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EDITORIAL Portugalglobal nº1604

Com uma dinâmica 
empreendedora aci-
ma da média, o setor 
das TI em Portugal é 
inovador, tem por 
base o talento e uma 
forte vocação expor-
tadora. O estudo “O 

Setor TI em Portugal e Oportunidades de Inter-
nacionalização”, que destacamos nesta edição 
da Portugalglobal, vem, precisamente, compro-
var essa dinâmica e apontar as perspetivas para 
o futuro das empresas portuguesas do setor, 
indicando as principais tendências e as oportu-
nidades no mercado internacional. Este traba-
lho resultou de um desafio da AICEP à IDC Por-
tugal, que contou com a colaboração da própria 
Agência e da Portugal Digital.

Mas, para além do detalhado retrato do se-
tor e das conclusões e previsões apontadas 
neste trabalho, gostaria de referir alguns da-
dos adicionais. Note-se que este foi o único 
setor em que o número de novas empresas 
aumentou em relação aos valores de janeiro 
de 2020 e o que apresentou a maior propor-
ção de empresas exportadoras, em relação 
ao conjunto do tecido empresarial nacional.

No que toca ao investimento, Portugal tem, 
nos últimos anos, batido recordes sucessivos 
ao nível da atração de investimento, não só 
em número de projetos, mas também em valor, 

onde se destacam os projetos em áreas de ino-
vação e tecnologia. No setor dos Business Ser-
vices em Portugal, para terem uma ideia, são 
já quase 240 Centros de Serviços e Competên-
cias que representam mais de 71 mil postos de 
trabalho. Provenientes de diversas geografias e 
setores, estes projetos têm contribuído significa-
tivamente para a consolidação do hub tecnoló-
gico pelo qual Portugal começa a ser reconheci-
do na esfera internacional.

O talento, força motriz na atração de projetos 
de Investimento Direto Estrangeiro (IDE), é críti-
co no setor das TIC e as empresas devem saber 
encontrar mecanismos para captar esse talento 
e, acima de tudo, para o reter. Complementar-
mente, a confirmar tudo isto, o talento portu-
guês é também bem visível no seu ecossistema 
de startups. Um ecossistema vibrante e com 
alguns unicórnios de dimensão internacional, 
avaliados em mais de 33,9 mil milhões de euros.

Boas notícias para Portugal e, em particular, 
para o setor das TI, esperando a AICEP, com 
este estudo, contribuir para o crescimento 
destas empresas.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES

Presidente do Conselho de Administraçãoda AICEP

Tecnologias de Informação: um setor dinâmico e com 
forte contributo na economia nacional
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Tecnologias de Informação 
e Oportunidades 

de Internacionalização
 

ESTUDO REFORÇA POTENCIAL 
PORTUGUÊS NESTE SETOR 

A AICEP acaba de lançar um novo estudo sobre o setor das Tecnologias 
de Informação e Comunicação (TIC) em Portugal visando posicionar a oferta 

das empresas portuguesas no mercado internacional, e apresentando as opor-
tunidades e as tendências para o futuro no setor. O estudo foi desenvolvido 

pela IDC Portugal, consultora internacional, com a colaboração da AICEP 
e da Portugal Digital.

No estudo, entre outros fatores, é destacado o talento português pela sua di-
nâmica, resiliência e flexibilidade. Transversalmente, a forte aposta nos preços 
competitivos, na qualificação de profissionais do setor e na adaptação multi-

cultural destacam Portugal como um ecossistema promissor para 
startups tecnológicas.
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No estudo, entre outros fatores, é des-
tacado o talento português pela sua 
dinâmica, resiliência e flexibilidade. 
Transversalmente, a forte aposta nos 
preços competitivos, na qualificação 
de profissionais do setor e na adap-
tação multicultural destacam Portugal 
como um ecossistema promissor para 
startups tecnológicas.

O setor das tecnologias de informação 
português tem vindo a notabilizar-se 
pela sua maturidade e grande capa-
cidade exportadora, aspetos também 
sustentados no potencial de Portugal 
enquanto fonte de soluções inova-
doras e de criação de valor único em 
processos de inovação. Aliado ao seu 
elevado dinamismo e talento, o país 
apresenta um ambiente favorável para 
o contínuo crescimento do setor das TI.

Por seu lado, as empresas de Tecno-
logia de Informação e Comunicação 
(TIC) têm tido um papel preponderan-
te e determinante no que diz respeito 
à mudança operada junto das organiza-
ções de todos os setores de atividade, 
pela sua transversalidade, mantendo 
uma dinâmica empreendedora acima 

da média e obtendo reconhecimento 
quer a nível nacional, quer interna-
cional. As TIC são, cada vez mais, um 
enabler de escala, que aportam a agi-
lidade que os negócios precisam para 
serem competitivos, sejam esses ne-
gócios já existentes, em transforma-
ção ou a emergir.

A evolução do setor  
das TI em Portugal
De acordo com o estudo encomendado 
pela AICEP à IDC Portugal - “O Setor TI 
em Portugal e Oportunidades de In-
ternacionalização” -, este é um setor 
maduro, dinâmico e resiliente, com 
capacidade exportadora, que cresce 
em todos os segmentos, onde se 
destaca o aumento acelerado do nú-
mero de empresas de software nos úl-
timos anos.

O maior fator diferenciador de Portugal 
é o seu talento. As empresas tecnoló-
gicas portuguesas oferecem produtos 
e serviços a preços competitivos, de-
senvolvidos e suportados por pessoas 
altamente qualificadas, com caracte-
rísticas únicas de compromisso, flexi-
bilidade e facilidade de adaptação a 

diferentes culturas. As competências 
nas áreas tecnológicas são apontadas 
como um dos pontos fortes também 
por diversas empresas multinacionais 
que têm fixado os seus centros de com-
petência em Portugal.

Portugal tem vindo também a desta-
car-se na sua oferta de software, no-
meadamente software para empresas, 
e um ecossistema robusto e vibrante 
de startups tecnológicas tem vindo a 
criar soluções disruptivas com alcan-
ce global.

O setor é composto por cerca de 24 mil 
empresas que empregam mais de 147 
mil colaboradores qualificados, correspon-
dente a 3,6 por cento do emprego em 
Portugal, responsáveis por receitas supe-
riores a 21.101 milhões de euros, o equi-
valente a 5,4 por cento do total do volume 
de negócios das empresas portuguesas.

O peso das tecnologias de informação 
na economia nacional reforçou-se no 
período de 2015-2020. Verificou-se um 
crescimento significativo ao longo deste 
período, principalmente ao nível do va-
lor acrescentado bruto.

Fonte: Dados de 2020, Base de dados de empresas (Informadb), que tem como fonte oficial de base de dados de contas anuais registo de empresas  

do Ministério de Justiça.
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De acordo com o estudo em análise, 
assistiu-se, neste período, a um cresci-
mento de 10 por cento a 15 por cento 
nos segmentos de software e serviços 
de TI, assim como a um aumento de 21 
por cento na sua exportação, princi-
palmente para a União Europeia. Den-
tro dos segmentos, particularizam-se 

a edição de programas informáticos, 
a consultoria e programação informá-
tica e as atividades de processamento 
de dados, principais motivadores 
do aumento do volume de negócios 
observado no período entre 2015 
e 2020. Refira-se que as exporta-
ções TIC são impulsionadas pelas 

empresas de consultoria e progra-
mação informática.

Em termos geográficos, é evidente a 
concentração do negócio TIC na re-
gião da grande Lisboa, que representa 
64 por cento do volume de negócios 
total do setor.

Fonte: INE, Sistema de Contas Integrado das Empresas

Fonte: INE, Sistema de Contas Integrado das Empresas
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A pandemia enquanto 
palco da transformação 
digital
Devido à crescente importância das tec-

nologias de informação e comunicação 

(TIC) no panorama pessoal e profissio-

nal, este setor impactou positivamente a 

economia nacional. Responsável por um 

crescimento de 10 por cento no empre-

go e receitas, conheceu novo impulso no 

início da crise pandémica (2019-2020). 

Igualmente, e como resposta à pande-
mia, as organizações aceleraram os seus 
investimentos na transformação digital, 
o que significa que, em 2022, mais 
de metade da economia global será 
baseada ou influenciada pelo digital.

O futuro das TI em  
Portugal e no mundo
De acordo com a IDC Portugal, os in-
vestimentos em transformação digital 
vão acelerar-se no período entre 2022 
e 2025, representando mais de 55 
por cento do investimento total em 
tecnologias de informação e comuni-
cações. E em 2023, uma em cada 
duas organizações vão gerar mais de 
40 por cento das suas receitas em 
produtos e serviços digitais.
As iniciativas de descarbonização vão 
ser um objetivo fundamental dos pro-
jetos de transformação digital; 90 por 
cento das organizações referem que 
vão reduzir as emissões de carbono 
até ao final de 2023. Quanto a Portugal, e considerando as 

competências do talento português 

vinculadas à sua capacidade de ultrapas-

sar barreiras culturais, apresentam-se opor-

tunidades de crescimento das empresas 

num cenário nacional e internacional.

Destaca-se também a possibilidade de 

internacionalização para mercados que 

permanecerão relevantes no âmbito da 

Terceira Plataforma, como é o caso da 

Europa Ocidental, Estados Unidos e Ásia.

É com a emergente transformação digi-

tal que se reforça um futuro tecnológico 

promissor para o desenvolvimento de 

diferentes áreas do setor de TI em Portu-

gal, transformando o país num ecossis-

tema próspero para startups tecnológi-

cas. Aceda aqui ao Estudo.

“Durante a pandemia, o 
setor das tecnologias de 
informação e comunica-
ção demonstrou assi-
duamente uma concen-
tração regional, sendo 
Lisboa responsável por 
64% (12,839 milhões de 
euros) do volume de ne-
gócios TIC total.”

Através da conjuntura vivida, foi possí-
vel assistir a uma transformação digital 
que criou espaço para o surgimento de 
um novo padrão de tecnologias de in-
formação. Denominado “Terceira Plata-
forma” pela IDC Portugal, este paradig-
ma permite o desenvolvimento de ace-
leradores de inovação, tais como a reali-
dade virtual, inteligência artificial, robó-
tica e impressão 3D, que acentuarão 
oportunidades em mercados maduros. 
Apesar de já adotadas por algumas or-
ganizações portuguesas a médio prazo, 
prevê-se um crescimento das tecnolo-
gias da Terceira Plataforma a uma taxa 
média anual de 6 por cento até 2025.

“Os frutos deste suces-
so setorial são os uni-
córnios com ADN portu-
guês, avaliados em mais 
de 33,9 mil milhões de 
euros, entre os quais se 
destacam a Farfetch, 
Talkdesk, Outsystems, 
Sword Health, Feedzai 
e Remote. O número de 
unicórnios ‘per capita’ 
em Portugal é já supe-
rior ao de outros países 
de maior dimensão.”

https://www.portugalexporta.pt/agenda/apresentacao-estudo-setor-tecnologias-informacao-comunicacao-tic-2022
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APRESENTAÇÃO DAS TI
O estudo sobre a Internacionaliza-
ção do setor português de Tecno-
logias de Informação (TI) foi apre-
sentado publicamente no dia 21 de 
novembro de 2022 no auditório da 
AICEP em Lisboa.

A sessão contou com a participação 
do secretário de Estado da Interna-
cionalização, Bernardo Ivo Cruz, 
do presidente da AICEP, Luís Cas-
tro Henriques, do vice-presidente 
da IDC Portugal, Gabriel Coimbra, 
e de Bernardo Sousa da Portugal 

Digital. Paulo Lopes, CEO da XPand IT, 

apresentou a estratégia de sucesso de in-

ternacionalização da empresa.

A AICEP apresentou este Estudo com o 

propósito de proporcionar oportunidades 

de crescimento na promoção de Portugal 

nos mercados externos e para diversificar 

a rede de contactos das empresas de TIC.

Pode ver ou rever a sessão nos canais 

AICEP no VIMEO ou no YouTube.

AS TECNOLOGIAS ESTÃO A MUDAR 
A ECONOMIA E A SOCIEDADE

As tecnologias já estão a transformar a nossa economia e a sociedade, criando 
oportunidades para as empresas tecnológicas de todo o mundo, afirma Gabriel 
Coimbra, Group Vice President & Country Manager da IDC Portugal, em breve 

entrevista à Portugalglobal.

O responsável foca-se, com mais detalhe, na chamada 3ª Plataforma, a principal 
tendência para o futuro no setor das Tecnologias de Informação.

Como avalia, na generalidade, o estu-
do desenvolvido pela IDC sobre o setor 
das Tecnologias de Informação?

Este estudo desenvolvido pela IDC sobre o se-
tor das Tecnologias de Informação, e no con-
texto da missão da AICEP, teve como objetivo 
apoiar as empresas do setor TIC a internacio-
nalizarem os seus produtos e serviços. Para 
tal, foi desenvolvido uma primeira componen-
te de análise detalhada do setor em Portugal, 
onde foram identificados os principais indica-
dores relativos às empresas: emprego, valor 
acrescentado e contributo do setor para as 
exportações, assim como uma análise compa-
rativa com outros países. 

Após uma fotografia detalhada do setor, a 

IDC procedeu a análise das oportunidades 

de internacionalização, onde foram identifi-

cados os principais mercados por tecnologia, 

setor económico e geografia. Finalmente, o 

estudo identificou casos de sucesso, os fato-

res críticos de sucesso e um conjunto de ações 

para apoiar as empresas do setor TIC a inter-

nacionalizarem os seus produtos e serviços.

A avaliação é muito positiva já que o estudo 

foi muito transversal e profundo.

Que impacto poderá este estudo ter no de-

senvolvimento da estratégia de internacionali-

zação das empresas portuguesas de TIC?

https://vimeo.com/event/2619765
https://youtu.be/O76OJo4WbUc
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Acreditamos que o estudo é uma ferramenta fun-

damental para todas as organizações do ecos-

sistema (empresas, empresários, investidores, 

governos e agências governamentais) dispo-

rem de informação para a tomada de decisão. 

No caso concreto do governo e agências go-

vernamentais, como a AICEP, é um estudo fun-

damental para entender quais os setores, por 

tecnologia, setor económico e geografia com 

maior potencial, e consequentemente quais 

as políticas e ações concretas que devem ser 

desenvolvidas para apoiar as empresas portu-

guesas a exportarem mais.

No estudo, a IDC refere-se à 3ª Plataforma 
de tecnologias como uma das principais 
tendências a ter em conta atualmente e no 
futuro. Quer explicar um pouco esta 3ª Pla-
taforma e de que forma poderá ser impor-
tante para as empresas do setor?

A 3ª Plataforma Tecnológica (Cloud, Mobilidade, 

Redes Sociais e Big Data) e os Aceleradores de Ino-

vação (Inteligência Artificial, Robótica, Realidade Au-
mentada e Virtual, Interfaces de Voz e Gestos, etc.) 
pertencem ao novo paradigma tecnológico que, 
para além de estarem a transformar a própria 
indústria tecnológica, estão a transformar to-
dos os setores da nossa economia. 

Cada vez mais, estas tecnologias estão a per-
mitir às empresas e organizações transforma-
rem os seus modelos operacionais, criarem 
produtos e serviços, desenvolverem novas expe-
riências e canais de interação com clientes, ado-
tarem novos modelos de trabalho e repensarem 
os seus modelos de negócio de forma disruptiva.

Algumas das tecnologias pertencentes à 3ª 
Plataforma já existiam ou estavam numa 
primeira fase de criação e\ou implemen-
tação. Assim sendo, seria plausível afirmar 
que tecnologias como, por exemplo, a rea-
lidade virtual e aumentada, são o resulta-
do da 2ª Plataforma?

As tecnologias pertencentes à 3ª Plataforma e 
os Aceleradores de Inovação já existiam ou es-
tavam numa primeira fase de desenvolvimento 
há muitos anos. Veja o caso da Inteligência Ar-
tificial que já existe há mais de cinco décadas.

Hoje vemos uma aceleração enorme na tran-
sição da 2ª para a 3ª Plataforma Tecnológica. 
Enquanto o setor das Tecnologias de Informa-
ção crescerá cerca de 5 por cento ao ano en-
tre 2021 e 2026, as previsões da IDC apontam 
para um crescimento de dois dígitos ao nível 
da 3ª Plataforma e Aceleradores de Inovação. 

Podemos assumir que as tecnologias que 
surgem por meio da transformação digital 
terão, futuramente, um impacto em ver-
tentes que transpassem o mundo digital? 

A IDC prevê que os investimentos diretos 
em Transformação Digital acelerem para um 
crescimento anual médio de aproximada-
mente 16 por cento, no período de 2022 a 
2026. E o mais relevante é que grande parte 
deste investimento será canalizado não só 
para o comércio eletrónico ou canais exclu-
sivamente digitais, mas sim para novos “use 
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cases” de Transformação Digital. Estes incluem a 
Impressão 3D, a sensorização do nosso mundo fí-
sico (edifícios, lojas, estradas, cidades, etc.) através 
de sensores IoT e câmaras, assim como o desenvol-
vimento de novas formas de interação digital atra-
vés da realidade aumentada, virtual e o Metaverso.

A IDC afirma que a transformação digital sus-
tentada pela utilização das tecnologias da 3ª 
Plataforma culminará em “empresas do futu-
ro”. Qual será o impacto destas future enter-
prises em vertentes como, por exemplo, a con-
fiança do cliente, operações e infraestrutura?

Os líderes empresariais, de qualquer setor econó-
mico, estão cada vez mais focados na tecnologia 
para prosperar, tanto que “tecnologia” foi a pa-
lavra do ano para os CEO em 2022. Mas, para 
além das palavras, e com base no inquérito rea-
lizado a 389 CEO de grandes organizações em 
todo o mundo, o 2022 Worldwide CEO Survey 
da IDC, verificámos que o Digital já faz parte 
da estratégia e do negócio da maioria das em-
presas líderes mundiais. 

Os líderes das empresas são atualmente obriga-
dos a um verdadeiro malabarismo de competên-
cias para conseguirem liderar as organizações 
no futuro. O “know-how digital” foi, também 
neste estudo, eleito como a competência crítica 
para o sucesso de um CEO, ficando mesmo à 
frente da capacidade de estratégia empresarial 
e da liderança de pessoas. 

Isto porque a 3ª Plataforma Tecnológica e os Ace-
leradores de Inovação estão a transformar todos 
os setores da nossa economia. Estas tecnologias 
permitem às empresas e organizações transfor-
marem os seus modelos operacionais através 
da conetividade dos ativos e produtos, criarem 
produtos e serviços conectados e informacionais, 
desenvolverem novas experiências e canais de in-
teração com clientes, adotarem novos modelos 
de trabalho e repensarem de forma disruptiva os 
seus modelos de negócio.

Algumas outras tendências relevantes mostram esta 
transformação. A IDC prevê que em 2023 as empre-
sas europeias investirão mais de 130 mil milhões 
de euros na transformação do local de trabalho 

e irão utilizar modelos de trabalhos híbridos. 

Além do crescimento do comércio digital, a IDC 
prevê que 35 por cento das grandes organizações 
europeias irão dispor de equipas de inovação para 
desenvolver experiências integradas entre o físico 
e o digital de forma a criar diferenciação na expe-
riência do cliente.

A IDC prevê também que, até 2023, um quarto 
das maiores empresas globais irá adquirir pelo 
menos uma startup focada em software de In-
teligência Artificial de forma a conseguir obter 
competências e propriedade intelectual ao nível 
da Inteligência Artificial.

Estes são apenas alguns exemplos de como as tec-
nologias já estão a transformar a nossa economia 
e a sociedade, e consequentemente a criar enor-
mes oportunidades para as empresas tecnológicas 
de todo o mundo. Cabe agora às empresas portu-
guesas navegarem por estas oportunidades nunca 
dantes navegadas!

idcportugal.com

https://idcportugal.com/
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MARROCOS
Com cerca de 37,4 milhões de habitantes, dos quais 44 por cento tem menos de 25 anos, 
Marrocos caracteriza-se por ter uma maior estabilidade política, social e económica face a 

outros países da mesma região.

Nos últimos anos, com as reformas económicas introduzidas, a crescente abertura ao 
exterior, o investimento em infraestruturas e a aposta em setores considerados estratégicos 

para o desenvolvimento e modernização do país, a face económica deste mercado tem 
mudado de forma muito positiva.
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 > POR RUI CORDOVIL 
(DELEGADO) E MEHDI JBILOU 
(TÉCNICO) DA AICEP

  EM MARROCOS

O mercado TIC – Tecnologias de In-
formação e Comunicação representa, 
atualmente, um valor de 3,6 mil milhões 
de dólares, com uma previsão da ma-
nutenção da tendência de crescimento, 
nos próximos anos. Marrocos pretende 
aumentar a contribuição do setor das TIC 
para 11 por cento do PIB e criar 125.000 
novos postos de trabalho, num curto 
prazo, segundo os dados mais recentes 
de 2019-2020.

A utilização das TIC intensificou-se 
desde o início da pandemia COVID-19 
e, de forma mais assinalável, ao ní-
vel das administrações públicas que 
utilizam cada vez mais plataformas 
digitais no seu relacionamento com 
os cidadãos, exigindo cada vez mais 
aos utilizadores dos seus serviços uma 
adaptação à digitalização. Na realidade, 
o mercado local atravessa um processo 
de transformação digital muito impulsio-
nado pelo setor privado, mas sobretudo 
e essencialmente por entidades públicas.

Os subsetores das TIC mais ativos em Mar-

rocos são o das telecomunicações, 

representando 80 por cento da oferta 

e o das infraestruturas com 15 por 

cento. No que diz respeito à oferta 

de software estrangeiro e desenvolvi-

mento de software, estes representam 

apenas 3 por cento e 2 por cento, 

respetivamente, ou seja, a oferta lo-

cal de soluções informáticas continua 

a ser limitada.

Em termos geográficos as empresas 

de TIC em Marrocos estão mais con-

centradas na região de Casablanca 

(69 por cento), especialmente na zona 

franca de CasaNearshore e Techno-

park, seguida por Rabat com 22 por 

cento das empresas em particular na 

zona franca de Technopolis e com uma 

baixa dispersão em Marraquexe, Tânger 

e Mohamedia, com 3 por cento em cada 

cidade, respetivamente.

Atualmente o cluster das telecomunica-

ções necessita de empresas especializadas 

neste ramo, nomeadamente, no que 

concerne o desenvolvimento da rede 

5G, bem como o alargamento e desen-

volvimento da cobertura da rede de fibra 

ótica em Marrocos. Para tal, a solução é 

realizar uma abertura a operadores es-

trangeiros, nomeadamente portugueses, 

especializados no desenvolvimento de 

infraestruturas para acelerar o agrupa-

mento e partilha das novas soluções. É 

necessário obter uma autorização junto 

da ANRT (Agência Nacional de Telecomu-

nicações) para poder realizar projetos na 

área das infraestruturas. Note-se que as 

conexões à Internet continuam a crescer 

fortemente, impulsionadas sobretudo 

pela internet móvel e pela oferta de fibra 

para o lar (FTTH). A taxa de penetração 

da Internet aumentou de 6 por cento, 

em 2010, para 93,2 por cento no final 

de setembro de 2021.

Marrocos apresenta hoje um ecossistema de oportunidades para as empresas 
tecnológicas portuguesas.

ECOSSISTEMA DE OPORTUNIDADES 
PARA AS TECNOLÓGICAS PORTUGUESAS 

EM MARROCOS
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A Delegação da AICEP organizou em Casablanca e Rabat, 
nos dias 7 e 8 de dezembro, o roadshow Portugal Marrocos 
sob o mote Portugal Makes Sense/Digital Nation: Ecossis-
tema Tecnológico para promover o setor das Tecnologias 
de Informação e Comunicação.

Esta iniciativa visou promover o potencial do ecossistema 
tecnológico português, que hoje se destaca pelo dinamis-
mo e inovação das empresas e startups. E, por outro lado, 
possibilitou aos participantes nacionais desenvolverem 
um primeiro contato com a realidade do setor das TIC em 
Marrocos e ficarem com as bases para desenvolvimento de 
futuros negócios no mercado.

O primeiro dia, em Casablanca, foi mais focado na vertente 
empresarial. O seminário começou com um discurso de 
abertura do embaixador de Portugal em Marrocos, Bernar-
do Futscher Pereira, e da gestora da Fileira TIC na AICEP, 
Cândida Lobo. Contou com intervenções do presidente 
da ANETIE, Francisco Ferrão, e do presidente da APEBI 
- Federação Marroquina de Tecnologias de Informação, 
Telecomunicações e Offshoring, Redouane Haloui, que 
apresentaram um retrato do setor TIC nos seus países. Neste 
evento assinou-se ainda um Memorando de Entendimento 
(MoU) entre a ANETIE e a APEBI. 

No final da sessão, as empresas/clusters presentes, portu-
gueses e marroquinos, puderam, em reuniões B2B, discutir 
potenciais parcerias e oportunidades de negócio.
O primeiro dia terminou com uma visita a dois importantes 

polos do setor, o Technopark e da CasaNearshore, onde 

existe uma grande concentração de startups a operar nos 

diferentes subsetores das TIC em Marrocos.

Já em Rabat, o segundo dia do evento começou com uma 

visita a Technopolis; hub de startups e empresas na área 

das TIC em Rabat/Salé e Universidade Internacional de 

Rabat, a qual se destaca no tecido académico marroqui-

no pelo trabalho desenvolvido no estudo e programas de 

investigação no sector das TIC e digitalização. Após esta 

visita, teve lugar o seminário cujo discurso de abertura foi 

proferido pelo embaixador de Portugal em Marrocos, a que 

se seguiram as intervenções dos oradores e empresas nos 

mesmos moldes da sessão da véspera, finalizada, desta vez, 

com a assinatura de um MoU entre a INOVA-RIA e a APEBI.  

Esta sessão contou ainda com a intervenção de Ismail 

Azelmat, diretor da Economia Numérica do Ministério da 

Transição Digital e Reforma da Administração, cuja interven-

ção se centrou na apresentação do plano estratégico para 

o ecossistema digital em Marrocos 2030, tendo respondido 

a questões colocadas pelos representantes de empresas e 

entidades portuguesas. 

Além da APEBI, a organização do roadshow contou com o 

apoio da ANETIE - Associação Nacional das Empresas das 

Tecnologias de Informação e Eletrónica, da ANJE - Associação 

Nacional Jovens Empresários, CIP - Confederação Empresa-

rial de Portugal e da CGEM - Confédération Générale des 

Entreprises du Maroc.

Roadshow Marrocos 2022:  
Ecossistema tecnológico português é promovido em Marrocos
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Para o segmento de soluções informáti-
cas empresariais, o grau de maturidade 
do mercado marroquino já se começa a 
refletir nos apurados critérios preferen-
ciais utilizados no desenrolar do processo 
de seleção dos prestadores de serviços 
nesta matéria. No atual contexto, a 
procura é crescente e sobretudo direcio-
nada para novas soluções informáticas 
de gestão, e as empresas marroquinas 
privilegiam, cada vez mais, a qualidade 
em detrimento do preço. Portando, 
as empresas portuguesas especializa-
das nesta área poderão posicionar-se 
com uma oferta de software de alto 
desempenho e valor acrescentado, 
diferenciando-se assim das soluções 
mais básicas oferecidas pela grande 
maioria das empresas locais. Todavia, 
é necessário ter consciência e saberem 
adaptar-se a esta natureza da procura 
local do tecido empresarial marroquino, 
o qual é maioritariamente composto por 
pequenas e médias empresas (PME).

No segmento dos meios de comuni-
cação e componentes (jogos, vídeo, 
edição e música), o crescimento é muito 
forte e os novos meios de comunicação, 
especialmente o streaming, continuarão 
a crescer. As oportunidades para os 
produtos inovadores nestas matérias 
são promissoras, sobretudo aquelas 
que emergem através de parcerias em-
presariais, com a partilha de know-how 
com vista à criação e desenvolvimento 
de novos produtos mais adaptados ao 
consumidor marroquino.
 
Data Centers é uma outra aposta de Mar-
rocos. Um bom exemplo desta realidade 
é a Universidade Politécnica Moham-
med VI (UM6P), em Benguerir, que 
inaugurou em 2021 um Data Center 
que alberga o “supercomputador” 
mais potente de África. Este foi um 
importante passo e permitiu à UM6P 
servir o ecossistema digital, contribuindo 
para garantir a soberania digital do país 

e desenvolver novos serviços digitais cem 
por cento marroquinos. Projetos inova-
dores de modelagem surgiram em áreas 
vastas e diversificadas como a identifi-
cação do genoma das plantas africanas 
a serem protegidas, dados de satélite 
para melhor desenvolvimento e gestão 
de terras agrícolas ou dados meteoro-
lógicos para integração mais eficiente 
de energia renovável em redes elétricas, 
entre muitos outros.  

Marrocos está também a testemunhar 
uma implantação maciça e sustentada 
de tecnologias como a Cloud, o IoT 
e Big Data. Por outro lado, o reino 
também está a tornar-se um hub fin-
tech para startups, apoiado pelos dois 
maiores bancos do continente africa-
no – Groupe Banque Populaire (BP) e 
Attijariwafa Bank –, ambos marroqui-
nos. Neste contexto, o banco central 
marroquino, o Banco Al-Maghrib, está 
a trabalhar em nova regulamentação 
neste domínio e tudo indica que não 
colocará obstáculos específicos ao 
desenvolvimento da Fintech, muito 
importante para a existência de um 
clima de confiança no sistema para os 
investidores nacionais e internacionais.

É notório que os cidadãos marroquinos 
esperam cada vez mais poder realizar 
uma compra ou utilizar serviços online. 
De acordo com os dados da ANRT, os cida-
dãos estão cada vez mais ligados à Internet, 
tanto via smartphone como por compu-
tador. O elevado uso de smartphones 
faz do país um mercado muito in-
teressante para o desenvolvimento 
do comércio móvel (e-commerce via 
telemóvel). Note-se que, no final de 
setembro de 2021, ascendiam a 52 
milhões as assinaturas de serviço mó-
vel, sendo que a população em Mar-
rocos em 2021 era de 37,4 milhões.

Sem margem de dúvida, o governo mar-
roquino é um dos principais intervenientes 
na atração de investimento privado es-
trangeiro e na dinamização do aumento 
da competitividade do sector. Os novos 
intervenientes no mercado poderão 
tirar partido de diferentes incentivos 
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governamentais para investir no país 
através do offshoring. Falamos de um 
país com uma população jovem, o que 
se traduz num grande público-alvo para 
as empresas de TIC.

Graças à estratégia marroquina que co-
loca as ameaças cibernéticas no centro 
das suas preocupações, com a criação 
da Direção-Geral de Segurança dos 
Sistemas de Informação (DGSSI) e a 
presença de vários players internacionais 
neste mercado, existem boas oportu-
nidades para as empresas portuguesas 
com soluções de cibersegurança mais 
interessantes em termos de produto, 
serviço ou preço ideal.

No âmbito da estratégia Maroc Digital 
2030, Marrocos quer tornar-se um Hub 
Digital para acelerar o desenvolvimen-
to social e económico local e tornar 
os serviços e procedimentos do Estado 
acessíveis via online até 2030. Neste 
sentido, lançou um conjunto de projetos 
estruturantes para garantir a transição 
para uma “identidade digital comple-
ta”, segura e integrando tecnologias 
modernas nos documentos de identi-
dade. Marrocos presta especial atenção 
à introdução de novas tecnologias nos 
vários ecossistemas públicos e privados, 
nomeadamente para a constituição 
do governo em linha, e está aberto a 
soluções tecnológicas de empresas com 
vasta experiência neste domínio.

Por último, a oferta de formação é 
um elemento essencial na área das 
TIC e as escolas privadas marroquinas 
estão sempre à procura de programas 
de intercâmbio académico no estran-
geiro para uma maior especialização 
e conhecimento nesta área, o que 
constitui uma oportunidade para o 
estabelecimento de parcerias com uni-
versidades e escolas portuguesas para 
programas complementares.

aicep.rabat@portugalglobal.pt

mailto:aicep.rabat%40portugalglobal.pt?subject=
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RELACIONAMENTO COMERCIAL 
PORTUGAL – MARROCOS

A balança comercial de bens e serviços entre Portugal e Marrocos é favorável ao nosso país. Em 2021, com 1.400 empresas 

nacionais a exportar para este mercado, Marrocos foi o 11º cliente das exportações de bens portuguesas.

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM MARROCOS

BALANÇA COMERCIAL DE SERVIÇOS DE PORTUGAL COM MARROCOS

EXPORTAÇÕES DE PORTUGAL PARA MARROCOS POR GRUPOS DE PRODUTOS

IMPORTAÇÕES DE PORTUGAL PROVENIENTES DE MARROCOS POR GRUPOS DE PRODUTOS

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021 jan/
out

2022 jan/
out

Var % 
22/21b

Exportações 730,3 687,6 715,7 626,1 867,9 6,1 754,3 558,9 -25,9

Importações 152,2 161,4 199,9 183,1 265,9 16,7 203,4 289,8 42,5

Saldo 578,1 526,3 515,8 443,0 602,1 -- 550,9 269,0 --

Coef. Cob. % 479,9 426,2 358,1 342,0 326,5 -- 370,8 192,8 --

2017 2018 2019 2020 2021 Var % 
21/17a

2021  
jan/mai

2022  
jan/mai

Var % 
22/21b

Exportações 739,8 703,7 720,3 621,1 871,6 6,0 40,3 463,1 298,7

Importações 200,4 210,4 280,5 215,8 295,3 13,0 36,8 465,8 150,8

Saldo 539,4 493,4 439,8 405,3 576,3 -- -- -2,7 --

Coef. Cob. % 369,2 334,5 256,8 287,8 295,2 -- -- 99,4 --

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

Agrícolas 332,3 35,2 342,5 47,1 318,4 45,0 -7,0

Alimentares 57,5 6,1 84,2 11,6 87,8 12,4 4,3

Veículos e outro mat. transporte 197,7 21,0 114,0 15,7 77,6 11,0 -31,9

Máquinas e aparelhos 85,8 9,1 52,4 7,2 57,0 8,1 8,9

Metais comuns 23,8 2,5 24,0 3,3 35,7 5,0 48,5

Químicos 8,7 0,9 16,9 2,3 29,3 4,1 73,0

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

Veículos e outro mat. transporte 2,9 1,9 39,4 21,5 74,5 28,0 89,3

Químicos 12,9 8,5 13,2 7,2 35,2 13,2 166,5

Vestuário 12,0 7,9 34,6 18,9 34,6 13,0 0,0

Máquinas e aparelhos 45,8 30,1 24,5 13,4 31,8 12,0 29,8

Minerais e minérios 4,4 2,9 10,8 5,9 19,0 7,2 76,8

Agrícolas 31,0 20,4 18,6 10,2 16,9 6,3 -9,6

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 2021: resultados definitivos; 2022: resultados preliminares)

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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BI4ALL

AGILIDADE E INOVAÇÃO NO SUCESSO 

INTERNACIONAL
Com 18 anos de experiência, a BI4ALL é uma empresa portuguesa de referência 
em serviços de consultoria com competências em Data Analytics e Inteligência 

Artificial, transformando dados em insights, com o objetivo de melhorar os resul-
tados empresariais. Atualmente, o mercado internacional representa mais de 50 

por cento da faturação da BI4ALL.  

Os sócios-fundadores José Oliveira 

(CEO), Andro Moreira e Hugo Pinto 

(Partners), desde sempre que gerem a 

empresa com paixão, compromisso e 

entusiasmo, de modo a oferecer aos 

seus clientes as soluções mais adequa-

das para os seus negócios. A aposta no 

estabelecimento de parcerias, criando 

relações estreitas com parceiros e clien-

tes, permitiram à BI4ALL consolidar a 

sua notoriedade e reconhecimento ao 
longo dos anos. 

Em 2021, a empresa obteve um resul-
tado de 17 milhões de euros. Já 2022 
fica marcado pela abertura do novo es-
critório na Suíça, que reforça a aposta 
da empresa nos mercados internacio-
nais. Este novo escritório pretende dar 
resposta ao crescimento da empresa 
a nível internacional, em particular na 

Suíça, onde conta atualmente já com 
vários clientes e previsões de crescimen-
to para o futuro.

Alguns momentos-chave da BI4ALL são 
a expansão do negócio a nível interna-
cional em 2006, a abertura do Nearsho-
re Center em 2013, a abertura do escri-
tório no Porto em 2018 e o início do 
projeto da nova sede, a Cidade BI4ALL, 
em 2019, no mesmo ano em que com-
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pletou 15 anos de atividade. Durante a 
sua atividade já recebeu mais de 30 
prémios e reconhecimentos, entre eles 
foi considerada no “Top 10 Big Data 
Analytics Consulting/Service Companies 
in Europe 2020” pela CIO Applications 
Europe   e nas “10 Most Successful 
Consultant Companies to Watch in 
2022” pela The Leaders Globe.

Nos próximos três anos a consultora preten-
de reforçar esta estratégia de crescimento, 
com especial atenção às oportunidades no 
mercado global, acompanhando o cresci-
mento e continuando a apostar em novas 
contratações, a nível nacional e internacio-
nal. Neste momento, a BI4ALL tem cerca 
de 400 colaboradores, sendo um objetivo 
da empresa a criação de Delivery Ceters  
em zonas estratégicas do globo.

O foco da BI4ALL são os seus clientes, 
partilhando com eles um conhecimento 
de excelência quer na componente tec-
nológica, quer na componente de negó-
cio, permitindo que as organizações te-
nham vantagens competitivas ao 
transformarem os seus dados em insi-
ghts. “Num mundo onde os dados são 
soberanos, as empresas têm de estar 
atentas a soluções tecnológicas que 
lhes permitem ser mais inovadoras, 
competitivas e rentáveis”, refere José 
Oliveira, CEO da BI4ALL.

Atentos às necessidades dos clientes, 
a empresa desenvolve soluções de Data 
Analytics e Inteligência Artificial com 
o propósito de transformar dados em 
insights, ajudando as organizações a 
serem mais ágeis, flexíveis e vigorosas, 
a anteciparem o imprevisível e a se 
adaptarem rapidamente às alterações 
do mercado, estando assim preparadas 
para o futuro.

Data Analytics e Inteligência Artificial são 
referentes ao armazenamento de gran-
des conjuntos de dados, que são depois 
processados, permitindo descodificá-los e 
transformá-los em informações essen-
ciais para que as estratégias utilizadas 
pelas organizações sejam relevantes e te-
nham um impacto positivo no seu dia-
-a-dia. Essencialmente, trata-se da trans-

formação de dados em conhecimento. 
Estas soluções permitem, entre muitos 
outros benefícios, o acompanhamento 
diário dos objetivos, encontrar novas 
oportunidades de negócio, reduzir riscos, 
reorganizar recursos, antecipar cenários 
e melhorar a eficiência operacional.

A volatilidade do mercado traz desafios 
acrescidos a todas as organizações, pelo 
que a consolidação da sua atividade, ao 
longo dos anos, permitiu à BI4ALL man-
ter a confiança no futuro e continuar a 
apostar no crescimento. O seu objetivo é 
continuar a oferecer valor além das ex-
pectativas ao fornecer tecnologias e ser-
viços de excelência que capacitem e ins-
pirem os clientes a transformar dados 
em conhecimento, consolidando o esta-
tuto de empresa de referência no setor 
onde atua, e reforçando as valências na 
área de especialização que já domina, 
tendo sempre em mente o objetivo de 
continuar a crescer e a fazer evoluir os 
clientes, a nível nacional e internacional.

“O mundo está cada vez mais conecta-
do e é essencial que as empresas te-
nham maior inteligência, eficiência e co-
nhecimento no dia a dia. Há cada vez 
mais dados gerados, que necessitam 
de ser armazenados e trabalhados de 

forma a gerarem insights determinan-

tes para as organizações”, afirma o 

CEO da BI4ALL. 

Com a evolução tecnológica, a BI4ALL 

alavancou a sua oferta do Business Inte-

lligence tradicional para o Analytics, Big 

Data, Inteligência Artificial, Corporate 

Performance Management (CPM) e Sof-

tware Engineering sendo líder em servi-

ços de consultoria com competências 

de excelência nas áreas de Data Strate-

gy e Transformação Digital.

A BI4ALL trabalha com clientes dos mais 

diversos setores, entre eles: Aegon, Al-

geco, Adene, Bensaude,Cetelem ERSE, 

1st Quad Solutions, Flocert,  Grupo 

MCoutinho, Guerin, Grupo Azevedos, 

Hovione, Hiscox, Johnson & Johnson, Mu-

dum, Novartis, OGMA, Randstad, Renault, 

Salsa, Sanofi, Servier, Suma, VdA, Varo 

Energies e Worten.

bi4all.pt

https://www.bi4all.pt//
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PRIMUS VITORIA
Referência europeia em 
revestimento cerâmico

A Primus Vitória é uma média empresa cons-
tituída em 1969, com sede em Aveiro, que 

se dedica à conceção e produção de azulejo 
tradicional e revestimentos cerâmico, e pro-
dução de pavimento. É hoje uma referên-
cia europeia na produção de revestimento 

de parede em pequenos formatos.

Ambiente, qualidade, segurança, efi-
ciência e a modernidade, tanto ao nível 
do pavimento e revestimento cerâmico, 
como do azulejo, têm sido fatores de-
terminantes de mudança e atualização 
para a Primus Vitória (Primus), de modo a 
satisfazer os seus clientes. Este é o princi-
pal motivo pelo qual a empresa é reco-
nhecida como uma das mais importan-
tes unidades de produção industrial de 
azulejo tradicional português. 

Atualmente, dispõe da mais moderna 
tecnologia aplicada à produção do re-
vestimento cerâmico, permitindo que 
haja um controlo rigoroso da qualidade 
do produto nas diversas etapas do pro-
cesso produtivo, tendo sido este o prin-
cipal investimento tecnológico realiza-
do: máquinas para melhoria contínua 
na produção.        

A Primus diferencia-se pela sua capacidade 
de produzir multiformatos numa extensa 
gama de cores sólida, o que os torna quase 
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únicos nos mercados onde opera. 

A sua abordagem de exportação é feita 
diretamente aos distribuidores de pro-
dutos cerâmicos, nos mercados defini-
dos como alvo, por agentes comerciais 
que atuam nesses mesmos mercados, 
através do networking que se vai acu-
mulando em empresas do mesmo setor 
e em visitas de prospeção (feiras e dire-
tamente ao mercado-alvo).

A Primus está presente em vários mer-
cados do continente europeu, desta-
cando-se França, Escandinávia, Reino 
Unido e Holanda. Tem também presen-
ça no mercado africano, principalmente 
em Marrocos e África do Sul, bem como 
distribuidores localizados no mercado 
norte-americano e no Médio Oriente.

Os principais clientes da Primus são na 
sua maioria retalhistas, grandes distri-
buidores especialistas em cerâmica pla-
na e uma minoria são clientes para ati-
vidades DIY (Do It Yourself).

“O sucesso da nossa empresa tem como 
base a confiança crescente dos nossos 
clientes na solidez do trabalho realizado, 
bem como na qualidade dos nossos pro-
dutos”, conta-nos Carlos Milheiro, dire-
tor comercial da Primus Vitória.

Na sua estratégia de crescimento interna-
cional, a Primus pretende continuar a 
aposta de crescimento nos clientes atuais, 
quer pela extensão de gama, quer pela 

confiança e credibilidade da marca Primus 
Vitória. Tem também no seu horizonte a 
participação numa feira para um novo 
mercado-alvo em aberto. 

A Primus aposta também na sustentabi-
lidade, com um programa ativo na área 
de sustentabilidade ambiental, com o 
objetivo de melhorar continuamento o 
desempenho ambiental das suas ativi-
dades, através da prevenção da polui-
ção, da adoção de boas práticas am-
bientais e da satisfação da preocupação 
ambiental dos seus clientes.  Nesse sen-
tido, tem vindo a apostar na sua cada 
vez mais autonomia elétrica, com uma 
capacidade atual 1.628 painéis fotovol-
taicos com uma produção estimada 
de 702Mwh. Paralelamente a sua atua-
ção privilegia o cumprimento das con-
dições de segurança dos seus colabo-
radores, e dos seus produtos na cadeia 
de abastecimento nunca descorando o 
cliente final. 

A otimização das linhas de produção, 
com investimento direto em novos 
equipamentos, maximizando a eficiên-
cia produtiva e respetivo consumo 
energético, são ações previstas para 
melhorar a produtividade e manter a 
competitividade em mercados extrema-
mente concorrenciais.

A empresa aposta ainda na melhoria 
continua do serviço prestado ao cliente, 
nomeadamente em termos logísticos, 

que culminou com a construção de um 
novo armazém (7.400m2), que permite 
que todo o stock se encontre coberto.

Ao nível da Investigação, Desenvolvi-
mento e Inovação (IDI), a empresa está 
a dar os primeiros passos no sentido 
de capitalizar o seu know-how na pro-
cura de novas técnicas, matérias-primas, 
e tecnologia, que permita o desenvolvi-
mento de produtos com novas caracte-
rísticas em termos de funcionalidades, 
acompanhando as tendências dos vários 
mercados onde atua. 

O ano 2021 teve uma faturação de 
13.769.000 euros, o que representa um 
acréscimo de 8 por cento face a 2019, 
um ano considerado de referência para 
a empresa. Para 2022, vai atingir uma 
faturação superior a 17.000.000 euros, o 
que representa um crescimento de 23.5 
por cento face a 2021, e torna-se no ano 
recorde em termos de faturação, pelo que 
2022 será o melhor ano de vendas da Pri-
mus Ceramics, SA, em mais de meio sécu-
lo de existência.

primusvitoria.com

https://primusvitoria.com/
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Guerra na Ucrânia continua  
a criar sérios obstáculos  
à economia global

“Confronting the Crisis – OECD  

Economic Outlook, November 2022”

A guerra na Ucrânia vai continuar a 

afetar a economia global e a ter um 

forte impacto no preço da energia e 

na inflação. De acordo com dados re-

centes da OCDE, o crescimento global 

ficará bastante abaixo do que se previa 

antes do conflito, situando-se nos 3,1 

por cento em 2022 e diminuindo para 

2,2 por cento em 2023. Só em 2024 

voltará a registar-se um aumento do 

crescimento, que segundo as estima-

tivas da OCDE será de 2,7 por cento.

A inflação irá manter-se elevada e a 

OCDE prevê que seja de 9 por cento 

em 2022, diminuindo depois para 6,6 

por cento em 2023 e 5,1 por cento 

em 2024. A incerteza relativa ao pre-

ço da energia e eventuais interrupções 

de fornecimento de gás e eletricida-

de continuarão a afetar sobretudo os 

mercados da Europa e da Ásia.

CONSULTAR

Nova Iorque e Singapura são as 

cidades mais caras do mundo

este ano 8,1 por cento nas 172 maio-

res cidades do mundo, a subida mais 

acentuada pelo menos dos últimos 20 

anos, quando este estudo começou a 

ser realizado. Na Europa Ocidental a 

média foi ainda mais elevada, 9,9 por 

cento, sendo Zurique, na Suíça, a ci-

dade europeia mais cara.

A guerra na Ucrânia e a interrupção das 

cadeias de abastecimento têm contri-

buído para o aumento dos preços. Na 

Rússia, as cidades de Moscovo e São 

Petersburgo subiram 88 e 70 lugares 

no ranking, respetivamente, devido às 

sanções aplicadas na sequência da in-

vasão da Ucrânia. Os preços do gás e 

eletricidade subiram de forma genera-

lizada, tal como os bens alimentares e 

a habitação. O estudo analisou o preço 

de mais de 200 produtos em 172 cida-

des de 90 países e prevê que a inflação 

média abrande, em 2023, de 8,1 por 

cento para 6,6 por cento.

CONSULTAR

Comércio global de bens  

e serviços será de 32 biliões 

de dólares em 2022 

25 biliões de dólares e o de serviços 

cerca de 7 biliões no final de 2022. O 

comércio das economias do Leste da 

Ásia foi o mais resistente, não tendo 

havido diminuição das importações 

ou das exportações no último trimes-

tre, enquanto em muitos países do he-

misfério sul as exportações diminuíram 

entre 3 por cento e 8 por cento. A in-

flação elevada e a diminuição da pro-

cura continuarão a afetar o comércio 

global em 2023. 

CONSULTAR

E-commerce global atingirá os 5,5 

biliões de dólares em 2022

CONSULTAR

“Worldwide Cost of Living 2022” – 

Economist Intelligence Unit,  

dezembro 2022

Nova Iorque e Singapura são as cida-

des mais caras do mundo e ocupam 

ambas a primeira posição no índice 

“Worldwide Cost of Living 2022” da 

Economist Intelligence Unit, logo segui-

das por Telavive, Hong Kong e Los An-

geles. Em média, os preços aumentaram 

“Global Trade Update” – UNCTAD, 
dezembro 2022

O comércio global de bens e serviços atin-
girá os 32 biliões de dólares em 2022, 
segundo as previsões da Conferência 
das Nações Unidas sobre o Comércio 
e Desenvolvimento (UNCTAD). O cres-
cimento abrandou, no entanto, na se-
gunda metade do ano, tendo ficado 
no terceiro trimestre cerca de um por 
cento abaixo do verificado no período 
anterior, de março a maio.

As estimativas da UNCTAD apontam 
para que o comércio de bens atinja os 

“The World’s Top Online  
Marketplaces 2022” – Webretailer, 
dezembro 2022

O comércio eletrónico deverá atingir 
os 5,5 biliões de dólares em 2022 e 
continuará a crescer nos próximos 
anos, sendo uma aposta lucrativa 
para as empresas de diversos setores, 
segundo a Webretailer. Em 2025 as 
vendas online deverão ultrapassar os 
7 biliões de dólares, o que representa 
quase um quarto (23,6 por cento) do 
volume de negócios global.

Amazon, eBay, Shopee, Rakuten e AliEx-
press são os cinco marketplaces com 
maior número de visitantes. No que se 
refere a produtos, a moda é o setor mais 
procurado, seguindo-se a arte, artesa-
nato e prendas, os artigos para a casa e 
a música. Os consumidores da América 
do Norte são os que geram maior trá-
fego nos marketplaces online – 5,4 mil 
milhões de visitas por mês, havendo 48 
marketplaces com mais de um milhão 
de visitas mensais –, seguindo-se a Euro-
pa, com 3,8 mil milhões de visitas.

https://www.oecd.org/economic-outlook/november-2022/
https://www.eiu.com/n/new-york-and-singapore-rank-as-the-worlds-most-expensive-cities/
https://unctad.org/webflyer/global-trade-update-december-2022
https://www.webretailer.com/marketplaces-worldwide/online-marketplaces/#h-top-product-categories-sold-by-online-marketplaces


janeiro 2023 27FACTOS & TENDÊNCIAS

Sobrevivência é o principal desafio 

para 67 por cento das PME

CONSULTAR

Singapura – Aumento do Imposto 

sobre Vendas

CONSULTAR

UE estreita relações com Angola

que visa promover o comércio susten-

tável e fomentar o investimento entre 

os dois países.

CONSULTAR

Cuba consagra o primeiro 
investimento de capital 
estrangeiro

CONSULTAR

Novas medidas fiscais na Albânia

CONSULTAR

Novos objetivos quanto à 

sustentabilidade das embalagens 

CONSULTAR

culam no espaço comunitário sejam reu-
tilizáveis ou recicláveis. A proposta surge 
no seguimento de objetivos traçados 
tanto no European Green Deal como no 
novo Circular Economy Action Plan.

UE impõe novas sanções à Rússia

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentaram 25,2 por cento  
em 2022 (janeiro a outubro)

“Future Readiness of SMEs and 

Mid-Sized Companies: A Year On” – 

World Economic Forum,  

dezembro 2022

A sobrevivência é o principal desafio 

que enfrentam as PME, de acordo com 

um estudo global que envolveu cerca 

de 800 executivos de pequenas e mé-

dias empresas que o Fórum Económi-

co Mundial acaba de publicar. Cerca 

de 67 por cento salientaram a sobre-

vivência e a expansão como desafio 

prioritário, mas também a aquisição e 

retenção de talento (48 por cento), as 

questões relacionadas com a cultura e 

valores (34 por cento) ou o acesso a fi-

nanciamento e capital (24 por cento).

As PME são responsáveis por cerca de 70 

por cento do PIB e do emprego a nível 

mundial e têm sido as mais afetadas pelo 

contexto de pandemia e geopolítico.

“Singapore to Begin Goods and Sales 
Tax Increase from January 2023” – 
ASEAN Briefing, outubro 2022

A partir de 1 de janeiro de 2023 o 
imposto sobre vendas em Singapura 
sofrerá um aumento de 7 por cento 
para 8 por cento, sendo expectável 
que em 2024 seja aumentado em 
mais um ponto percentual. 

“UE e Angola celebram o primeiro 
acordo de facilitação do investimento 
sustentável” – Comissão Europeia, 
novembro 2022

A União Europeia e Angola celebra-
ram um Acordo de Facilitação do In-
vestimento Sustentável (AFIS), o pri-
meiro deste tipo celebrado pela UE, 

“Cuba: luz verde a primera inversión 
de capital extranjero en el sector  
del comercio” – Portugalnews, 
dezembro 2022

Uma empresa cubana, em parceria 
com um grupo empresarial espanhol, 
vai abrir em Cuba uma loja de venda 
de vários artigos, incluindo materiais 
de construção, tratando-se da primei-
ra empresa mista de capital estrangei-
ro criada após a reforma da política de 
investimento estrangeiro.

“2023 Fiscal Package Brings  

Important Changes In Albania” – 

Mondaq, dezembro 2022

A partir de 2023, vai entrar em vigor 

na Albânia um conjunto de medidas 

fiscais para beneficiar tanto os traba-

lhadores, nomeadamente através de 

um aumento do valor salarial isento 

de IRS, como as empresas, uma vez 

que que será alargada a isenção do 

pagamento de imposto para peque-

nas empresas com volume de negó-

cios até 14 milhões de ALL.

“EU Proposal for Packaging  

and Packaging Waste Regulation” –  

Lexology, dezembro 2022

A UE publicou uma proposta relativa 

à gestão de embalagens para garantir 

que, até 2030, as embalagens que cir-

Jornal Oficial da União Europeia, de-
zembro 2022

A UE atualizou as sanções impostas à 
Rússia, passando a incluir, além de no-
vos produtos, a proibição da prestação 
de serviços relacionados com a impor-
tação ou o transporte para países ter-
ceiros, incluindo por via de transbor-
dos entre navios, de petróleo bruto 
ou produtos petrolíferos de origem 
ou propriedade russas, se adquiridos 
a preços superiores ao limite máximo 
pré-estabelecido pela Aliança para a 
Limitação dos Preços, a proibição da 
comercialização, corretagem ou trans-
porte para países terceiros, incluindo 
por via de transbordos entre navios, 
de petróleo bruto ou de produtos pe-
trolíferos de origem ou propriedade 
russas exportados da Rússia, a proi-
bição da prestação, direta ou indire-
tamente, de serviços de publicidade, 
estudos de mercado e sondagens de 
opinião, bem como serviços de ensaio 
de produtos e de inspeção técnica, a 
proibição de novos investimentos no 
setor mineiro russo, entre outras.

Comércio Internacional de Bens  

de Portugal – INE, dezembro 2022

De janeiro a outubro de 2022 as ex-

portações de bens ascenderam a 65,4 

mil milhões de euros, contra 52,2 mil 

milhões de euros em igual período de 

2021, ou seja, um aumento de 13,1 

mil milhões de euros (taxa de varia-

ção homóloga de 25,2 por cento), de 

https://www.weforum.org/press/2022/12/small-business-big-problem-new-report-says-67-of-smes-worldwide-are-fighting-for-survival
https://www.aseanbriefing.com/news/singapore-to-begin-goods-and-sales-tax-increase-from-january-2023/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/IP_22_6136
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/Paginas/NewDetail.aspx?newId=%7bC2192155-F88E-45B3-8E3B-AF8C9E0DD370%7d&utm_source=pt-news&utm_medium=newsletter
https://www.mondaq.com/sales-taxes-vat-gst/1259846/2023-fiscal-package-brings-important-changes-in-albania?email_access=on
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=6a0eae36-f37a-4f06-84f7-811e98818c68&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2022-12-12&utm_term=
https://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/sanctions-against-russia-explained/ 
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acordo com resultados publicados pelo 

INE. No mesmo período, as importações 

totalizaram 90,9 mil milhões de euros 

e cresceram 23,9 mil milhões de eu-

ros, apresentando uma tvh de 35,7 por 

cento. Comparando com os primeiros 

dez meses de 2020, as exportações e 

as importações aumentaram 47,6 por 

cento e 61,4 por cento, respetivamen-

te (+30,5 por cento e +35,6 por cento, 

pela mesma ordem, face ao mesmo pe-

ríodo de 2019).

Estes resultados determinaram um défice 

da balança comercial de 25,5 mil milhões 

de euros, correspondente a um agra-

vamento de 10,8 mil milhões de euros 

relativamente a 2021. A taxa de cober-

tura das importações pelas exportações 

situou-se em 71,9 por cento que cor-

responde a uma quebra de 6,0 pontos 

percentuais em comparação com a taxa 

registada em janeiro/outubro de 2021.

CONSULTAR

PIB cresce 8,0 por cento em volume 

em 2022 (janeiro a setembro)

CONSULTAR

em volume, 4,9 por cento em termos 

homólogos e 0,4 por cento compara-

tivamente ao 2º trimestre de 2022 (va-

riação em cadeia), resultados que compa-

ram, respetivamente, com as estimativas 

de crescimento de 2,1 por cento e 0,2 por 

cento para a Zona Euro.

O PIB de Portugal cresce 6,7  

por cento em 2022 e 1,0 por cento 

em 2023

CONSULTAR

OECD Economic Outlook, Volume 

2022 Issue 2 – OCDE, novembro 2022

De acordo com as mais recentes proje-

ções da OCDE, Portugal irá registar um 

crescimento real do Produto Interno 

Bruto (PIB) de 6,7 por cento em 2022 

e 1,0 por cento em 2023. Para a evolu-

ção do PIB em 2022 a procura externa 

líquida registará um contributo de 2,6 

pontos percentuais. As exportações de-

verão crescer 17,4 por cento e 3,5 por 

cento em 2022 e 2023, respetivamente.

A OCDE prevê ainda um défice da Ba-

lança Corrente de 1,6 por cento do PIB 

em 2022 e de 1,0 por cento em 2023 

e uma taxa de desemprego de 6,1 por 

cento este ano e de 6,4 por cento no 

próximo. Quanto à inflação, a projeção 

aponta para 8,3 por cento em 2022, 

diminuindo para 6,6 por cento em 

2023. O défice orçamental será de 1,8 

por cento do PIB em 2022 e de 0,6 por 

cento em 2023.

Contas Nacionais de Portugal –  
INE, novembro 2022

De acordo com os resultados das Con-
tas Nacionais Trimestrais publicados 
pelo INE – Instituto Nacional de Esta-
tística, em 2022 (janeiro a setembro) o 
Produto Interno Bruto (PIB) registou um 
crescimento real de 8,0 por cento face 
ao período homólogo de 2021. De re-
ferir que as mais recentes projeções da 
Comissão Europeia apontam para um 
crescimento real do PIB de Portugal de 
6,6 por cento em 2022, que compara 
com a previsão de crescimento de 3,2 
por cento para a Zona Euro. A verifica-
rem-se estas projeções, 2022 será o se-
gundo ano consecutivo em que o PIB de 
Portugal cresce acima do da Zona Euro 
e o sexto desde 2016.

Em termos trimestrais, no 3º trimes-
tre de 2022 o PIB de Portugal cresceu, 
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https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539848259&DESTAQUESmodo=2
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=539377039&DESTAQUEStema=55557&DESTAQUESmodo=2
https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2022/issue-2_f6da2159-en
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notícias 
AICEP
AICEP apresenta 
Tendências de 
Marketing e Gestão 
Internacional
O programa Tendências em Gestão 
e Marketing Internacional, desen-
volvido pela AICEP em parceria com 
o FutureCast Lab do ISCTE, visou a 
produção de informação estrutura-
da sobre tendências internacionais à 
medida das empresas portuguesas. 
O projeto culminou com a conferên-
cia “International Trends for a New 
World”, que teve lugar no dia 6 de 
dezembro no ISCTE. 

“Os hábitos de consumo estão a mudar, 
as relações com clientes e fornecedores 
estão a ganhar novas dinâmicas, e num 
contexto de rápida e constante mu-
dança torna-se imperativo conhecer as 
principais inovações na área da gestão 
e as grandes tendências do marketing 
internacional”, afirmou o presidente 
da AICEP, Luís Castro Henriques.

Luiz Moutinho, conferencista interna-
cional foi o keynote speaker do evento, 
introduzindo uma ótica de negócios in-
ternacionais voltados para as tendências 
do futuro, como Big Data e Small Data, 
e Robótica e Qualidade de Exportação.

O evento incluiu um painel sobre No-
vas Tendências na abordagem aos 
mercados internacionais, que incidiu 
em questões relacionadas com a ino-
vação e sustentabilidade nas empre-
sas. Moderado por Pedro Dionísio, 
membro do Conselho Estratégico 

e Científico do FutureCast Lab/ISCTE, 

o painel teve a participação de Carla 

Graça, Chief Digital Officer & Inter-

national Marketing Manager da Vista 

Alegre, Carlos Santos, diretor-geral da 

Amorim Itália, Rui Miguel Nabeiro, 

CEO do Grupo Nabeiro (Delta Cafés) 

e Vitor Coelho, diretor de Public Af-

fairs da Navigator.

Os resultados do projeto foram apre-

sentados por Isabel Marques, diretora 

de Produto da AICEP, que reforçou a 

importância da mitigação da assime-

tria de informação ao tornar o conhe-

cimento das tendências internacionais 

acessíveis aos principais responsáveis 

das empresas através do portal Por-

tugal Exporta. Com uma divulgação a 

mais de nove mil empresas, as ações 

de capacitação online obtiveram uma 

alta classificação por parte dos parti-

cipantes, sendo que 99,8 por cento 

recomendariam o programa.

O secretário de Estado da Internaciona-

lização, Bernardo Ivo Cruz, encerrou a 

sessão destacando a significância que 

esta parceria constitui para a criação 

de oportunidades para as empresas 

explorarem a ciência nas diversas fren-

tes de negócio. Veja aqui a conferência.

AICEP organiza a 1ª 
edição do AICEP Booster 
Programme
A 1ª edição do “AICEP Booster Pro-
gramme – EU Funding & Tenders  / 
External Action” realizou-se, nas insta-
lações da AICEP em Lisboa, nos dias 5 
e 6 de dezembro, e contou com a parti-
cipação de 14 empresas portuguesas.

O “AICEP Booster Programme” é um 
programa de capacitação e aceleração 
de empresas portuguesas na área da 
consultoria (de gestão e/ou de enge-
nharia) na candidatura a oportunida-
des de financiamento europeu no âm-
bito da Ação Externa da União Euro-
peia (cooperação e desenvolvimento).

O evento teve uma forte componente 
prática e interativa, nomeadamente 
na preparação de propostas, definição 
de estratégia, identificação e pesquisa 
de oportunidades, construção de par-
cerias, entre outros.

Os principais tópicos abrangidos no 
programa foram: The EU External Ac-
tion Procurement Markets, Required 
Company Documentation and Bid Li-
brary, Identifying Appropriate Oppor-
tunities, Tendering effectively, Need 
for partnerships and building consortia 
e Practical EU Bidding.

O evento foi conduzido pela empre-
sa  Consulting Ireland  (empresa inter-
nacional especializada) em coorde-
nação com a Delegação da AICEP 
em Bruxelas e a Área das Multilate-
rais da AICEP, e contou ainda com o 
apoio institucional do  Camões - Ins-
tituto da Cooperação e da Língua, 
I.P.,  CIP - Confederação Empresarial 
de Portugal e APPC - Associação Por-
tuguesa de Projetistas e Consultores.

https://www.youtube.com/watch?v=UIfyGQDfzBE
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006549111768272896
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006549111768272896
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7006549111768272896
http://www.cip.org.pt/
http://www.cip.org.pt/
http://www.appconsultores.org.pt/pt/
http://www.appconsultores.org.pt/pt/
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AICEP
ONE-STOP SHOP

PROGRAMA DE VISITAS
Organização de programa de reuniões em Portugal

ACOMPANHAMENTO
Abordagem de proximidade no apoio
ao desenvolvimento do seu negócio

APOIO À DECISÃO
Disponibilização de informação de apoio
à decisão de investimento e identificação de parceiros

INSTALAÇÃO 
Apoio ao processo de instalação
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Classifi-
cativa de Países com a graduação dos mercados em função do seu 
risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de cumpri-
mento das suas obrigações externas, a curto, a médio e a longo 
prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), correspondendo 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. Hele-

na, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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A VACA PÚRPURA

METAVERSO - O QUE É, COMO FUNCIONA E 
PORQUE VAI REVOLUCIONAR O MUNDO?

Após ver duas, três ou dez vacas, é fácil per-

der o interesse nelas, tornando a paisagem 

na qual estão inseridas aborrecida. Uma 

vaca púrpura, no entanto, é inesquecível. 

No mundo do marketing, os consumido-

res deparam-se com imensas vacas casta-

nhas, saturadas de informação repetida, 

mas é certo que não se esqueceriam de 

uma vaca púrpura. 

Neste livro, o autor, Seth Godin, ajuda-o 

a criar a vaca púrpura que lhe poderá es-

tar em falta através de conselhos sólidos 

e análises frontais e objetivas do mercado, 

produzindo bens e serviços que valem 

a pena do ponto de vista do marketing.

Seth Godin já escreveu 20 livros bes-

tsellers, publicados em mais de 37 

línguas. É considerado uma das perso-

nalidades mais importantes do século 

XXI pela Successful Meetings Magazine. 

O termo Metaverso tem vindo a ganhar 

cada vez mais relevância e poder, 

moldando as plataformas políticas 

de vários governos, tais como a União 

Europeia, os EUA e a China.

Sendo o sucessor da Internet, o Meta-

verso permite construir um mundo vir-

tual 3D interligado, que irá revolucio-

nar um grande leque de setores, des-

de finanças até saúde e pagamentos. 

Através dele, o conceito de Internet 

irá ser transformado em algo que nos 

rodeia, permitindo uma reformulação 

da sociedade.

Através deste livro, Matthew Ball, es-

pecialista no Metaverso, define e des-

mitifica o futuro digital, incentivando 

os leitores a considerar este conceito 

com uma perspetiva livre de descrenças.

Matthew Ball é o CEO da Epyllion e ex-

-chefe global de estratégia da Ama-

zon Studios. É autor de artigos pu-

blicados no New York Times,  The 

Economist e Bloomberg, e as edições 

de autor dos seus ensaios sobre o Me-

taverso foram lidas milhões de vezes. 

https://www.wook.pt/autor/peter-sander/71749/122
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