com-
pradores, parceiros e investidores.

As conferências Portugal Makes Sen-
se cobriram todos os temas e inte-
resses representados pelas 109 em-
presas participantes, tendo registo 
audiências interessadas, numa dinâ-
mica de networking de negócios que 
culminou, no dia 1 de junho, com a 
Partner Country Night, um evento de 

networking para o qual foram con-
vidados centenas de pessoas e enti-
dades relacionadas com a indústria e 
tecnologias presentes na feira.

Ao todo, no pavilhão central e nos 
três pavilhões satélite, foram mais de 
100 conferências e eventos, incluindo 
apresentações das empresas portu-
guesas em formato de pitch. 

Transmitidas em live streaming nas 

plataformas da HANNOVER MESSE 

e da AICEP, as conferências Portu-

gal Makes Sense encontram-se dis-

poníveis para visualização no canal 

Youtube da AICEP. 

Mais informação em 

portugalmakessense.pt

https://www.youtube.com/c/aicepPortugalGlobal/videos
https://www.portugalmakessense.pt/
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O Presidente da AICEP faz um balanço muito positivo da participação de Portugal 
na HANNOVER MESSE enquanto País-parceiro. Luís Castro Henriques espera que se 
possam alcançar bons resultados para o país tanto ao nível das exportações, como 

do investimento.

“As empresas portuguesas mostraram 
que competem na Liga dos Campeões”

Que balanço faz da participação de Portu-
gal na HANNOVER MESSE?
Muito positivo e, mais importante que isso, 
há muito trabalho para se fazer na sequência 
desta participação de Portugal na HANNOVER 
MESSE. A notoriedade conseguida foi muito 
além da presença na feira e chegou a todo 
o lado na Alemanha, muito ajudada pelas 
palavras do chanceler alemão Olaf Scholz 
que considerou Portugal um parceiro fiável e 
competente, e também do Presidente da BDI, 
Siegfried Russwurm, que referiu Portugal en-
quanto país excecional para fazer negócios, 
tal como o podem comprovar as empresas 
alemãs que já estão atualmente no país. 
Houve uma lógica clara do próprio Estado ale-
mão indicar à sua indústria que Portugal é um 
destino bom para produção industrial, para 

parcerias e para investimento e só isso já foi 
muito positivo. 
Paralelamente, o feedback das empresas por-
tuguesas também foi muito positivo, desta-
cando a realização de contactos considerados 
promissores, e muitas referiram ter obtido o 
retorno do investimento feito na sua participa-
ção na HM 2022.
Foram 109 as empresas nacionais presentes 
que conseguiram alcançar milhares de contac-
tos e reuniões com novos potenciais clientes 
durante a feira, sendo que a indicação que te-
mos é que centenas podem resultar num bom 
seguimento de negócios.
Interações para investimentos também foram 
na ordem das dezenas, muitas com novos po-
tenciais clientes que não conhecem Portugal.
No final do dia, penso que o objetivo foi cum-



DESTAQUEjulho e agosto 2022 17

prido. Foi possível apresentar bons produtos, 
inovadores e tecnológicos portugueses, mas 
também potenciar boas parcerias entre em-
presas portuguesas e empresas alemãs, mos-
trando que Portugal, tal como o nosso mote 
“Portugal Makes Sense” indicava, faz sentido. 

As empresas portuguesas corresponde-
ram ao desafio?

Sem dúvida que sim. A HANNOVER MESSE é 
a Feira da Liga dos Campeões e as empresas 
portuguesas mostraram que podem competir 
nesta liga. As empresas portuguesas são com-
petitivas, inovadoras e podem ser o parceiro 
certo para as empresas alemãs. 
Estamos plenamente conscientes que as nos-
sas empresas dos setores que se apresentaram 
na HANNOVER MESSE — estamos a falar de 
engenharia de precisão, metalomecânica, ma-
quinaria, energia, automação, soluções digitais 
para a indústria — têm, de facto, ofertas que 
são surpreendentes. 
A nossa indústria demonstrou que estava prepa-
rada para estar na melhor feira do mundo, que 
tem soluções competitivas para surpreender e 
que consegue ter uma abordagem competitiva 
para lidar com pares e parceiros alemães. 
Hoje já temos mais de 550 empresas alemãs a 
operar em Portugal e, se formos a ver, todas as 
grandes empresas alemãs já operam ou pro-
duzem ou têm centros de desenvolvimento de 
software no país pelo que esta era a feira ideal 
para mudarmos a perceção do Mittelstand ale-
mão, das empresas de média escala alemãs. 
E acredito que fomos bem-sucedidos. 
A verdade é que verificámos um grande in-
teresse por parte de empresas alemãs, o que 
prova que a nossa aposta em colocar o foco 
no mercado da Alemanha estava certa. Acredi-
tamos que vamos conseguir capitalizar da me-
lhor forma o investimento que foi feito. 

Qual o impacto direto desta participação no 
investimento e exportações de Portugal?

Ainda é muito cedo para avaliar, em pleno, os 
efeitos da presença na feira, mas, em traços ge-
rais, esta participação vai, sem dúvida, aumen-
tar as exportações para a Alemanha e para os 
compradores de outras geografias ali presentes, 
fomentar novos investimentos no país e multi-
plicar as parcerias no mercado internacional.
Das intenções que nos chegaram, a expectati-
va é que possa render mais de 100 milhões de 

euros de investimentos em Portugal no pró-
ximo ano e meio. Este investimento pode ter 
duas componentes: investimento em centros 
de investigação e desenvolvimento ou centros 
de produção de qualidade, e assim as empre-
sas conseguem ter toda a sua cadeia de valor 
a partir de Portugal; ou, ainda, investimentos 
no tecido industrial, com novas fábricas a se-
rem construídas.
Além disso, esta ação de aumento de notorie-
dade pode representar resultados na ordem 
das centenas de milhões de euros de expor-
tações nos próximos cinco anos para a indús-
tria portuguesa destas áreas. Seja através de 
empresas alemãs que prestam serviços a casas-
-mãe, mas também de empresas portuguesas 
que prestam serviços à indústria alemã.
São números muito positivos que vamos moni-
torizar de forma próxima com as empresas par-
ticipantes, bem como com os nossos parceiros 
nesta Feira, a AIMMAP e a CCILA. 
A participação de Portugal enquanto País-par-
ceiro na HANNOVER MESSE 2022 foi o maior 
investimento da última década em promoção 
internacional, por parte da AICEP, e, tratando-
-se de uma oportunidade única para as em-
presas portuguesas dos três clusters de apos-
ta – engenharia, energia e digital – marcarem 
posição no mercado externo, foi também uma 
operação que irá potenciar negócios para os 
próximos dez anos através da nova perceção 
de competitividade e sofisticação conquistada 

junto da indústria alemã. 
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HANNOVER MESSE’22: 
A OPERAÇÃO VISTA POR DENTRO

Inicialmente trabalhado por um nú-
cleo muito restrito, do qual faziam 
parte pela AICEP, o Gabinete do Con-
selho de Administração e a Delegação 
da Agência de Berlim, e pelo Conselho 
Diretor da CCILA – Câmara de Comér-
cio e Indústria Luso-alemã, o projeto 
HANNOVER MESSE 2022 (HM’22) 
Portugal Partner Country partiu de um 
conceito onde se alinharam três clus-
ters de aposta, no âmbito das áreas 
de exposição da feira (Engineering 
Parts & Solutions, Digital Ecosystems 
e Energy Solutions), um mote e um 
logótipo, um modelo de participação, 
uma determinação e três objetivos es-
tratégicos que aqui se recordam:

O mote: Portugal Makes Sense. Uma 
afirmação que resultou, pela oportuni-
dade da mensagem e pela flexibilidade 
na utilização. Portugal faz sentido para 
investir, criar, inovar, desenvolver parce-

rias industriais, expandir, fazer sourcing 
ou mesmo para viver.

O logótipo: o astrolábio. Um instru-
mento aperfeiçoado por portugueses 
e utilizado para orientar os navegado-
res nas suas expedições, permitindo a 
Portugal dar novos mundos ao mun-
do; à semelhança do astrolábio, tam-
bém a HANNOVER MESSE tem vindo 
a orientar a indústria sobre tendências 
futuras, permitindo ao visitante estar 
um passo à frente na entrega de no-
vos produtos e soluções.

O modelo de participação: sob a 
coordenação da AICEP, a operação 
HM’22 Portugal Partner Country 
contou com a colaboração direta de 
dois parceiros, a CCILA - Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Alemã e 
a AIMMAP - Associação dos Indus-
triais Metalúrgicos, Metalomecânicos 
e Afins de Portugal. Coube à AICEP 
assegurar a presença institucional e a 
comunicação de uma imagem unifor-
me, de forma que a mostra da oferta 
portuguesa em Hannover fosse mar-
cante e apelativa; coube à AIMMAP 
assegurar a presença de todas as em-
presas portuguesas na feira; e coube 
à CCILA apoiar na ligação à feira, no 
sentido de otimizar as oportunidades 
de negócio das empresas expositoras.

Determinação: Trabalhar em estreita 
ligação com as empresas, associações 
empresariais, centros tecnológicos e 

clusters, fazendo desta participação 

uma verdadeira aposta nacional. 

Objetivos estratégicos: (i) Surpreen-
der os decisores de visita à Feira, em 
particular os empresários do Mittel-
stand alemão, com as reais capaci-
dades do ecossistema tecnológico 
e industrial português; (ii) mostrar o 
alinhamento da indústria nacional 
com as necessidades e a ambição do 
processo de relançamento industrial 
europeu em curso; (iii) e aproveitar o 
palco da HM’22 e o estatuto de país-
-parceiro para posicionar Portugal no 
radar dos investidores, num momento 
único de múltiplas decisões na Alema-
nha, na Europa e no mundo.

Lançado em 7 de outubro de 2020, o projeto HANNOVER MESSE’22 Portugal 
Partner Country resultou de um convite do governo alemão ao governo português 

e refletiu o reconhecimento, por parte da indústria alemã, da maturidade e 
competitividade da nossa indústria.

 > POR MARIA MANUEL AIRES 
SERRANO, COORDENADORA 
DA UNIDADE DE MISSÃO 
HANNOVER MESSE E 
ASSESSORA DA AICEP
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Em termos expositivos, este conceito 
traduziu-se numa presença em qua-
tro pavilhões nacionais – um Pavilhão 
Central e três Pavilhões Satélite, um 
por cada uma das áreas de aposta 
consideradas. Em todos estes pavi-
lhões se mostrou e se transmitiu, em 
palcos preparados para o efeito, o que 
de melhor e de mais inovador se faz 
em Portugal.

Portugal apresentou uma identidade 
única na HM’22, comum à presença 
institucional e aos stands das empre-
sas, numa “mancha” q nos identifi-
cou, tendo o astrolábio constituído o 
objeto visual e a forma de referência 
na identificação da delegação portu-
guesa na feira.

Como País-parceiro da HM’22, Portugal 
foi convidado a apresentar dois mo-
mentos culturais. Levámos à HM’22 um 
espetáculo imersivo sob o lema “Portu-
gal país resolutamente focado em ino-
vação”, a cargo da OCubo, e uma DJ 
Live Act, assegurada pela dupla de DJ 
portugueses Beatbombers, ambos sele-
cionados em sintonia com a mensagem 
de inovação, criatividade e surpresa que 
envolveu toda a nossa presença. 

A mostra de produtos e soluções da 
indústria portuguesa nos espaços de 
Portugal e nos stands das empresas 
expositoras foi reforçada pelo pro-
grama Conferences Portugal Makes 
Sense, divulgado no site e no jornal da 
HM’22 e constituído por mais de 100 
Conferências e Tech Talks realizadas 
ao longo dos quatro dias da feira, nos 
quatro palcos de Portugal na HM’22.

A operação HM’22 Portugal Partner 
Country foi comunicada em Portugal 
e na Alemanha, nas várias platafor-
mas físicas e digitais disponíveis. Des-
tacam-se os outdoors e outros supor-
tes publicitários no espaço da feira, o 
site www.hannovermesse.de, no qual 
o estatuto de País-parceiro nos deu 
uma visibilidade da qual tirámos parti-
do, e o jornal da feira vdi-nachrichten.
de, nas edições em papel e online.

http://www.hannovermesse.de
https://www.vdi-nachrichten.com/
https://www.vdi-nachrichten.com/
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Etapas da construção 
do projeto
Foi uma operação complexa, com 
muitas etapas, executadas a ritmos 
diferentes e com alguns momentos 
de dúvida sobre se a feira se realizaria 
presencialmente. Sabíamos, no en-
tanto, que a concretizar-se, esta par-
ticipação seria um game changer para 
Portugal e para os nossos clientes, as 
empresas exportadoras destes setores.

Recordam-se algumas dessas etapas, 
numa ordem que longe de ser se-
quencial, decorreu quase sempre em 
simultâneo ao longo da operação.

Portugal tinha um histórico de pre-
senças na HANNOVER MESSE, parti-
cipando habitualmente com cerca de 

40 empresas, a maioria das quais pro-
venientes do setor de metalomecâni-
ca, numa lógica de subcontratação. 
Angariar empresas portuguesas nas 
três áreas de aposta identificadas, em 
particular nos Ecossistemas Digitais e 
nas Soluções de Energia, foi, pois, a 
primeira etapa deste caminho. 

Fizemo-lo de várias formas ao longo 
do tempo, e em todas elas contámos 
com o apoio dos nossos parceiros di-
retos, a AIMMAP e a CCILA. Recor-
remos primeiro a webinars, durante 
a pandemia, e retomámos depois as 
ações de divulgação com seminários 
presenciais em Braga, Aveiro e Lisboa, 
nos quais tivemos o apoio das AE Mi-
nho, AIDA e ANEME.

Paralelamente a estas ações, defini-
mos e executámos, através da nossa 
equipa comercial, um intenso pro-
grama de contactos com associações 
empresariais, centros tecnológicos e 
clusters, no sentido de se identifica-
rem empresas capazes de reforçar a 
imagem de Portugal como país forne-
cedor de produtos e soluções diferen-
ciados da cadeia de valor industrial e 
de ampliar a participação das empre-
sas portuguesas nas cadeias de valor 
das empresas alemãs. 

E porque uma boa preparação tem 
consequências diretas nos resulta-
dos, acrescentámos esta vertente. As 
empresas interessadas em integrar 
a HM’22 Portugal Partner Country 
tiveram oportunidade de participar 
num programa de sensibilização prá-
tica sobre “Como preparar a Hanno-
ver Messe, para otimizar resultados”, 
desenhado e operacionalizado pelos 
parceiros CCILA e AIMMAP.

A todos sublinhámos a importância 
desta participação como uma enor-
me oportunidade para as empresas 
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nacionais e para Portugal, de utilizar 
a HANNOVER MESSE como palco in-
ternacional de afirmação das nossas 
capacidades de inovação, produção, 
serviço e talento, numa altura em que 
estão em curso importantes processos 
de reorganização global das cadeias 
de valor.

Sendo a comunicação um fator crítico 
de sucesso numa operação desta na-
tureza, a nossa segunda etapa, consis-
tiu na contratação de uma agência de 
comunicação que, sob a coordenação 
da AICEP, sistematizou a estratégia e 
os suportes que haveríamos de utilizar 
ao longo de todo o projeto; primeiro 
em Portugal, através do site https://
www.portugalmakessense.pt/ e das 
plataformas digitais da Agência, dos 
parceiros CCILA e AIMMAP, e de ou-
tros que se foram associando, e de-
pois na Alemanha, nas plataformas 
digitais da HANNOVER MESSE, nos 
jornais VDI-nachrichten (jornal oficial 
da feira, responsável também pela 
elaboração da revista ingeneure.de) e 
Wirtschaftswoche (revista de econo-
mia de referência na Alemanha), estes 
últimos convidados a descobrir pre-
sencialmente os motivos pelos quais 
Portugal Makes Sense.

Desenhar o projeto expositivo era es-

sencial e foi a terceira etapa. Contá-

mos com o departamento de design 

da Direção Digital e Comunicação da 

AICEP para dar corpo ao que fora ini-

cialmente imaginado, na forma e no 

conteúdo, sendo que este último in-

cluiu o alinhamento dos produtos e 

soluções que haveriam de ser expos-

tos no pavilhão central de Portugal, 

e a construção das mensagens que 

distribuímos nos nossos espaços e se 

repetiram nos espaços da feira.

Consolidar a mensagem, para além 
da exposição, com um Programa de 
Conferências a realizar em simultâneo 
em quatro palcos distintos e dispersos 
por quatro pavilhões na HANNOVER 
MESSE, era ambicioso, mas foi o que 

https://www.portugalmakessense.pt/ 
https://www.portugalmakessense.pt/ 
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se construiu numa quarta etapa des-

ta operação. Num plano desenhado 

pela Delegação da AICEP em Berlim 

e construído por uma equipa de co-

laboradores das Direções Comercial e 

de Angariação da Agência, realizámos 

mais de 100 Conferências e Tech Talks 

durante os quatro dias de feira.

Realça-se que a HM’22 se realizou 

num momento em que as relações 

entre Portugal e a Alemanha atra-

vessam um ponto alto quer ao nível 

comercial – a Alemanha é dos nos-

sos principais parceiros comerciais, 

logo a seguir à Espanha e à França –, 
quer ao nível do investimento, onde 
a Alemanha mantém a liderança no 
investimento produtivo e tem refor-
çado a sua presença em matéria de 
instalação de centros de investigação, 
não só no setor do automóvel do fu-
turo, designadamente nas vertentes 
da e-mobilidade (BMW, Volkswagen, 
Daimler Benz), como em outros seto-
res altamente qualificados e de atuali-
dade inegável como as comunicações, 
a conectividade ou o correio eletró-
nico seguro (NFON Ag, TeamViwer, 
Reatarus), num movimento que forta-
lece, promove e reforça a competitivi-
dade da economia portuguesa.

As grandes empresas alemãs conhe-
cem Portugal. Têm um histórico antigo 
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de negócio com as nossas empresas.
Com esta participação na HM’22 
quisemos chegar a outras empresas 
alemãs, quisemos aumentar este rela-
cionamento, e, efetivamente, conse-
guimos surpreender.

Numa feira inicialmente agendada 
para abril e adiada para o final de maio 
(30 de maio a 2 de junho de 2022) em 
consequência da pandemia, a HM’22 
teve uma menor dimensão, em expo-
sitores (6.500 em 2019 versus 2.500 
em 2022) e em visitantes (215.000 em 
2019 versus 75.000 em 2022) e rea-
lizou-se num contexto de incertezas, 
com muitas variáveis sobre as quais se 
continuam a procurar soluções, como 
o custo e alternativas de produção e 
de abastecimento energético e a si-
tuação de instabilidade a leste com a 
situação de guerra na Ucrânia. 

Havia, no entanto, algumas certezas 
que surgiram mais claras para os de-
cisores europeus (e alemães) como a 
necessidade (i) de comprar mais pró-
ximo; (ii) de investir mais perto e em 
segurança; (iii) de procurar alternati-
vas e conhecer outros fornecedores; 
(iv) e de avançar a um ritmo mais 
rápido na linha das transformações 

digital, energética e ambiental. E o 
mote que levámos a Hannover, Por-
tugal Makes Sense, não poderia ter 
sido mais oportuno.

O país criou condições, apostando em 
força nesta que foi a principal ação de 
promoção externa da AICEP em 2022.

A AICEP, num modelo de participação 
que contou com a colaboração de 
dois parceiros diretos, a AIMMAP e a 
CCILA, e com o apoio de muitos ou-
tros dos quais se destacam a COTEC, 
o INESC TEC, o INEGI, o PIEP, o PRO-
DUTECH, o CEiiA, o CITEVE, o CENTI-
MFE a ANEME, a AIDA, a AE Minho, 
a ABIMOTA, a CEFAMOL, a START UP 

Portugal, coordenou uma ação que 
surpreendeu e levou a Hannover um 
universo de 109 empresas portugue-
sas, muitas das quais presentes pela 
primeira vez na HANNOVER MESSE, 
com produtos e soluções capazes de 
dar resposta às necessidades das in-
dústrias mais exigentes.

Todos responderam à chamada por-
que entenderam a relevância do palco 
maior da indústria que é a Hannover 
Messe, e juntaram o seu investimento 
ao do país, numa altura de múltiplas 
decisões em termos de reorganização 
industrial na Europa e no mundo. 

maria.serrano@portugalglobal.pt

mailto:maria.serrano%40portugalglobal.pt?subject=
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“A HANNOVER MESSE FOI APENAS 
O PRINCÍPIO PARA AS EMPRESAS 

PORTUGUESAS VENCEREM 
NO MERCADO ALEMÃO”

Mas, na verdade, estes quatro dias fo-
ram apenas a parte mais visível, o cul-
minar de um período de preparação 
que começou há mais de um ano – 
para os parceiros envolvidos, a AICEP, 
a AIMMAP e a Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Alemã, este período 
começou no dia em que foi assinado 
o acordo que estabeleceu Portugal 
como País-parceiro com a Deutsche 
Messe AG, que organiza a Feira.

Ao longo dos meses que antecederam 
a HANNOVER MESSE desenvolvemos 
programas de apoio específicos e 
promovemos encontros entre os po-
tenciais expositores e diversos espe-

cialistas. Transmitimos conhecimentos 
sobre o mercado alemão e procura-
mos dotar as empresas de instrumen-
tos que lhes permitissem transformar 
a sua presença em Hannover em mo-
mentos de sucesso. O feedback que 
recebemos quer dos participantes 
portugueses quer dos empresários 
alemães com os quais contactamos ao 
longo daqueles quatro dias levam-nos 
a crer que cumprimos o objetivo que 
nos tínhamos proposto.

A indústria portuguesa que se apre-
sentou ao mundo em Hannover 
constitui o melhor cartão de visita do 
país e das suas possibilidades. Os se-

A edição de 2022 da HANNOVER MESSE foi, sem dúvida, um marco na história 
da promoção externa de Portugal enquanto país moderno, tecnologicamente 
avançado e capaz de ocupar um lugar próprio na economia mundial. Ao longo 

dos quatro dias que durou a Feira as empresas participantes estabeleceram 
inúmeros contactos, foram apresentados produtos e serviços inovadores e 

realizaram-se centenas de reuniões das quais no futuro poderão vir a resultar 
negócios concretos. Em suma, Portugal deu-se a conhecer ao mundo naquele que é 

considerado o maior evento para o setor industrial.

 > POR MARKUS KEMPER, 
PRESIDENTE DO CONSELHO 
DIRETOR DA CÂMARA 
LUSO-ALEMÃ
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tores que estiveram representados na 
HANNOVER MESSE são, por excelên-
cia, setores nos quais Portugal apre-
senta um elevado potencial: soluções 
de engenharia, automação, soluções 
digitais e um setor até agora pouco 
considerado, a energia, com enormes 
possibilidades de desenvolvimento. 
Portugal enquanto país fornecedor 
destaca-se ainda em áreas-nicho, 
com um elevado grau de especializa-
ção, como, por exemplo, o caso dos 
têxteis técnicos ou os plásticos.

Mesmo antes da HANNOVER MES-
SE, Portugal não era nenhum desco-
nhecido junto das empresas alemãs. 
A Alemanha é já o 3ª mercado de ex-
portação dos produtos e serviços por-
tugueses, com especial destaque para 
as áreas da metalomecânica, moldes e, 
mais recentemente, Tecnologias de In-
formação e Engineering. O tecido em-
presarial alemão já tem conhecimento 
e provas da capacidade do ecossistema 
português, sejam as empresas que já 
estão em Portugal há muitos anos, seja 
o “Mittelstand1” que representa a co-
luna vertebral da economia alemã. O 
fator decisivo da HANNOVER MESSE 
é que esta permitiu às empresas por-
tuguesas levarem este conhecimento 

a muitos mais potenciais parceiros de 
negócio alemães, mas não só.

A participação portuguesa ocorreu 
num momento histórico: o mundo 
está a sair de uma pandemia que nos 
obrigou a reconsiderar as opções que 
até então tinham orientado a ativida-
de das empresas, nomeadamente ao 
nível das cadeias de abastecimento; a 
guerra na Ucrânia vem lançar mais dú-
vidas sobre o fornecimento de maté-
rias-primas e bens essenciais ao bom 
funcionamento da indústria.

Num período no qual o nearshoring 
pode constituir o fator decisivo para 
manter o funcionamento da econo-
mia dentro de padrões considerados 
normais, a localização geográfica de 
Portugal representa uma vantagem ao 
nível do tempo de transporte e a redu-
ção de potenciais problemas logísticos 
ao longo do percurso – uma vanta-
gem que também não passa desper-
cebida aos empresários alemães que 
olham agora com maior desconfiança 
para os mercados da Europa de Leste 
e da Ásia.

Mas desenganem-se aqueles que 
pensam que a HANNOVER MESSE 
terminou no dia 2 de junho… Para as 
empresas participantes, o verdadeiro 
trabalho de captação de novos clien-
tes começa agora: segue-se o follow-
up dos contactos feitos durante a 
Feira, o envio de amostras, as visitas 
às empresas. A Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Alemã estará, como 
sempre, ao lado das empresas para as 
apoiar ao longo de todo o percurso da 

sua internacionalização. 

www.ccila-portugal.com

1 Empresas privadas de todos os setores de atividade, cujo volume de negócios não ultrapassa os 500 milhões de euros/ano 
e têm menos de 500 empregados.

https://www.ccila-portugal.com/pt/
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AIMMAP
Presença portuguesa na edição 

da HANNOVER MESSE 2022 
pautada por enorme sucesso

Para esta edição, na qual Portugal 

foi país-parceiro, a AIMMAP compro-

meteu-se em promover e organizar 

a presença empresarial nacional nos 

segmentos específicos em que Portu-

gal esteve presente, um compromisso 

atingido com grande sucesso, tendo 

participado no referido certame com 

109 empresas, mostrando o que de 

melhor se faz em Portugal. Aliás, a 

experiência da AIMMAP na organiza-

ção de stands coletivos em certames 

internacionais foi determinante para 

o sucesso deste grande desafio para 

Portugal e para o setor.

Convém relembrar que representado 

pela AIMMAP, o setor metalúrgico e 

metalomecânico, com mais de 15 mil 

empresas e 250 mil trabalhadores, ex-

portou, em 2021, 19 885 milhões de 

euros, sendo assim um setor altamen-

te exportador e crucial para a econo-
mia portuguesa.

Nesta edição, de entre os 2.543 ex-
positores que marcaram presença no 
certame, 109 eram empresas por-
tuguesas, um número que permitiu 
à delegação nacional ser a segunda 
maior comitiva estrangeira da feira.

A notoriedade da presença portugue-
sa na feira foi verdadeiramente assi-
nalável, com particular destaque nas 

áreas de Engineered Parts & Solutions, 
Energy Solutions, Digital Ecosystems e 
Automation & Robotics, nas quais a 
AIMMAP, com o apoio da AICEP e da 
CCILA, organizou quatro stands cole-
tivos que agregaram empresas desses 
segmentos de atividade.

Para além da sua presença, as empre-
sas participaram também na feira com 
os grandes projetos de Inovação e de 
Investigação e Desenvolvimento em 
que estiveram envolvidas, nomeada-

A participação portuguesa na HANNOVER MESSE 2022, realizada na cidade alemã 
de Hannover entre 30 de maio e 2 de junho, revelou-se um extraordinário sucesso 

aos mais variados níveis.

 > POR VÍTOR NEVES, 
PRESIDENTE DA DIREÇÃO 
DA AIMMAP
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mente com as entidades do sistema 
científico e tecnológico.

E participaram também na feira enti-
dades de transmissão de conhecimen-
to e de formação, como é o caso do 
CENFIM, que não deixou de estar pre-
sente no maior certame mundial da 
indústria demonstrando todas as suas 
competências ao mais alto nível.

A AIMMAP está convencida de que o 
facto de Portugal ser o País-parceiro 
nesta edição da HANNOVER MESSE 
criou as condições necessárias para dar 
uma enorme visibilidade às inquestio-
náveis competências das suas empre-
sas junto de uma grande e sofisticada 
camada de potenciais clientes.

Esta associação destaca ainda o grande 
empenho e motivação que as empresas 
portuguesas demonstraram na partici-
pação na HANNOVER MESSE´22, que 
foi seguramente muito marcante para 
a economia portuguesa e para alguns 
dos seus setores de atividade.

A imagem das empresas portuguesas 
na feira foi totalmente integrada na 
imagem global de Portugal sob o tema 
“Portugal Makes Sense”, com a apre-
sentação em stands modernos, dinâ-
micos e de localização privilegiada.

Assim, aos cerca de 75 mil visitantes 
profissionais não passou desperce-
bida a presença lusa, que se revelou 
organizada, profissional, moderna e 
sofisticada, não só do ponto de vista 
institucional, como também ao nível 
da participação empresarial.

Foi ainda visível para todos os visitan-
tes que as empresas portuguesas dos 
setores representados na feira estão 
totalmente aptas para corresponde-
rem a quaisquer encomendas dos 
mais exigentes clientes alemães. 

O chamado Mittelstand alemão per-
cebeu agora com mais clareza que as 
empresas de Portugal são há muito 
fornecedores fiáveis e muito respeita-

dos de empresas de enorme dimen-
são, como a Bosch, a Siemens, a Volks-
wagen ou a Mercedes, entre muitas 
outras. Nessa sequência, emergiu a 
conclusão óbvia de que se as empre-
sas portuguesas estão perfeitamente 
aptas para fornecer as maiores em-
presas europeias, tendo seguramente 
todas as competências indispensáveis 
para responder de igual modo às ne-
cessidades de quaisquer outras em-
presas alemãs. 

O apoio do governo português, com 
as presenças do primeiro-ministro 
António Costa e de vários ministros 
e secretários de Estado, contribuiu 
decisivamente para reforçar o impac-
to mediático da participação portu-
guesa, tanto em Portugal como na 
Alemanha. Essa presença do gover-
no português ao mais alto nível con-
substanciou igualmente uma forte 
mensagem de estímulo e incentivo às 
empresas e aos setores e clusters re-
presentados na feira.

De igual modo, a AICEP desempe-
nhou um papel muito relevante na 
organização de iniciativas de caráter 
institucional, as quais foram natural-
mente muito importantes para enfati-
zar a visibilidade e a credibilidade das 
empresas nacionais.

Relativamente aos resultados dos con-
tactos desenvolvidos pelas empresas 

expositoras com potenciais clientes, 

é ainda cedo para poder ser feito um 

balanço. De todo o modo, pode des-

de já adiantar-se que a generalidade 

das empresas registou contactos de 

grande qualidade em número muito 

assinalável. Na grande maioria dos 

casos haverá condições para que tais 

contactos venham a concretizar-se em 

negócios muito interessantes. 

Ainda assim, tanto a AIMMAP como 

as empresas que agora estiveram em 

Hannover têm a plena consciência de 

que uma presença pontual na feira 

não será suficiente para se atingirem 

os objetivos prosseguidos com esta 

iniciativa de tão grande dimensão e 

relevância. No curto e médio prazo, 

as empresas portuguesas não só irão 

desenvolver o relacionamento com 

os potenciais clientes agora contac-

tados como irão também repetir par-

ticipações nas próximas edições da 

feira. Apenas dessa forma poderão 

ter sucesso no crescimento da sua 

implantação no mercado alemão. 

Evidentemente, a AIMMAP estará 

na linha da frente na promoção de 

quaisquer iniciativas que tenham em 

vista dar sequência a esta participa-

ção em Hannover. 

www.aimmap.pt

http://www.aimmap.pt
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ANTÓNIO COSTA SILVA
MINISTRO DA ECONOMIA E DO MAR

PORTUGAL SURPREENDEU 
AS EMPRESAS E AS 
AUTORIDADES ALEMÃS
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O Ministério da Economia foi, desde o início desta missão, um forte apoiante 
da participação de Portugal como país-parceiro na feira de Hannover. A crise 

pandémica levou ao adiamento desta participação e condicionou a participação de 
muitos países de outras geografias habitualmente presentes nesta grande feira de 
tecnologia industrial, mas o balanço final da edição de 2022 da HANNOVER MESSE 

é claramente positivo para Portugal e para as empresas portuguesas.
O Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, faz, em entrevista, o 

balanço desta participação e aponta as capacidades de Portugal nas transições 
energética e digital.

Tendo estado presente em várias cerimó-
nias e eventos desta edição da Hannover 
Messe, como avalia globalmente esta par-
ticipação de Portugal como país-parceiro? 

A participação de Portugal como país-parceiro 
na Feira de Hannover, que é a maior feira in-
dustrial do mundo, foi excelente. A presença 
de 109 empresas portuguesas de setores rele-
vantes da indústria nacional, e a qualidade das 
empresas, dos produtos, tecnologias e serviços 
apresentados mudou a perceção sobre a eco-
nomia portuguesa na Alemanha, surpreendeu 
muitas empresas e gestores alemães e o pró-
prio governo alemão. O Chanceler Olaf Scholz, 
numa fórmula feliz, disse que Portugal combina 
o “Smarthpone com o surf” e que Portugal é 
um epicentro europeu de startups e inovação. 
O volume de contactos estabelecidos pelas em-
presas portuguesas, a diversidade de contactos 
com empresas, gestores e investidores, a forte 
marca do país associada à inovação, à criati-
vidade e à capacidade de apresentar soluções 
industriais, tecnológicas e software, abrem ca-
minhos para o futuro. A isto acresce o que me 
foi transmitido pelo Presidente das Câmaras de 
Comércio e Indústria alemãs, no fim do painel 
em que participamos, sobre o facto de um in-
quérito feito às empresas alemãs que operam 
nos mercados da Ásia e Leste da Europa e que 
estão a pensar relocalizarem-se na Europa Oci-
dental. Convidei-o a vir a Portugal, o que ocor-
reu no início de julho, para discutirmos como 
Portugal, onde já operam cerca de 600 empre-
sas alemãs, pode receber alguns dos projetos 
de relocalização na Europa, reforçando a coo-
peração com o tecido empresarial português e 
aumentando o investimento em Portugal.

Quais os aspetos que destacaria desta par-
ticipação? Do seu contacto com as empre-
sas portuguesas presentes, que impres-
sões retirou? 

Os aspetos a destacar são múltiplos: mui-
ta qualidade e competência das empresas 
portuguesas; forte convicção na abordagem 
ao mercado alemão e internacional; grande 
capacidade de interação com as empresas, 
gestores e investidores estrangeiros; fácil co-
municação e empatia; uma imagem forte de 
Portugal ligada à inovação e à capacidade de 
oferecer soluções tecnológicas para os desa-
fios atuais e futuros; grande recetividade do 
tecido empresarial e do governo alemão.
Sobre as empresas portuguesas o principal 
que retive dos meus contactos foi a crença 
profunda das empresas nacionais nas suas 
capacidades e ambição para terem sucesso 
e competir à escala europeia e global. Uma 
característica que muitas vezes nos derrota 
é a fraca convicção em nós próprios. O que 
notei em Hannover é uma mudança reconfor-
tante, uma forte crença das empresas em si 
próprias e no que estão a fazer e isso, com a 
continuação e reforço do apoio do Estado e 
de políticas públicas bem desenhadas e im-
plementadas, vai ser um motor impulsionador 
para a transformação e o desenvolvimento 
económico do país.

Como poderá Portugal (entidades e insti-
tuições) e as empresas portuguesas capita-
lizar os resultados obtidos com esta partici-
pação, nomeadamente no que respeita ao 
aumento das exportações? 

Portugal pode capitalizar os resultados de Han-
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mundo e na Europa para a captação de IDE. 
Operações como a de Hannover devem con-
tinuar, a promoção de Portugal nos grandes 
eventos internacionais é crucial porque esses 
eventos são montras importantes onde po-
demos potenciar a capacidade tecnológica e 
inovadora da economia portuguesa e abrir 
novas vias para exportar produtos, processos, 
serviços, soluções e software. 
Já depois de Hannover, o Ministério da Eco-
nomia e do Mar aproveitou a realização da 
Conferência dos Oceanos em Lisboa para pro-
mover reuniões com a plataforma de investi-
dores internacionais na Economia do mar e na 
sustentabilidade para fomentar a interação e 
os contactos com as empresas portuguesas, 
as start-ups e o nosso ecossistema empresa-
rial e de inovação. O mesmo aconteceu com 
a Conferência sobre o Espaço, a Glex Summit, 
que teve lugar logo a seguir em Lisboa e nos 
Açores, organizada pela Estrutura de Come-
moração dos 500 anos da viagem de circum-
-navegação de Fernão de Magalhães, o Explo-
res Club de Nova Iorque e a Expanding World. 
O Ministério da Economia e do Mar promoveu 
reuniões de contacto entre empresas e institui-
ções portuguesas e os investidores e operado-
res internacionais que trabalham na economia 
do espaço e do oceano para desenvolver a in-
teração entre elas e atrair novos players e no-
vos investimentos. 
Os grandes eventos internacionais são muito 
importantes para dar a conhecer as Universida-
des e os Centros de Investigação, bem como as 
capacidades das empresas portuguesas. Portu-
gal tem um enorme soft power no mundo e 
uma capacidade de atração e mobilização que 
devem ser utilizados ao serviço de desenvolvi-
mento económico e científico do país.

Com as transições energética e digital na 
ordem do dia, a par da sustentabilidade – 
temas em foco nesta edição da Hannover 
Messe –, pode falar-nos sobre as linhas for-
tes do governo neste domínio?  

O governo português não ignora as dificulda-
des que enfrentamos com múltiplas crises que 
ocorrem em simultâneo: a crise geopolítica, a 
guerra na Europa, a crise energética e alimen-
tar, a crise de segurança, a crise pandémica. 
Mas as crises criam também oportunidades. 
A transição energética vai ser acelerada em 
consequência destas crises e Portugal está 

nover fazendo bem aquilo que em geral faze-
mos mal: o “follow-up”, o seguimento dos con-
tactos e dos projetos, o fortalecimento da rede 
criada em Hannover, a apresentação de novas 
propostas e soluções, o desenvolvimento de 
novas plataformas que combinem os projetos 
com as propostas de investimento e de financia-
mento e assegurem a solidez dos projetos. Tudo 
nasce a partir de uma ideia na cabeça de uma 
pessoa: um projeto, um produto, uma solução 
inovadora, um investimento. Se começarmos a 
fazer bem o que muitas vezes fazemos mal tudo 
pode mudar e a persistência, a tenacidade, o 
acreditarmos em nós e não desistirmos nunca, 
são o caminho para o sucesso.

Na sua opinião, deveremos continuar a 
apostar neste tipo de investimento para 
melhor promover a internacionalização da 
economia portuguesa e a captação de in-
vestimento estrangeiro? 

Portugal tem feito um caminho muito positivo 
para a internacionalização da sua economia 
e para a captação de investimento externo. 
O último estudo do “European Attracttive-
ness Survey” mostra que em 2021 Portugal 
subiu no índice europeu sobre a capacidade 
de atração de IDE, passou para a 8ª posição 
e ultrapassou a Irlanda e a Polónia. O AICEP 
tem feito um trabalho notável e há que con-
tinuar a reforçar esse trabalho. A captação de 
IDE é um processo que nunca para e nunca 
está completo, há que continuar, lutar e ter 
em conta a grande competição que existe no 



bem colocado para responder porque tem um 
potencial enorme no âmbito das energias re-
nováveis e estas vão ser uma parte essencial 
da solução. O desenvolvimento do cluster das 
energias renováveis, incluindo a eólica offshore 
e a energia fotovoltaica, pode transformar Por-
tugal num dos polos de exportação de ener-
gias renováveis para a Europa. Por outro lado, 
o gás natural, um combustível de transição, vai 
continuar a ser utilizado, como já reconheceu 
a Comissão Europeia na sua revisão da taxo-
nomia e dos investimentos, e o Porto de Sines 
pode ser um dos grandes hubs europeus de 
receção de gás natural liquefeito proveniente 
da Bacia Atlântica – EUA, Trinidade e Tobago, 
Nigéria – e depois fazer o transhipment para os 
portos congestionados do Norte da Europa, da 
Alemanha à Polónia e aos Países Bálticos. 
A bioeconomia, e em particular a economia 
do mar com base nas biotecnologias mari-
nhas, vai ter um desenvolvimento importante 
porque, para termos um modelo económico 
sustentável, temos de substituir os materiais 
poluentes que usamos por outros feitos a par-
tir de produtos biológicos. Os biotas que exis-
tem no mar – bactérias, cianobactérias, algas, 
macroalgas, esponjas, fungos – são muito im-
portantes para se criarem fileiras industrias que 
produzam biopolímeros, bioplásticos, bioferti-
lizantes, biocombustíveis e para se desenvolver 
um novo setor alimentar baseado nas algas. A 
bioeconomia vai estar no centro de uma mu-
dança civilizacional e vai ajudar a formatar um 
modelo de desenvolvimento económico mais 
sustentável e capaz de minimizar os riscos da 
mudança climática. 

Finalmente, a digitalização vai proporcionar 
um aumento de produtividade nas empresas 
e na Administração pública. Segundo um estu-
do da McKinsey, a digitalização tem potencial 
para gerar um impacto na economia três vezes 
mais rápido que a Revolução Industrial e a uma 
escala 300 vezes maior. A digitalização, se for 
bem implementada, pode trazer múltiplos efei-
tos transformadores à economia portuguesa, 
com ganhos de eficiência e escala, a otimiza-
ção das cadeias de produção, a reorganização 
competitiva das cadeias de valor, a reconfigu-
ração dos modelos de negócio e as mudanças 
organizativas e culturais adequadas.

Como responsável pela política para o Mar 
e atendendo a que temos uma das maiores 
Zonas Económicas Exclusivas da UE, consi-
dera estarem reunidas as condições para, 
em conjunto com as políticas energética e 
ambiental, potenciar o cluster do mar e as 
atividades com este relacionadas? Nomea-
damente no que respeita ao aumento do 
investimento e das exportações? 

Existem condições para se poder potenciar o 
cluster do mar. O Ministério da Economia e 
do Mar criou uma task force com os principais 
players da economia do mar, as empresas, as 
Fundações, os Centros de Investigação, as 
Universidades, a Marinha e as Forças Arma-
das. Os objetivos são multifacetados: criar um 
hub Internacional de Bioeconomia capaz de 
desenvolver as biotecnologias marinhas e as 
fileiras industriais associadas; promover o em-
preendedorismo na economia do mar e a di-



gitalização; desenvolver o cluster das energias 
renováveis e em particular a eólica offshore; 
revitalizar a indústria de construção naval e as 
indústrias de defesa associadas; criar em Si-
nes um polo de Green Shipping com os com-
bustíveis de nova geração para o transporte 
marinho, menos poluente e mais sustentável, 
como o hidrogénio, a amónia verde e o me-
tanol; criar condições para o desenvolvimento 
da indústria de shipping; transformar Lisboa 
e Portugal numa praça financeira para o mar; 
reforçar a indústria alimentar do mar com os 
sectores tradicionais mais sustentáveis e tam-
bém com a aquacultura e a fileira alimentar 
baseada nas algas; apostar no conhecimen-
to e na investigação cientifica para conhecer 
melhor o oceano, desenvolver as tecnologias 
de observação, mapear os recursos e equipa-
mentos existentes no país e estruturar todas 
as missões de investigação e conhecimento 
do oceano bem como os fluxos de dados e o 
seu tratamento.

Neste campo, que fatores de atratividade 
do país destacaria? 

Portugal tem múltiplos fatores de atrativida-

de: é um país seguro, um dos países mais 

seguros do mundo. É um país que tem esta-

bilidade política e tem uma democracia es-

tabelecida. É um país que tem estabilidade 

nas suas políticas macroeconómicas e nas 

atividades de regulação. É um país que tem 

mão-de-obra qualificada, em particular na 

área de engenharia, que é crucial para to-

das as transformações tecnológicas, energé-

ticas e digitais. Portugal é o 3º país da UE 

que mais engenheiros de qualidade forma 

por ano e, por isso, eles são disputados no 

mercado internacional, o que coloca ao país 

e ao governo um desafio difícil que tem a 

ver com a retenção de talento em Portugal. 

Finalmente, Portugal é um país aberto ao 

mundo, acolhedor, cosmopolita, dispõe de 

um enorme soft power para poder operar 

na cena internacional e, com base nisso, tem 

uma capacidade de atração importante que 

muitas vezes desperdiçamos. E é isso que 

não pode acontecer. 
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de empresas portuguesas e os artigos de especialidade económica.

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.
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GERMANY 
MAKES SENSE
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 > POR MIGUEL CRESPO,  
DELEGADO DA AICEP 
NA ALEMANHA

rão a um estreitamento das relações 

entre a Alemanha e Portugal. 

Do lado alemão, a perceção sobre Por-

tugal é cada vez mais favorável: pela 

democracia estável, forte compromis-

so europeu, disciplina orçamental e 

estado de direito. Pela soft diplomacy 

que soma à diplomacia da União Eu-

ropeia em regiões estratégicas. Pelo 

multiculturalismo e capacidade de in-

tegração. Pelo potencial de nearshor-

ing de operações industriais dispersas 

pelo mundo e fiabilidade conferida 

às cadeias de fornecimento. Pelo 

A PRÓXIMA FRONTEIRA 
PARA AS PME PORTUGUESAS

Virando ao contrário o slogan feliz da nossa participação na feira de Hannover, 
vale a pena refletir sobre o potencial que o mercado alemão oferece, para chegar 

à conclusão que “Germany makes sense, now”, seguramente para as nossas 
melhores PME industriais. 

Mais do que olhar para as oportunidades circunstanciais destes tempos de viragem, 
senão de rotura, convém posicionar a Alemanha como aposta estrutural. Porque 
a economia portuguesa tem soluções para muitos dos desafios que a Alemanha 

enfrenta: na energia renovável e recursos naturais em sustentabilidade, na 
flexibilidade, na inovação e porque permite uma diversificação de baixo risco 

operacional e político.  

Recordemos que o mercado DACH, Alemanha + Áustria + Suíça, que ganhou 
preponderância no pós-Brexit, representa 31 por cento da economia europeia, 

e uma fatia maior ainda das exportações da Europa para o mundo. Motivo pelo 
qual penetrar na Alemanha é ao mesmo tempo sinónimo de integrar uma cadeia 
de valor de alcance global. E pela relevância e centralidade da economia alemã, 
a conclusão natural é a de que uma abordagem eficaz convida ao investimento 

numa aposta de proximidade: cada vez mais de presença direta no mercado, seja 
ela comercial ou operacional.

O chanceler Olaf Scholz cunhou a ex-

pressão “Zeitenwende”, mudança 

dos tempos, que entrou já no léxico 

comum. E as mudanças têm sido nu-

merosas, em cadência curta, em inten-

sidade crescente e, em alguns casos, 

alimentando uma reação em cadeia. 

Brexit, COVID, roturas de abastecimen-

to e falhas no modelo de globalização 

não-diversificada, encarecimento das 

matérias-primas, inflação, viragem no 

ciclo das taxas de juro, crises ambien-

tais e uma guerra dentro da Europa. 

Muitas das respostas que a Europa há 

de encontrar para estes desafios leva-

A relação Portugal-Alemanha 
num contexto de “Zeitenwende”
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compromisso ambiental e potencial 
energético em renováveis, em clus-
ters frequentemente verticalizados. E 
pelo talento humano, em competên-
cias tecnológicas e criativas, como o 
comprovam cada vez mais empresas 
alemãs estabelecidas em Portugal. 

Um quadro 
macroeconómico 
com sinais misto
A tenaz da guerra na Ucrânia e do 
choque nas cadeias de fornecimento 
acentua-se, com a inflação a disparar 
e o crescimento a diminuir, pelo que as 
observações que se seguem podem tor-
nar-se desajustadas já durante o verão. 

Os três principais indicadores de sen-
timento económico denotam pers-
petivas desencontradas. A Alemanha 
vive uma situação de pleno emprego, 
o que não impede o sentimento do 
consumidor – GFK consumer climate 
– de estar em níveis mínimos, muito 
afetado pela guerra na Ucrânia e pela 
escalada notória dos preços. 

Em contrapartida, a confiança do lado 
das empresas, medida no indicador 
IFO, sugere que as crises que temos 
por diante (guerra, energia, inflação) 
estarão mais interiorizadas do que cri-
ses em situações anteriores, nomea-
damente do subprime ou do deflagrar 
do COVID. E o PMI, índice que mede 
as encomendas na indústria, situa-se 
em território positivo, inclusive acima 
dos níveis registados antes da pande-
mia. Até mesmo na indústria automó-
vel se registam níveis de encomenda 
em recuperação. 

As previsões económicas para a Ale-
manha mantêm-se para já animado-
ras. Nos cenários centrais, não disrup-
tivos, continuam a apontar para um 
crescimento em torno dos 2 por cento 
para 2022, suportado no consumo 
privado e investimento público, e uma 
ligeira subida em 2023, com a retoma 
das exportações. Enquanto isso, o PIB 
da zona euro, deverá crescer 2,7 por 

cento em 2022 e 2,3 por cento em 
2023, de acordo com as previsões da 
primavera da União Europeia. 

É por enquanto uma economia em ex-
pansão, não obstante os riscos ineren-
tes a várias dependências (energia, ma-
térias-primas, produtos intermédios, 
pessoal qualificado) e a tendências es-

GERMANY GFK CONSUMER CLIMATE 

 IFO BUSINESS CLIMATE INDEX (SENTIMENTO ECONÓMICO)

GERMANY MANUFACTURING PMI (ENCOMENDAS NA INDÚSTRIA)

Fonte: GFK Group

Fonte: IFO Instititute 

Fonte: S&P Global/BME Germany

tagflacionárias, perante as quais o BCE 
vem mantendo uma política reativa. 

Consideramos que a economia por-
tuguesa evoluirá muito em linha com 
a alemã, mais protegida dos choques 
de oferta, mas mais vulnerável, pelo 
fardo da dívida, ao endurecimento das 
políticas monetárias. 
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PREVISÕES DO PIB ALEMÃO 

aqui o gás russo. A Alemanha, que já 
estava atrasada no cumprimento dos 
objetivos de descarbonização, estará 
empenhada no alargamento do corre-
dor energético até à Península Ibérica. 
Portugal goza de visibilidade favorável, 
como país na dianteira da agenda ver-
de, onde há investimento de players 
alemães relevantes no setor (Siemens, 

A Alemanha é o maior mercado euro-

peu e, como tal, existem oportunidades 

em todos os setores. A nossa análise in-

cide, porém, sobre os setores industriais 

e tecnológicos, cujas competências esti-

veram patentes em Hannover.

Atravessamos um choque de oferta que 

leva a que o mercado procure encontrar 

novos fornecedores e onde Portugal, 

com um “prémio de risco” compa-

rativamente baixo, ganha vantagem, 

pela fiabilidade produtiva e logística, 

bem como pela flexibilidade. “Portugal 

makes sense”, entre outros, em:

Energia
O aprovisionamento energético da 

Europa está a rodar para oeste, com à 

velocidade a que ocorre o decoupling 

da fonte barata que representou até 

Setores (industriais) de oportunidade
Enercon, Bosch, etc.). É expectável que 
a par da instalação de novas unidades 
de geração (exemplo Hanwha Qcells), 
nomeadamente no offshore, venham 
também a densificar-se a indústria de 
equipamentos de produção de ener-
gia, os centros de engenharia especia-
lizados, capazes também de testar em 
proximidade unidades piloto.

Fonte: GFK Group

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

Fonte: IFO Instititute 

Fonte: S&P Global/BME Germany

2022 2023 Data

Governo Alemão 2.2 2.5 Abril 2022

Comissão Europeia 1.6 2.4 Maio 2022

OCDE 1.9 1. Junho 2022

Bundesbank 1.9 2.4 Junho 2022

IFO 2.5 3.7 Junho 2022
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A fileira do hidrogénio poderá, por seu 
lado, potenciar novos investimentos 
em downstream petroquímico, em tor-
no de Sines. A atração de investimento 
em geração de energia é em si mesmo 
indutora de investimento nas indústrias 
de equipamento de produção.

Também no lítio, a perspetiva de ver-
ticalização pode traduzir-se a médio 
prazo na criação de uma nova fileira 
industrial, sendo que Portugal tem lev-
erage para o concretizar.

A materialização destas oportunida-
des de médio e longo prazo é, em si 
mesmo, geradora de oportunidades 
de qualificação para a nossa indústria 
extrativa, metalomecânica ou elétrica. 
O know-how local vai ser solicitado 
mais cedo do que imaginamos. 

Neste setor, vale a pena explorar 
oportunidades de exposição, nomea-

tes em metalomecânica ou em novos 
materiais, equipamentos e material de 
segurança, até ao desenvolvimento de 
software de processos críticos ou a so-
luções de inteligência artificial.

Neste setor, devem ser agarradas todas 
as oportunidades de exposição, no-
meadamente conferências e feiras, tais 
como: ILA, A+A.

Aeronáutica e espacial
Em crescimento sustentado. Prevê-se 
a entrada em circulação de mais 30 
a 35 mil novas aeronaves nos próxi-
mos 20 anos, entrando-se num novo 
ciclo virtuoso. A Alemanha é um dos 
hubs mundiais do setor aeroespacial, 
onde pontuam fabricantes e grandes 
operadores. Os setores industriais ou 
tecnológicos portugueses têm vindo a 
migrar para estas áreas de aposta, em 
que a Europa procura afirmar-se como 
terceiro bloco global. A indústria de 
componentes nacional tem na Alema-
nha, neste caso através de feiras como 
a ILA, Aero, Aircraft Interiors, tem di-
versas oportunidades para descobrir 
potenciais parceiros.

Mobilidade
A mobilidade reinventa-se a cada dia 
no país do automóvel. É certo que o 
automóvel não vai desaparecer e que o 
cluster europeu tenderá a concentrar-
-se ainda mais na Alemanha. Os players 
alemães terão de dividir o mercado 
com chineses e americanos, o automó-
vel será menos mecânico, mais assente 
na bateria, mais digital e possivelmente 
de posse partilhada. Vão desaparecer 
todas as atividades relacionadas com 
o motor de combustão, mas a mobi-
lidade é uma necessidade e, como tal, 
não deve diminuir o seu peso relativo 
em termos de PIB. Também as empre-
sas portuguesas estão a agarrar estas 
oportunidades, estabelecendo na Ale-
manha pontes para novos clientes.

Por outro lado, o transporte coletivo, 
nomeadamente na ferrovia, é uma 
prioridade estratégica na agenda da 
descarbonização, depois de um subin-

damente conferências e feiras, tais 
como: Hannover Messe, WindEnergy 
Hamburg, HUSUM Wind, f-cell stutt-
gart, Intersolar Europe, E-world 
energy & water.

Defesa
O Estado alemão surpreendeu com o 
anúncio de um pacote de investimen-
to de 100 mil milhões de euros, capaz 
de elevar o orçamento de defesa até 2 
por cento do PIB e, como de propósito, 
a Rheinmetall faz inesperadamente o 
lançamento dum novo panzer Panther. 
Esta viragem vai manifestar-se por toda 
a Europa, que tem um saldo exporta-
dor largamente deficitário, e é inevitá-
vel que empresas portuguesas venham 
a incorporar o seu know-how nas di-
versas fileiras relacionadas. 

Longe de ficarem pelo fardamento, 
as oportunidades deverão manifestar-
-se desde a produção de componen-

https://www.ila-berlin.de/en
https://www.aplusa.de/
https://www.ila-berlin.de/en
https://www.aero-expo.com/
https://www.aircraftinteriorsexpo.com/
https://www.hannovermesse.de/en
https://www.windenergyhamburg.com/en/
https://www.windenergyhamburg.com/en/
https://husumwind.com/en/husum-wind-transforming-energy-en/
https://www.messe-stuttgart.de/f-cell/en
https://www.messe-stuttgart.de/f-cell/en
https://www.intersolar.de/home
https://www.e-world-essen.com/en/
https://www.e-world-essen.com/en/
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vestimento crónico de décadas. Retirar 
carga da autoestrada para colocá-la 
sobre carris é um imperativo logístico, 
económico e ecológico. 

A mobilidade individual passa cada 
vez mais pela motorização elétrica de 
veículos de duas rodas, e pela inter-
modalidade. Portugal adquiriu neste 
domínio uma vantagem reconheci-
da, pelo que o cluster das duas rodas 
vai alastrar a áreas conexas e evoluir 
na cadeia de valor, para veículos de 
maior sofisticação. Neste setor, devem 
ser agarradas todas as oportunidades 
de exposição, nomeadamente confe-
rências e feiras, tais como: IAA, IZB, 
Innotrans, Eurobike, Bus2Bus, Global 
Automotive & Components.

Saúde
Setor que provou a sua robustez e 
transcendência no contexto da pande-
mia COVID-19. Surgem como oportu-
nidades mais evidentes os dispositivos 
médicos e consumíveis hospitalares, 
num momento em que a Europa já in-
teriorizou a importância de cadeias de 
fornecimento de proximidade. 

As centrais de compra hospitalares ale-
mãs são de grande dimensão, com ele-

vado padrão de exigência, mas haverá 
agora abertura para aliviar a pressão 
sobre o preço, à procura de alternativas 
fiáveis e inovadoras, aos fornecedores 
tradicionalmente asiáticos. É certo que 
há aqui um investimento necessário na 
certificação de produtos.

Também na telemedicina, sempre 
que a barreira linguística não seja crí-
tica, existem oportunidades crescen-
tes. Eventos recomendados: Medica, 
DMEA, Analytica.

Mar
Na vastidão deste hipercluster, Por-
tugal goza da vantagem natural de 
associação imediata. Começa logo 
pelo facto de o alemão associar a 
gastronomia portuguesa ao mar e 
não à terra. 

O mar, que representa 5 por cento do 

PIB português, tem condições para 

alavancar-se na economia alemã, atrair 

capital e criar novas indústrias, a partir 

da base preexistente. A extensão ter-

ritorial marítima nacional, um múltiplo 

considerável do tamanho do país, tem 

condições para ser uma fábrica gigante 

em exploração sustentável. 

Estiveram patentes na feira de Hanno-
ver soluções desenvolvidas por empre-
sas portuguesas, de sondas marinhas 
ou de extração de magnésio em leito 
marinho, suscitando enorme interesse 
dum público entendido. 

As tecnologias e equipamentos em tor-
no da energia offshore, indústrias ex-
trativas, aquacultura, biocombustíveis, 
dessalinização, construção naval, entre 
outros, têm perspetivas encorajadoras.

Eventos recomendados: SMM Hamburg, 
Fish International.

Economia digital
A digitalização tem sido o motor de 
transformação para muitos sectores, 
não apenas o das Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação (TIC), que lide-
ram o processo. No caso alemão, 75 
por cento das empresas declaram ter 
estratégias de digitalização, cuja con-
cretização requer a interligação com 
recursos/competências não-necessaria-
mente locais. Muitas destas cadeias de 
valor, em cloud, IA, realidade aumenta-
da, estendem-se já a Portugal, e a pers-

petiva é de crescimento sustentado.

Eventos recomendados: Hannover Messe.

https://www.iaa-mobility.com/en
https://www.izb-online.com/en/index.html
https://www.innotrans.de/en/
https://www.eurobike.com/en/
https://www.bus2bus.berlin/en/
https://www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.com/en/
https://www.globalautomotivecomponentsandsuppliersexpo.com/en/
https://www.medica-tradefair.com/
https://www.dmea.de/en/
https://analytica.de/en/
https://www.smm-hamburg.com/en/
https://fishinternational.de/en/
https://www.hannovermesse.de/en
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que alemã e aprofundar com facilida-
de em questões mais técnicas, como 
sejam os desafios do aprovisionamen-
to energético na Europa, a reinvenção 
do sector automóvel, a petroquímica 
em tempos de descarbonização, a 
biotecnologia ou todas as áreas de 
negócio que derivam da tecnologia e 
do laboratório.

Vale a pena a experiência de uma as-
sinatura digital de uma publicação se-
torial, para descobrir para onde evolui 
a indústria. 

Num sentido mais amplo, auscultar é 
entender o nosso parceiro e outra fa-
ceta peculiar da forma de pensar ale-
mã é espelhada na designação antiga 
dum curso de gestão. “Diplom-Kauf-
mann” em alemão, que de em tradu-
ção literal significa “comprador”.

O sucesso económico das empresas 
alemãs, para além da inovação tecno-
lógica, repousa, em muitos dos casos, 
em saber comprar. Talvez isto explique 
por que razão o mercado alemão é um 
mercado de concorrência quase perfei-
ta, em ambiente ultracompetitivo. 

As nossas empresas conhecem como 
ninguém o seu negócio e ambiente 
competitivo, pelo que as recomenda-
ções que se seguem são transversais 
e culturais, resultando de market in-
telligence conduzido a partir da Ale-
manha. Inspirando-nos também nas 
melhores práticas já seguidas por al-
gumas das empresas portuguesas:

Auscultação 
É maravilhoso descobrir como pensam 
os nossos parceiros. “What makes 
them tick?” – o que os faz pulsar? A 
leitura diária do Financial Times dá-
-nos uma perspetiva anglo-saxónica, 
liberal, numa lógica própria de um in-
vestidor financeiro.

Na Alemanha, a leitura do equivalente 
Handelsblatt, dá-nos uma visão com-
pletamente diferente. Cada alemão é 
um engenheiro em potência e o enfo-
que vai sempre mais para a atividade 
industrial, para o processo de fabrico, 
para a proeza tecnológica. Os melho-
res conteúdos são publicados em lín-
gua alemã, mas felizmente a tradução 
automática de edições online permite 
ao estratega e decisor entender a psi-

O que fazer? 
Algumas sugestões práticas

Comunicação 
“If I’m selling to you, I speak your lan-
guage. If I’m buying, dann müssen Sie 
Deutsch sprechen!“

A citação do chanceler alemão, Willy 
Brandt não perdeu decididamente atua-
lidade. Da mesma maneira que as em-
presas portuguesas vingaram no mer-
cado espanhol, adotando a língua do 
cliente, as empresas do leste europeu, 
polacas, checas, eslovacas, húngaras ou 
bálticas, seguiram a mesma receita para 
se afirmar no mercado alemão. 

Não comunicar em alemão é uma 
diferenciação negativa perante a 
concorrência e deixa implícito que 
o mercado alemão não é prioritário, 
em contraste com a postura da nossa 
concorrência a leste. 

Comunicar na língua do cliente não 
é subserviência, é serviço. Começa na 
existência de um website em alemão, 
que não deve ser tradução literal da 
versão portuguesa, mas estar voltado 
para as necessidades do cliente. Com 
um “chat” de contacto, com o rosto/
Linkedin dos responsáveis da empre-
sa, quando possível com imagens ou 
vídeos da atividade da empresa. 
  
 Da mesma maneira que a comunica-
ção, as fichas técnicas ganham em ser 
feitas na língua germânica. Sinalizam 
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uma atitude de mudança, que pode 
sempre ser melhorada. 

Fatores de credibilização na abor-
dagem devem cobrir (1) credenciais 
com clientes alemães ou em merca-
dos conexos do norte da Europa, (2) 
demonstração de fiabilidade logística, 
(3) capacidade de inovação e codesen-
volvimento tecnológico com o cliente, 
(4) firmeza negocial e compromisso 
de longo prazo.

Presença local 
Há negócios que acabam por não 
acontecer apenas porque o cliente 
alemão, por uma questão de garantia, 
exige que o contrato seja celebrado 
com uma empresa de direito alemão. 
Há vendas online, B2C, que não ocor-
rem porque a empresa não tem distri-
buidor na Alemanha e não consegue 
cumprir a lei da embalagem alemã. 

Para empresas portuguesas com uma 
trajetória de internacionalização con-
solidada, o mercado alemão é de-
masiado relevante para não merecer 
um investimento permanente. Há 20 
anos, as empresas portuguesas pre-
sentes no mercado alemão estavam 
voltadas para atender à comunidade 
emigrante. Hoje em dia há grandes 
unidades industriais, unidades de 
tecnologia de ponta, centros opera-
cionais e de venda para o centro da 

Europa, ou TIC portuguesas com hubs 
para o mercado germânico. Empresas 
que faturam mais na Alemanha do 
que no território nacional é uma inevi-
tabilidade positiva. 

Para trás fica cada vez mais a figura do 
“agente”: para além de ser de difícil 
identificação, tende a cair em desuso. 
A média etária tende a ser elevada, e 
o relacionamento B2B é cada vez mais 
digital, conduzido muitas das vezes 
em home office, por profissionais de 
uma nova geração.
  
O passo natural é ter uma estrutura 
jurídica local, com força de vendas 
pelo menos “glocal”.  

Abordagem comercial
Das feiras
Com as exportações portuguesas a 
crescerem para a Alemanha nos dois 
anos de interregno de feiras, ficou pro-
vado que há outras formas de as nossas 
empresas se afirmarem neste mercado. 

As feiras continuam a fazer todo o sen-
tido, em setores em que o contacto e 
o manuseamento são imprescindíveis, 
nomeadamente em setores tradicio-
nais. As feiras fazem também sentido 
quando há eficiência coletiva debaixo 
de uma marca comum, como ficou 
provado com o “Portugal Makes Sen-
se”, cujo potencial será seguramente 
explorado em outras participações de 
clusters portugueses de excelência. 

Mas convém explorar melhor o poten-
cial das feiras em toda a sua dimensão. 
Na participação em feiras é recomen-
dável que as empresas sejam mais ou-
sadas na forma como se apresentam 
online, preenchendo com detalhe e 
sentido comercial as fichas de inscri-
ção e preparando proactivamente os 
contactos com potenciais clientes. Por 
outro lado, durante a feira é frequen-
te haver conferências simultâneas. São 
excelentes ocasiões para as empresas 
apresentarem as suas soluções a um 
público interessado, que poderia não 
as visitar nos seus stands. São os mo-

mentos para fazer o lançamento de 
novas tecnologias e novos produtos, 
aproveitando a ressonância gerada pe-
los próprios canais de comunicação das 
feiras e pela imprensa especializada. 

Para o digital
Os canais digitais são cada vez mais 
importantes, funcionam 24h ao dia, 
365 dias ao ano, de forma descentra-
lizada. No espaço germânico, DACH, 
sobressai o “Wer Liefert Was” como a 
Online-Business-to-Business-Platform 
dominante. Não só permite às nossas 
empresas pesquisar e contactar po-
tenciais clientes, como também lhes 
oferece a possibilidade de estarem 
acessíveis no motor de busca de elei-
ção dos departamentos de sourcing 
e procurement das empresas germâ-
nicas. É um investimento de pouca 
monta e retorno provável.

Existem também plataformas tran-
sacionais diretas, como é o caso da 
Xometry, cobrindo basicamente todos 
os setores industriais, em que o com-
prador coloca diretamente uma oferta 
no sistema e as empresas concorrem 
ao instante. 

Os contactos pessoais são cada vez 
mais conduzidos através da plataforma 
LinkedIn. (O clone alemão, Xing, não 
vingou). O investimento no marketing 
profissional através desta plataforma é 
cada vez mais importante. Integrar gru-
pos setoriais e contribuir com cadência 
e qualidade com posts relacionados 
com as áreas de aposta das empresas, 
vão construindo rede e consolidando a 
reputação, da empresa e dos profissio-
nais que as incorporam.

Um contacto estabelecido via plata-
forma digital tem muitas vezes con-
tinuidade numa videoconferência. 
E também aqui é de salientar a im-
portância de ter reuniões curtas, com 
uma ordem de trabalho clara e con-
duzidas com uma imagem profissio-
nal em pano de fundo. Há muito por 
onde melhorar nesta matéria.
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de e não como fonte única ou exausti-

va de informação. A COVID-19 estimu-

lou a delegação em Berlim a aprender 

a trabalhar em home office e a servir as 

empresas fora de um contexto de feira. 

Ganhou importância irreversível o estu-

do do mercado alemão, numa perspe-

tiva de deteção de oportunidades para 

as empresas portuguesas, vertido em 

estudos práticos (calçado, moda, vi-

nho, bicicletas, dispositivos médicos, 

retalho-alimentar, retalho não-alimen-

tar, entre outros), ou na organização 

de webinars setoriais, bem como atra-

vés de um incremento acentuado de 

webconferences de aconselhamento a 

empresas portuguesas. 

Manter como prioridade o serviço às 

nossas empresas obriga a uma atuali-

zação permanente da parte da AICEP. 

As empresas portuguesas evoluem na 

cadeia de valor e revelam cada vez 

maior experiência internacional, quase 

que nascendo a olhar para a Europa 

como o seu mercado natural. Contam 

com quadros cada vez mais qualifica-

dos e exigentes, capazes de desenvol-

ver atividades com maior incorporação 

de conhecimento e, muitas das vezes, 

com propriedade intelectual. 

Entendem a transformação digital 

com naturalidade, procurando a AICEP 

como fonte de informação de qualida-

O papel da AICEP Berlim
Trabalhamos em rede, em colabora-
ção estreita com entidades e institui-
ções alemãs, como a nossa homóloga 
German Trade & Investment, a pa-
tronal industrial BDI ou as principais 
associações setoriais alemãs. E desde 
logo com a Câmara de Comércio e 
Indústria Luso-Alemã, com a qual se 
construíram sinergias reforçadas ao 
longo destes últimos anos, em prol do 
relacionamento económico.   
 
Continuamos a prestar os apoios mais 
convencionais, nomeadamente atra-
vés do envio de listas de empresas im-
portadoras e apoio em visitas a feiras. 
Mas ao mesmo tempo, procuramos 
viver por dentro o mercado alemão, 
apostando cada vez mais em:

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

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

•  Fact sheets setoriais e mapeamento 
de informação online relevante;

•  Identificação de marketplaces;

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

•  Consultoria de abordagem ao mercado;

•  Abordagem corporate: networking 
entre empresas portuguesas e alemãs;

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

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

Viel Erfolg, e até Berlim! 

miguel.crespo@portugalglobal.pt

P.S.: A partir de 1 de agosto, e ao fim de qua-
tro anos em Berlim, é altura de dar lugar ao 
meu sucessor, Rui Boavista Marques. O Rui traz 
consigo uma experiência inigualável nos postos 
mais relevantes da AICEP e o simbolismo de ter 
sido o primeiro delegado do antigo ICEP nes-
ta cidade, em 2001. Ao Rui e à equipa que vai 
reencontrar, a confiança no sucesso ao serviço 
das nossas empresas. 

mailto:miguel.crespo%40portugalglobal.pt?subject=
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RELACIONAMENTO 
ECONÓMICO 

PORTUGAL – ALEMANHA

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A ALEMANHA

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/abr

2022  
jan/abr

Var % 
22/21b

Exportações 6 259,4 6 688,0 7 182,5 6 378,7 7 023,9 3,3 2 283,1 2 719,4 19,1

Importações 9 524,1 10 419,5 10 604,4 9 088,0 10 287,1 2,5 3 410,9 3 906,1 14,5

Saldo -3 264,7 -3 731,5 -3 421,9 -2 709,3 -3 263,2 -- -1 127,8 -1 186,7 --

Coef. Cob. % 65,7 64,2 67,7 70,2 68,3 -- 66,9 69,6 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros    

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021     (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022   

(2017 a 2020: resultados definitivos; 2021 e 2022: resultados preliminares)

A Alemanha é o terceiro maior clien-
te de bens portugueses e o segundo 
principal fornecedor. É um importante 
investidor em Portugal e também um 
relevante emissor de turistas para o 
nosso país.

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA A ALEMANHA POR GRUPOS DE PRODUTOS

2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 
21/20

Máquinas e aparelhos 1 971,2 31,5 1 895,2 29,7 2 100,2 29,9 10,8

Veículos e outro mat. transporte 1 183,9 18,9 1 222,6 19,2 1 184,5 16,9 -3,1

Instrumentos de ótica e precisão 264,2 4,2 593,2 9,3 584,1 8,3 -1,5

Químicos 333,2 5,3 360,6 5,7 503,9 7,2 39,7

Plásticos e borracha 524,1 8,4 406,4 6,4 452,1 6,4 11,3

Metais comuns 316,4 5,1 285,6 4,5 409,2 5,8 43,3

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
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FLUXOS DE INVESTIMENTO DIRETO ENTRE PORTUGAL E A ALEMANHA – PRINCÍPIO ATIVO/PASSIVO

INDICADORES DE TURISMO DA ALEMANHA EM PORTUGAL

Fonte: Banco de Portugal;          Unidade: Milhões de Euros (valores líquidos)     

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021; (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022 

Ativo/Passivo: reflete os créditos (ativo) e obrigações (passivo) de residentes (Portugueses) perante não residentes (estrangeiros).

Fonte: Banco de Portugal; INE – Instituto Nacional de Estatística       Unidades: Receitas (Milhões de euros); Hóspedes e Dormidas (Milhares de unidades) 

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021; (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022

           (c) Corresponde ao valor de exportação de serviços registado na rubrica Viagens e Turismo da Balança de Pagamentos.

           (d) Abrange todas as modalidades de alojamento local com 10 ou mais camas, incluindo empreendimentos de turismo local

           e de habitação; (e) Refere-se ao total de estrangeiros 

§ - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero em 2020

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DA ALEMANHA POR GRUPOS DE PRODUTOS

2017 % Tot 17 2020 % Tot 20 2021 % Tot 21 Var % 
21/20

Máquinas e aparelhos 2 732,2 28,7 2 721,9 30,0 3 061,0 29,8 12,5

Químicos 1 379,3 14,5 1 572,5 17,3 2 080,5 20,2 32,3

Veículos e outro mat. transporte 2 594,6 27,2 1 984,3 21,8 1 861,8 18,1 -6,2

Plásticos e borracha 559,4 5,9 571,7 6,3 714,9 6,9 25,1

Metais comuns 553,5 5,8 478,3 5,3 589,1 5,7 23,2

Instrumentos de ótica e precisão 271,0 2,8 351,6 3,9 411,7 4,0 17,1

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/abr

2022  
jan/abr

Var % 
22/21b

Ativo 458,8 172,0 -82,0 -346,3 366,9 -81,7 363,1 113,0 -68,9

Passivo 412,7 384,2 283,3 175,1 418,6 16,9 214,8 337,0 56,9

Saldo 46,1 -212,2 -365,2 -521,4 -51,7 -- 148,4 -224,0 --

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/abr

2022  
jan/abr

Var % 
22/21b

Receitasc 1 753,3 1 944,5 1 974,0 881,0 1 123,0 -3,9 130,7 533,3 308,0

 % Total 11,27 11,40 10,79 11,42 11,29 -- 11,20 12,44 --

Hóspedesd 1 550,9 1 582,6 1 541,4 438,3 571,7 -10,4 28,7 335,0 §

  % Totale 10,67 10,39 9,39 11,22 9,63 -- 12,07 10,64 --

Dormidasd 6 343,3 6 300,7 5 919,6 1 803,3 2 214,1 -13,4 131,3 1 282,9 876,8

  % Totale 13,67 13,33 12,07 14,78 11,87 -- 15,12 13,16 --

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM A ALEMANHA

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/abr

2022  
jan/abr

Var % 
22/21b

Exportações 2 973,0 3 463,8 3 616,8 2 397,9 2 826,1 1,3 661,7 1 214,1 83,5

Importações 1 107,7 1 244,3 1 381,1 1 183,0 1 292,1 4,6 362,5 456,7 26,0

Saldo 1 865,3 2 219,6 2 235,7 1 214,9 1 534,0 -- 299,2 757,5 --

Coef. Cob. % 268,4 278,4 261,9 202,7 218,7 -- 182,5 265,9 --

Fonte: Banco de Portugal;     Unidade: Milhões de euros

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2017-2021;      (b) Taxa de variação homóloga 2021-2022
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A Introsys, fundada em 2002 enquan-
to startup da FCT-NOVA, surge com 
o objetivo de desenvolver robôs de 
serviço para o mercado de consumo. 
Rapidamente entrou na indústria au-
tomóvel, onde adquiriu uma longa ex-
periência em soluções de Automação 
para vários OEM (Original Equipment 
Manufacturer), como a Ford, a Volks-
wagen, a Audi, a BMW e a Daimler.

16 países e três continentes, desde a 
China ao México, passando por Por-
tugal e pela Alemanha.

Em 2022, a Introsys adicionou os Esta-
dos Unidos à lista de países onde tem 
desenvolvido a sua atividade, com um 
projeto na fábrica da Tesla em Austin, 
no Texas, onde dezenas de robôs te-
rão programação portuguesa.

Atualmente, conta com 150 trabalha-
dores, 30 dos quais em subsidiárias no 
México e China, e oferece soluções 
standard ou customizadas, para as mais 
variadas indústrias de manufatura.

A Introsys aposta na investigação e 
desenvolvimento como fator de di-
ferenciação e de sustentabilidade, 
determinante para a sua competiti-
vidade. Duas décadas de experiência 
fazem com que a Introsys possua uma 
carteira diversificada de soluções em 
áreas de conhecimento estratégicas, 
como as tecnologias para inspeção 
da Qualidade através de métodos 
não destrutivos, inteligência artificial 
e machine learning. 

A deteção de defeitos em peças com 
sistemas baseados em visão é uma 

INTROSYS 
Inovação portuguesa 

conquista mercado mundial 
da automação industrial

A Introsys é uma empresa portuguesa que 
desenvolve soluções de automação industrial, 

com projetos implementados em 16 países 
em três continentes. Recentemente, os Estados 

Unidos juntaram-se ao seu portefólio de clientes 
internacionais, com um projeto na fábrica 

da Tesla no Texas, onde dezenas de robôs terão 
programação portuguesa.

Com a visão de liderar, de forma sus-
tentada, o mercado mundial da auto-
mação industrial, a Introsys estabelece 
relações duradouras e de confiança 
com os seus clientes.

A Introsys tem no seu portefólio a 
instalação e programação de mais 
de três mil robôs. Com projetos im-
plementados por todo o mundo, em 
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das soluções que a Introsys implemen-
ta em indústrias tão variadas como a 
automóvel, têxtil ou alimentar.

Na Volkswagen Autoeuropa, um dos 
principais clientes da Introsys em Por-
tugal, está em fase de testes uma 
sonda desenvolvida em parceria com 
a Universidade Nova de Lisboa para 
deteção de defeitos em peças solda-
das a laser, através da tecnologia de 
correntes induzidas (Eddy currents).

Em parceria com a SIEMENS, a Introsys 
implementou, também na fábrica de 
Palmela, um sistema de localização 
e gestão em tempo real de veículos 
logísticos para transporte de peças e 
material para as linhas de montagem, 
alguns guiados de forma automática 
– AGV. Esta solução, única no grupo 
Volkswagen, incluiu a implementação 

A Introsys faturou cerca de seis mi-
lhões de euros em 2021 e estima um 
crescimento de 50 por cento para 
os anos de 2022 e 2023, alavanca-
dos pela estratégia de abordagem às 
indústrias de manufatura e pela es-
pectável retoma do setor automóvel. 
Nuno Flores refere que “A capacidade 
da Introsys customizar e adaptar as 
suas soluções a novos setores foi um 
fator decisivo durante este período 
desafiante, e é algo que a empresa vai 
manter. Os sistemas de visão artificial, 
as sondas de inspeção e sistemas de 
controlo de qualidade, adaptados às 
especificidades dos novos mercados 
foram instrumentos de sucesso du-
rante a pandemia, e são áreas onde se 
continuará a investir”.

Relativamente ao futuro, a Introsys 
mantém como objetivo reforçar a sua 
posição nacional e internacional, não 
apenas na indústria automóvel, mas 
também com vista a outras indústrias 
de manufatura. Esta adaptação terá 
sido promovida pela crise pandémica 
dos últimos anos, com as restrições 
nas viagens, foram surgindo novas 
oportunidades que permitiram à In-
trosys reforçar a sua presença no mer-
cado nacional, tirando partido do seu 
elevado conhecimento e experiência 

na Indústria 4.0. 

https://introsys.eu

Nuno Flores, CEO da Introsys

que ocorreu em 2022, foi bastante 
produtiva tanto pelo lançamento de 
novas soluções, como foi o caso do 
projeto desenvolvido em parceria com 
a SIEMENS, mas também pela opor-
tunidade de contacto com potenciais 
parceiros, nacionais e internacionais”. 

de um sistema de semáforos dentro 

da própria fábrica, aos quais veículos 

pilotados e AGV’s obedecem. O siste-

ma permitiu a otimização das rotas e o 

aumento da segurança no interior da 

fábrica, através do controlo do fluxo 

de tráfego em cruzamentos onde, por 

hora, passam cerca de 120 veículos. 

O lançamento desta solução inova-

dora ocorreu na HANNOVER MESSE 

2022, com destaque em vários pal-

cos. Segundo Nuno Flores, CEO da 

Introsys: “A primeira participação 

da Introsys na HANNOVER MESSE, 

https://introsys.eu/
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A equipa inicial contou com os três 
fundadores para o desenvolvimento 
de tecnologia numa das áreas mais 
promissoras da indústria 4.0: a inte-
ligência artificial. A implementação 
de soluções para responder de forma 
pragmática a desafios reais da indús-
tria foi sempre um paradigma bem 
presente na mente dos empreen-
dedores. A capacidade de juntar as 
novas técnicas e conceitos de inteli-
gência artificial às soluções já conso-
lidadas em visão computacional foi 

decisiva para convencer o mercado a 
comprar os equipamentos e soluções 
da empresa. 

Depois da criação dos primeiros pro-
tótipos, a equipa testou o mercado 
para entender se as soluções criadas 
tinham aceitação pelo mesmo. O 
feedback dos primeiros clientes foi 
bastante positivo, permitindo uma 
evolução rápida dos produtos e um 
crescimento natural. Atualmente, a 
equipa multidisciplinar da Sentinel 

conta com elementos especializados 
em visão computacional, desenvolvi-
mento de software e inteligência arti-
ficial. A empresa pretende aumentar a 
equipa para dar resposta a projetos de 
maior dimensão. 

O principal objetivo da Sentinel é en-
tregar valor ao cliente, quer com tec-
nologia e equipamentos, quer com 
conhecimento e serviços. Partindo 
de uma base sólida de experiência 
acumulada, a equipa consegue de-
finir, desenvolver e manter soluções 
de inteligência artificial e visão com-
putacional nos processos produtivos, 
evoluindo em função das necessida-
des do cliente. 

“As melhores soluções são as que no 
final trazem resultados ao cliente final. 
A operação da Sentinel está assente 
em princípios pragmáticos que garan-
tem esse resultado, contando com a 
elevada experiência, especialização e 
proatividade da equipa”, indica Joel 
Alves, Head of Sales da empresa.

A equipa da Sentinel estabeleceu 
como metas a conquista de clientes 
multinacionais e a internacionaliza-
ção das suas soluções. A diversifica-
ção de mercados é também um fator 
importante para a sustentabilidade da 
empresa a longo prazo e uma preo-
cupação desde a fase embrionária 
da empresa. Atualmente, tem como 
principais objetivos a consolidação das 
suas soluções na indústria automóvel, 
plásticos e cortiça. 

Em 2021, a empresa conquistou nove 
novos clientes, entre os quais três em-
presas multinacionais que fazem uma 
forte aposta nas áreas de controlo de 
qualidade e automação, através de 
visão computacional. Além disso, foi 
implementado em chão de fábrica o 
primeiro “algoritmo inteligente”, re-
sultado da aposta no departamento 
de inteligência artificial. O ano de 
2021 terminou com a entrada de no-
vos projetos importantes para o cres-
cimento do negócio e que desafiam a 

SENTINEL 
Uma aposta sólida nos 

mercados internacionais 
Com o objetivo de apresentar soluções mais 
inovadoras e disruptivas, a Sentinel surgiu 

da experiência de três engenheiros no 
desenvolvimento de soluções industriais com 

recurso à visão computacional para automação 
de processos de controlo de qualidade. 

Atualmente, a empresa pretende conquistar 
mais clientes multinacionais e internacionalizar 

as suas soluções.



EMPRESASjulho e agosto 2022 49

equipa de engenharia a criar soluções 
mais inovadoras e competitivas para 
o mercado. 

“Trazemos a inteligência artificial para 
o chão de fábrica, algo que ainda não 
está tão democratizado como a Sen-
tinel gostaria. Com isso conseguimos 
resolver problemas que até agora não 
tinham solução”, afirma Álvaro Olivei-
ra, Head of Project da Sentinel.  

A perspetiva para 2022, apesar da 
conjuntura, é ter um crescimento na 
ordem dos 800 por cento em termos 
de volume de negócios. Para atingir 
este crescimento, a Sentinel conta 
com a venda dos primeiros produtos 
para clientes internacionais e com uma 
equipa técnica cada vez mais sólida. 

A estratégia de internacionalização da 
Sentinel passa, inicialmente, por cola-
borar com a sua base de clientes em 
Portugal na criação de soluções-piloto 
para validação e maturação. A etapa 
seguinte é a divulgação do produto 
internacionalmente, através de ca-
nais diretos a indústrias semelhantes 
a outras em Portugal. Neste processo, 
as parcerias com algumas entidades 
influentes internacionalmente são 

bastante decisivas e têm impacto na 
evolução dos produtos criados. 

Hoje em dia, a Sentinel conta com três 
grandes clientes multinacionais no 
setor automóvel, nomeadamente a 
Continental, a Borgwarner e a Simol-
des. Todos estes grupos apostam cada 
vez mais em visão computacional, 
automação e robótica, procurando 
soluções mais inteligentes e eficientes 
que lhes garanta a fiabilidade e con-
trolo de qualidade dos produtos que 
alimentam uma indústria automóvel 
cada vez mais exigente. 

Para além da indústria automóvel, 
a indústria corticeira é também uma 
grande aposta, tendo a empresa já 
conquistado o grupo Amorim nos 
setores de controlo de qualidade em 
derivados da cortiça. 

Outro setor onde a Sentinel aporta 
muito valor é a área da automatização 
de soluções industriais. Clientes como 
a Controlar, ITEC ou NVatec apostam 
no software e nas soluções de visão 
computacional para integração nos 
seus equipamentos ou linhas de equi-
pamentos que automatizam processos 
de fabrico em vários setores industriais. 

O seu principal projeto em curso é o 

desenvolvimento de uma ferramenta 

de software low code, que permite às 

empresas de automação, integradores 

da indústria e equipas de manutenção 

de multinacionais a criação, desenvol-

vimento e manutenção de soluções 

em visão computacional e inteligência 

artificial de forma rápida e simples. 

Esta ferramenta está a aumentar bas-

tante a eficiência dos atuais clientes da 

Sentinel no desenvolvimento de solu-

ções, nomeadamente nos projetos de 

controlo de qualidade, guiamento de 

robôs e automatização de processos 

onde a visão artificial é imprescindível. 

Outro projeto em curso é o desenvol-

vimento de uma plataforma em inteli-

gência artificial capaz de agilizar pro-

cessos de classificação, modelação ou 

gestão de dados para implementação 

de algoritmos inteligentes. Esta ferra-

menta resolve problemas da indústria 

onde os defeitos ou as características 

que se pretendem detetar têm baixo 

contraste e elevada variabilidade. Um 

dos casos de sucesso da Sentinel é a 

inspeção de soldas provenientes de 

processos de soldadura automáticos, 

onde a forma, a textura e a cor são 

características que indicam o nível de 

conformidade do produto. 

Rui Moreira, Head of Product da Sen-

tinel, revela ainda que “com o impulso 

da indústria 4.0/5.0, o mercado está 

finalmente a aperceber-se que os sis-

temas de visão computacional e inteli-

gência artificial são uma peça essencial 

nos processos produtivos. As nossas 

soluções adicionam valor a todo o pro-

cesso produtivo, tanto no aspeto da 

digitalização dos próprios processos, 

como no controlo dos mesmos. De for-

ma a aumentar a competitividade das 

empresas torna-se necessário avaliar 

soluções que vêm otimizar a imple-

mentação de sistemas complexos”. 

www.sentinel-vision.com

http://www.sentinel-vision.com
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OCDE revê em baixa 
previsões de crescimento 
devido à guerra na Ucrânia

“OECD Economic Outlook, Volume 
2022 Issue 1”, OCDE, junho de 2022

A economia mundial deverá crescer 3 
por cento em 2022 de acordo com as 
últimas previsões da OCDE, que em de-
zembro tinha avançado com uma esti-
mativa de crescimento de 4,5 por cen-
to para este ano. Esta revisão em baixa 
deve-se sobretudo à guerra na Ucrânia, 
que está a causar uma grave crise huma-
nitária e a ameaçar a recuperação eco-
nómica devido ao aumento dos preços 
da energia e dos bens alimentares.
De acordo com a OCDE, em 2023 o 
crescimento também deverá desacele-
rar, para 2,8 por cento, e ficar abaixo 
das previsões anteriores, que aponta-
vam para os 3,2 por cento. A inflação 
nos países que integram a OCDE será 
em média de 9 por cento, o dobro das 
projeções iniciais.
No caso de Portugal, a OCDE também 
alterou as suas previsões de crescimento, 
de 5,8 por cento para 5,4 por cento. As 
projeções para 2022 da taxa de inflação 
foram também revistas, de 1,7 por cento 
para 6,3 por cento.

CONSULTAR

Portugal em 8º lugar 
entre os países europeus 
que mais captam 
investimento estrangeiro
“EY Attractiveness Survey Europe”, 
EY, maio de 2022

Portugal é o 8º país europeu que mais 
capta investimento estrangeiro, de acor-
do com o estudo EY European Attracti-
veness Survey 2022, tendo angariado no 
ano passado 200 projetos de Investimen-

sultados e 71 em pior situação quando 
comparado com o ano anterior. 

CONSULTAR

Seis temas em destaque no 
Fórum Económico Mundial

“6 Themes at Davos 2022 that will 
define what happens next”, Fórum 
Económico Mundial, junho de 2022

A guerra na Ucrânia e a crise climática 
e alimentar foram alguns dos temas em 
destaque no Fórum Económico Mun-
dial. Dois anos após o último encontro 
presencial, alguns dos principais líderes 
mundiais voltaram a reunir-se em Da-
vos, na Suíça, para debater os temas 
que irão determinar a evolução da eco-
nomia mundial.
O conflito na Ucrânia está a restruturar 
a ordem global, incluindo a relação en-
tre a China e os Estados Unidos, e a su-
blinhar a importância da cooperação in-
ternacional. A crise climática, que era já 
um tema central deste fórum, agravou-
-se também com a guerra na Ucrânia e 
o aumento dos preços da energia e dos 
bens alimentares. No que diz respeito 
à pandemia foi sublinhada a necessi-
dade de combater as desigualdades no 
acesso à saúde e à vacinação, tendo em 
conta que apenas 13 por cento da po-
pulação nos países de baixos rendimen-
tos está vacinada, contra 75 por cento 
nos países mais desenvolvidos.

CONSULTAR

Argélia – Projeto de Lei 
sobre o Investimento

“Le projet de loi relative à 
l’investissement contribuera à 
libérer l’esprit d’initiative”,  

to Direto Estrangeiro, mais 30 por cen-
to do que no ano anterior. A lista dos 
países que captaram mais investimento 
na Europa é liderada pela França, que 
angariou 1.222 projetos, seguida pelo 
Reino Unido, com 993, e pela Alema-
nha, com 841, menos 10 por cento do 
que no ano anterior.
Portugal tinha ocupado o 10º lugar na 
edição anterior deste estudo, tendo 
agora subido duas posições. Em 2021 
os vários países europeus angariaram 
5.877 projetos de investimento Direto 
Estrangeiro, mais 5 por cento do que 
se verificara em 2020.

CONSULTAR

Portugal é o 6º país mais 
seguro do mundo

“Global Peace Index 2022”, 
Institute for Economics & Peace, 
junho de 2022

Portugal é o 6º país mais seguro do 
mundo, de acordo com o Global Pea-
ce Index 2022, tendo descido uma po-
sição em relação ao ano anterior. A lis-
ta dos países mais pacíficos e seguros 
é liderada pela Islândia, seguindo-se a 
Nova Zelândia, Irlanda, Dinamarca e 
Áustria. No final desta lista, entre os 
países com maior insegurança, estão 
o Sudão do Sul, a Rússia, a Síria, o Ié-
men e o Afeganistão.
A Rússia e a Ucrânia foram dois dos 
cinco países que registaram uma 
maior descida neste índice, devido à 
guerra. Sete dos dez países mais segu-
ros do mundo ficam na Europa e no 
“top10” encontram-se ainda a Nova 
Zelândia, Japão e Singapura. No úl-
timo ano verificou-se uma deteriora-
ção de 0,03 por cento na paz global, 
havendo 90 países com melhores re-

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/62d0ca31-en/index.html?itemId=/content/publication/62d0ca31-en
https://www.visionofhumanity.org/maps/#/
https://www.weforum.org/agenda/2022/06/davos-2022-key-themes-global-cooperation-health-equity-digital-inclusion-economic-outlook/
https://www.ey.com/en_gl/attractiveness
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partir de 8 de dezembro de 2023, a 
rotulagem nutricional e a lista de in-
gredientes, que, com exceção da in-
dicação do valor energético, podem 
ser disponibilizadas por via eletrónica 
identificada na embalagem ou no ró-
tulo. Mantém-se a obrigação de enu-
merar as substâncias que provocam 
alergias ou intolerâncias.

CONSULTAR

Novas Regras para 
Medicamentos Veterinários

“Regras transitórias para o 
acondicionamento e a rotulagem 
de medicamentos veterinários” – 
DGAV, junho 2022

O Regulamento (UE) 2022/839, de 30 
de maio, veio estabelecer um conjunto 
de regras transitórias quanto ao acon-
dicionamento e a rotulagem de medi-
camentos veterinários autorizados ou 
registados, prevendo um período de 
adaptação até janeiro de 2027, para 
determinados medicamentos.

CONSULTAR

Portugal erradica focos 
de Gripe Aviária

“Portugal recupera o Estatuto 
Sanitário de país livre de Gripe 
Aviária” – DGAV, junho 2022

Portugal erradicou os focos de Gri-

pe Aviária, recuperando, no final de 

abril, o estatuto oficial de “país livre” 

para gripe aviária de alta patogenici-

dade, consagrado pela Organização 

Mundial para a Saúde Animal.

CONSULTAR

56 por cento das empresas 
já alcançaram ou 
ultrapassaram o nível de 
atividade pré-pandemia

O impacto da conjuntura 
internacional na atividade das 
empresas em Portugal, Banco de 

Algérie Press Service, maio 2022

Foi aprovado na reunião de Conselho 

de Ministros de 21 de maio o projeto da 

nova Lei sobre o Investimento na Argélia, 

que visa fomentar o investimento tanto 

local como estrangeiro neste mercado, 

aguardando-se a sua entrada em vigor. 

Esta nova lei consagra os princípios de 

liberdade de investimento, transparência 

e equidade no tratamento dos projetos 

de investimento, em conformidade com 

a Constituição de 2020. A captação de 

iniciativas locais e promoção de IDE e 

grandes projetos caberá à Agência Ar-

gelina de Promoção de Investimentos.

CONSULTAR

Exportar para Marrocos 
– Desmaterialização 
alfandegária 

“Marrocos: entrada em vigor de novo 
processo de desalfandegamento 
a partir de 1 de junho 2022”, 
PTNews, junho 2022

A partir de 1 de setembro passará a ser 

obrigatória a utilização da nova forma 

eletrónica do processo de desalfande-

gamento marroquino “Bon à Délivrer” 

(BAD), que entrou em vigor a 1 de ju-

nho e cujo principal objetivo é agilizar 

procedimentos aquando da importação 

de mercadorias.

CONSULTAR

Novo Regulamento 
da UE sobre a Rotulagem 
dos Vinhos

“Wine Labelling: A New EU 
Regulation is Coming Into Force in 
2023”, Lexology, março 2022

Com a entrada em vigor do Regula-
mento (UE) 2021/2117, de 2 de de-
zembro, que altera quatro diplomas da 
UE, são introduzidas novas disposições 
a serem consideradas pelas empresas 
do setor agrícola e vitivinícola. Neste 
último caso, passa a ser obrigatória, a 

Portugal e INE, junho de 2022 

Mais de metade das empresas já alcança-
ram ou ultrapassaram o nível de atividade 
pré-pandemia (56 por cento) e perspeti-
vam um aumento do volume de negó-
cios em 2022 (54 por cento), de acordo 
com a nova edição do Inquérito Rápido 
e Excecional às Empresas (IREE), que o 
Instituto Nacional de Estatística e o Banco 
de Portugal decidiram realizar em maio 
de 2022, uma vez que a pandemia ainda 
não foi debelada e os efeitos do conflito 
armado na Ucrânia acentuaram os pro-
blemas dos canais de abastecimento e o 
aumento dos preços da energia e de ou-
tros produtos essenciais.

CONSULTAR

INE apresenta indicadores 
para Portugal relativos 
aos ODS

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável | Agenda 2030, 
Indicadores para Portugal 2015 - 
2021, maio de 2022

O Instituto Nacional de Estatística (INE) 
apresentou os indicadores disponíveis 
para Portugal, integrados no quadro 
global de indicadores adotados pelas 
Nações Unidas, sobre os progressos no 
âmbito dos Objetivos de Desenvolvimen-
to Sustentável (ODS) da Agenda 2030.
Nesta publicação é apresentado um 
exercício simplificado que abrange to-
dos os indicadores disponíveis e os 17 
ODS, sendo analisados com maior de-
talhe 41 indicadores, incluindo dados 
com desagregação geográfica a nível II 

e III da NUTS e a nível de município. 

CONSULTAR

Nova lei norte-americana 
restringe importações de 
bens produzidos na região 
chinesa de Xinjiang

“Uyghur Forced Labor Prevention 
Act”, U.S. Customs and Border 
Protection, junho 2022

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2b6579a9-389e-43cf-b6a5-f27750b53146&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-06-15&utm_term=
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/regras-transitorias-para-o-acondicionamento-e-a-rotulagem-de-medicamentos-veterinarios/
https://www.dgav.pt/destaques/conteudo/portugal-recupera-o-estatuto-sanitario-de-pais-livre-de-gripe-aviaria/
https://www.aps.dz/economie/140012-le-projet-de-loi-relative-a-l-investissement-contribuera-a-liberer-l-esprit-d-initiative
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bA2607A89-071A-4476-B072-6BCA570F5C55%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.bportugal.pt/comunicado/o-banco-de-portugal-e-o-instituto-nacional-de-estatistica-lancam-uma-nova-edicao-do
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=31592402&PUBLICACOESmodo=2


A lei UFLPA-Uyghur Forced Labor Pre-
vention Act, que entrou em vigou a 

21 de julho de 2022, proíbe a entrada 

nos EUA de todos os bens produzidos, 

extraídos, explorados e fabricados na 

região autónoma chinesa de Xinjiang 
Uyghur ou por certas entidades daí ori-

ginárias, por recorrerem a métodos de 

trabalho forçado. Esta proibição afeta 

todos os produtos acabados ou semia-

cabados que contenham ou utilizem 

materiais, componentes, partes ou 

qualquer outro contributo, direto ou 

indireto, proveniente daquela região, 

mesmo que o produto final seja impor-

tado de regiões de fora da China.

Esta lei poderá ter impacto nas ex-

portações portuguesas para os EUA, 

criando oportunidades para a expor-

tações de produtos ou restrições para 

as empresas que usem componentes 

e materiais provenientes da referida 

região chinesa.

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentaram 18,0 por 
cento em 2022 (janeiro 
a abril).

Comércio Internacional de Bens 
de Portugal, INE, junho de 2022

As exportações de bens ascenderam 

a 24,5 mil milhões de euros nos pri-

meiros quatro meses de 2022, contra 

20,7 mil milhões de euros em igual 

período de 2021, de acordo com re-

sultados publicados pelo INE. Este 

valor representa um aumento de 3,7 

mil milhões de euros e uma taxa de 

variação homóloga (tvh) de 18,0 por 

cento. No mesmo período, as impor-

tações totalizaram 33,8 mil milhões 

de euros e cresceram 8,7 mil milhões 

de euros, apresentando uma tvh 34,9 

por cento.

Comparando com os primeiros quatro 

meses de 2020, as exportações e as 

importações aumentaram 40,5 por 

cento e 44,0 por cento, respetivamen-

te (+22,4 por cento e +26,7 por cen-

to, pela mesma ordem, face ao mes-

mo período de 2019). 

Estes resultados determinaram um dé-

fice da balança comercial de 9,1 mil 

milhões de euros, correspondente a 

um agravamento de 4,9 mil milhões 

de euros relativamente a 2021. A taxa 

de cobertura das Importações pelas 

Exportações situou-se em 72,8 por 

cento, o que corresponde a uma que-

bra de 10,4 pontos percentuais em 

comparação com a taxa registada em 

janeiro/abril de 2021.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

AICEP E FUTURECAST 
LAB DO ISCTE 

DÃO A CONHECER AS 
PRINCIPAIS TENDÊNCIAS 

EM GESTÃO E MARKETING 
INTERNACIONAL

Conhecer as principais inovações na área da gestão e as grandes tendências do 
marketing internacional é cada vez mais importante para o sucesso das empresas, 

sobretudo para as que pretendem vingar nos mercados internacionais. Por esta razão, 
a AICEP e o FutureCast Lab do ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa desenvolveram 

o programa Tendências em Gestão e Marketing Internacional que, ao longo dos 
próximos meses, irá tratar 50 tendências que estão a mudar o ambiente e as condições 

em que as empresas operam, realizar sessões online sobre temas como a gestão de 
marca ou a inovação empresarial e realizar uma conferência, no final do ano, para 

apresentar e discutir as conclusões do programa.
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A transformação digital, a gestão de 
grandes quantidades de dados ou a 
necessidade de continuar a inovar, 
mas de uma forma mais sustentável, 
são alguns dos principais desafios com 
os quais as empresas se confrontam, 
num contexto que tem sido de cons-
tantes mudanças na relação com os 
clientes ou fornecedores e nos hábitos 
de consumo. 

Mas, afinal, quais as tendências fun-
damentais de gestão e marketing que 
irão influenciar os comportamentos 
dos diferentes mercados, a curto e 
médio prazo? E como poderão as em-
presas dos vários setores acompanhar 
essas tendências para reforçar a sua 
competitividade nos mercados interna-
cionais? O programa desenvolvido pela 
AICEP e o FutureCast Lab do ISCTE visa 
responder a estas questões, com abor-
dagens abrangentes e diversificadas, 
mas também com perspetivas espe-
cificas adaptadas à realidade de cada 
setor e de cada empresa.

O programa inclui três vertentes que 
se complementam: a difusão de ten-
dências de gestão e marketing, a rea-
lização de ações de capacitação online 
ao longo de 2022 e uma conferência-
-síntese no final do ano. 

No site Portugal Exporta podem já ser 
encontrados alguns exemplos de ten-
dências. Das 50 tendências que serão 

abordadas, seis são transversais aos 
vários setores: A transformação digi-
tal e os seus impactos no marketing 
internacional; Alianças e parcerias na 
inovação; Big Data Analytics 2.0; Ino-
vação orientada para a sustentabilida-
de; Organizações como parceiros do 
bem-estar social; e Economia da expe-
riência virtual. 

Para além destes temas gerais, serão 
tratadas, em relatórios de aproxima-
damente 15 páginas, 44 tendências 
específicas de mais de uma dezena 
de setores, desde o agroalimentar à 
saúde, passando pelas tecnologias 
de informação e comunicação, mar e 
floresta, materiais de construção, me-
talomecânica ou moda, entre outros. 
As empresas têm assim oportunidade 
de ficar a saber mais sobre temas tão 
diversos, como a utilização da inteli-
gência artificial no setor da saúde e 
lifesciences, a integração omnicanal 
na venda de produtos para o lar ou 
a integração da sustentabilidade na 
economia da floresta, na mobilidade 
ou nas empresas ligadas ao ambiente. 

Para aceder a estes relatórios, que in-
cluem exemplos de aplicabilidade das 
tendências apresentadas, as empre-
sas têm apenas de estar registadas 
em myAICEP, a área privada do site 
Portugal Exporta. 

As mudanças mais rele-
vantes em cada setor
Não faltam exemplos de tendências 
que estão a mudar profundamente a 
forma de funcionar das empresas, os 
processos produtivos ou a relação com 
os clientes. A transformação digital é 
uma tendência transversal a todos os 
setores, com um elevado impacto, 
nomeadamente na personalização 
dos produtos, na comunicação, no 
marketing ou nas vendas. Essa trans-
formação pode contribuir, por exem-
plo, para um acesso mais completo 
e estruturado a informações sobre o 
mercado, para automatizar e desbu-
rocratizar processos ou para tornar a 

comunicação mais rápida e assertiva, 
tal como é sublinhado no relatório já 
divulgado sobre este tema pela AICEP 
e o FutureCast Lab, disponível aqui, 
no qual são também abordadas as 
melhores formas de otimizar o site ou 
usar o e-mail marketing como ferra-
menta para chegar aos clientes.

A inovação tecnológica e a digitaliza-
ção são transversais aos vários setores 
de atividade, mas há especificidades 
que não podem ser ignoradas. Na 
área da Saúde e Lifesciences a inteli-
gência artificial é cada vez mais usada, 
por exemplo em ensaios clínicos e nos 
cuidados de saúde. No relatório de-
dicado a este tema são dados alguns 
exemplos de hospitais ou farmacêuti-
cas que recorrem à inteligência artifi-
cial na sua atividade diária e que, com 
isso, conseguiram avanços significati-
vos nas áreas de diagnóstico e identifi-
cação de patologias ou na descoberta 
e fabrico de medicamentos.

Na metalomecânica, uma das tendên-

cias abordada no âmbito deste proje-

to é a servitização nas empresas deste 

setor, ou seja, o facto de estas empre-

sas estarem a investir cada vez mais na 

disponibilização de serviços à medida 

das necessidades e dos interesses dos 

clientes. São referidos diversos exem-

plos de empresas que apostaram na 

personalização, o que implica uma 

mudança dos modelos de negócios 

mais tradicionais. Assim, as empresas 

deixam de oferecer um produto para 

passar a oferecer um serviço, o que 

até há poucos anos não era comum 

neste setor.

Um outro exemplo, relacionado com o 

setor de produtos para o lar, sublinha 

a necessidade de estas empresas faze-

rem uma gestão omnicanal e integra-

rem os diferentes pontos de contacto 

com os clientes, seja em loja ou atra-

vés do site. Uma vez mais, são dados 

exemplos de empresas e abordadas as 

implicações de uma gestão omnicanal 

para a gestão e o marketing.
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notícias 
AICEP

Portugal Home 
Week consolida 
internacionalização da 
Fileira Casa portuguesa
O Portugal Home Week, evento inter-
nacional organizado pela Associação 
Portuguesa de Indústrias de Mobiliário 
e Afins (APIMA) com o apoio institu-
cional da AICEP, decorreu nos dias 21 
e 22 de junho, na Alfândega do Porto 
e veio confirmar e consolidar a pro-
jeção internacional das empresas da 
Fileira Casa portuguesa e gerar novos 
conhecimentos estruturantes para o 
setor, a nível nacional e internacional. 
João Neves, secretário de Estado da 
Economia, esteve presente na sessão 
de abertura, onde destacou a trans-
formação do setor na última década, 
afirmando que “É uma transforma-
ção essencial num setor que muitas 
vezes era considerado tradicional, 
mas que se soube reinventar, a par-
tir da qualidade dos seus produtos, 
da incorporação de conhecimento 

A estas tendências juntam-se muitas 
outras, que abrangem várias áreas e 
cuja análise será disponibilizada no site 
da AICEP ao longo dos próximos meses.
 

Dez webinars para ficar a 
saber mais sobre gestão 
da marca ou inovação
No âmbito do programa Tendências 
em Gestão e Marketing Internacional 
foram também convidados especia-
listas e empresas que apresentam os 
seus testemunhos e que, ao longo de 
dez sessões online, abordam na pla-
taforma da Academia AICEP temas 
como Modelos de Presença Interna-
cional, Centralidade no Cliente para 
Mercados B2B, Criação e Gestão de 
Marca, Gestão Estratégica e Inova-
ção Empresarial, Operacionalização 
de Marketing Digital, Gestão de Mer-
cados Internacionais e Negociação, 
Marketing de Conteúdos, Princípios 
Fundamentais do E-Commerce ou a 
Presença em Feiras Internacionais. As 
primeiras sessões já decorreram, mas 

cionais mais marcantes que tornam as 
empresas mais competitivas, analisá-
-las e tornar esse conhecimento aces-
sível aos principais responsáveis das 
empresas, para que possam integrá-las 
nas suas organizações e contribuir para 
o aumento do seu sucesso. 

https://www.portugalexporta.pt/pro-
dutos-e-servicos/informacao-de-mer-
cado/tendencias

todos os webinars são gravados e dis-

ponibilizados no site da AICEP.

Este projeto junta o conhecimento da 

AICEP na área da internacionalização à 

investigação aplicada na área da ges-

tão e do marketing, que tem vindo a 

ser desenvolvida pelo FutureCast Lab 

do ISCTE desde 2008. O principal obje-

tivo é identificar as tendências interna-
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nos mesmos, de um design apurado, 
e que viu o esforço premiado pelos 
mercados mais sofisticados”. 
Neste evento, os maiores deciso-
res internacionais da Fileira Casa 
portuguesa puderam conhecer o 
melhor da produção nacional e as-
sistir a um conjunto de palestras 
e debates. 
João Dias, administrador da AICEP, 
disse que “Passados dois anos da pri-
meira edição (em 2019), o Portugal 
Home Week está de volta debatendo 
as tendências e desafios que se co-
locam ao setor, mas, acima de tudo, 
mostrando aos clientes internacionais 
a qualidade e excelência do que se cria 
e produz na Fileira Casa em Portugal. 
As nossas empresas estão a conseguir 
combinar talento, design, arquitetura 
e arte com I&D, tecnologia e inovação 
de forma notável. Temos das melhores 
empresas do mundo neste setor.” 
Foram várias as empresas portuguesas 
que promoveram no Home Show o 
que de melhor se faz em Portugal nas 
áreas do mobiliário, têxteis-lar, utilida-
des domésticas (cerâmica, cutelaria, 
loiça metálica, pequenos eletrodo-
mésticos e vidros e cristais).
O Portugal Home Week, além de dar 
a conhecer ao mundo o melhor da 
produção nacional, permitiu ainda 
gerar sinergias e novos conhecimen-
tos, capazes influenciar o futuro das 
indústrias da Fileira Casa portuguesa, 
com um fórum de discussão, o Home 
Summit que contou com 16 palestras 

e a participação de 58 oradores. 

Portugal é país-
convidado da Bienal 
Internacional do Livro 
de São Paulo 2022
Portugal é, este ano, o país-convida-
do da Bienal Internacional do Livro 
de São Paulo, que decorre de 2 a 10 
de julho. Organizada pela Câmara 
Brasileira do Livro, a Bienal reúne as 
principais editoras, livrarias e distri-
buidoras de livros.
“É urgente viver encantado” é frase 
do escritor Valter Hugo Mãe que dá o 

mote para a participação portuguesa 
e expressa o reencontro e a partilha 
entre autores de língua portuguesa e 
o público brasileiro.
Portugal teve um stand de 500 m2, 
que inclui um auditório, uma livraria, 
um espaço infantojuvenil e uma zona 
multiusos, onde foram apresentadas 
exposições com conteúdos diversifi-
cados. A jornalista e escritora Isabel 
Lucas foi a curadora da programação 
de Portugal.
A comitiva de Portugal integra 23 au-
tores e chefs, e incluiu a participação 
de escritores portugueses, dos PALOP 
e de Timor-Leste, que estiveram em 
diálogo com autores brasileiros, num 
programa que contribuiu para promo-
ver o conhecimento e o interesse pela 
literatura portuguesa, e também por 
Portugal enquanto destino literário, 
cultural e turístico.
A organização da presença portugue-
sa na Bienal foi da responsabilidade 
do Camões – Instituto da Cooperação 
e da Língua, da Direção-geral do Li-
vro, dos Arquivos e das Bibliotecas, do 
Turismo de Portugal, I.P. e da AICEP 
– Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal, entidades 
que integram o Grupo de Trabalho 
Interministerial para a organização de 
Feiras do Livro internacionais, em es-
treita colaboração com a Embaixada 
de Portugal no Brasil e com o Consu-
lado-Geral de Portugal em São Paulo.

Fileira casa portuguesa 
destaca-se em Milão
Alguns dos melhores e mais inova-
dores produtos portugueses para o 
design e decoração de interiores es-
tiveram em exposição, de 6 a 11 de 
junho, numa das mais emblemáticas 
zonas da cidade de Milão, em Itália. 
A exposição MADE IN PORTUGAL 
naturally insere-se na Tortona Design 
Week, um evento anual dedicado a 
este cluster.
A mostra portuguesa incluiu peças 
de mais de 40 empresas das diver-
sas indústrias da Fileira Casa, como 
o mobiliário, colchoaria, têxteis-lar, 

cutelaria, cerâmica, iluminação e ta-
peçaria. Em conjunto, constroem um 
espaço único e acolhedor, que simula 
os ambientes de uma sala de estar 
e jantar, em conjunto com zona de 
bar. A curadoria da exposição foi da 
responsabilidade do designer luso-
-francês Christophe de Sousa. 
A sustentabilidade foi um dos valores 
em foco nesta exposição, com desta-
que para os produtos com cortiça na 
sua composição. Visando a promoção 
da economia circular, bem como o co-
nhecimento e know-how dos artesãos 
portugueses, esta zona constituiu um 
dos grandes pontos de atração da ex-
posição MADE IN PORTUGAL naturally.
Esta mostra foi organizada pela APIMA 
(Associação Portuguesa das Indús-
trias de Mobiliário e Afins) em coor-
denação com a AICEP (Agência para 
o Investimento e Comércio Externo 
de Portugal). 
Na mesma semana, também em Mi-
lão, teve lugar o Salone del Mobile, 
onde estiveram presentes 72 empre-
sas portuguesas da Fileira Casa, numa 
organização da APIMA.
A comitiva portuguesa caracterizou-
-se pela diversidade da oferta, com 
representantes de diversos setores, 
mas igualmente marcas de diferen-
tes dimensões, desde empresas com 
grande tradição no certame italiano, 
a estreantes num dos maiores palcos 
mundiais do cluster. 
A Fileira Casa portuguesa é constituí-
da por mais de 7.500 empresas, que 
representam cerca de 61 mil postos de 
trabalho e um volume de negócios de 
3,3 mil milhões de euros. 
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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
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
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
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bielorussia
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
Quénia 
Quirguistão
Rússia
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália
Sri Lanka 
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Tunísia •
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



BOOKMARKS

Vivemos num mundo em que cada 
vez é mais fácil aceder a todo o tipo 
de informação, desde factos compro-
vados e dados verificáveis, a conteú-
dos mais dúbios. A informação che-
ga de forma massificada e com uma 
rapidez que a torna difícil de filtrar, e 
consequentemente muitas vezes as 
pessoas acabam por prestar atenção 
a vozes menos credíveis.
Este acontecimento deve-se a vários 
fatores, alguns deles até são incons-
cientemente analisados como a apa-
rência física ou o estatuto socioeconó-
mico do interlocutor, que influenciam 
a predisposição para confiar naquilo 
que diz, independentemente da fiabi-
lidade do conteúdo que partilha.

Em “Comunicar com Eficácia”, os au-

tores e especialistas em ciência com-

portamental, Stephan Martin e Joseph 

Marks, revelam as forças que levam as 

pessoas a acreditar em notícias falsas ou 

mesmo como indivíduos que mentem 

e propagam informação errada conse-

guem conquistar cargos políticos.

Neste livro, é explorada a forma como 

o mensageiro, ao adquirir determi-

nadas características e traços de per-

sonalidade, consegue assumir-se en-

quanto personalidade carismática e 

afetar o modo como a mensagem é 

transmitida, e assim influenciar não 

só negócios, mas também políticas, 

comunidades e a sociedade em geral.

As empresas procuram cada vez mais 
a eficiência, colocando como objetivo 
criar valor para o consumidor e, em 
simultâneo, otimizar os recursos que 
têm. Este objetivo é o propósito do 
Lean, a filosofia de gestão que, em-
bora o conceito ainda seja vagamen-
te definido e muitas vezes mal com-
preendido, está cada vez mais presen-
te nas mais variadas indústrias.
Em “Entender o Lean” é introduzido 
o paradoxo da eficiência, com a afir-
mação que o entendimento que mui-
tas organizações têm sobre o que é 
eficiência é incorreto. O autor, Niklas 
Modig, sugere que quando as orga-
nizações se centram demasiado na 
utilização eficiente dos recursos, que 
é a forma mais tradicional e comum 
de entender o conceito de eficiência, 
o que acaba por acontecer é um au-

mento de trabalho que há para fazer.

Neste livro são apresentados exemplos 

concretos, com uma linguagem clara 

e concisa, que ajudam a clarificar a 

metodologia Lean. “Entender o Lean” 

foi o livro de gestão mais vendido na 

Suécia e já foi traduzido para mais de 

dez idiomas.

Niklas Modig é investigador na Stock-

holm School of Economics desde 2004, 

tendo feito também investigação na 

Universidade de Tóquio, entre 2006 e 

2008. Fluente em japonês, teve a opor-

tunidade, na organização de serviços 

da Toyota, procurar perceber como a 

sua filosofia poderia ser aplicada em 

contexto não industrial. Atualmente, 

Niklas Modig assumiu um papel de li-

derança como orador nas áreas de Ser-

viços Lean e Gestão Lean.
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