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CONCEPT WEBINAR 21/05/2020 (DRAFT DE 14/05/2020) 

Título: Webinar “A reabertura das relações comerciais entre Itália e Portugal e as oportunidades de investimento”. 

Organização: Câmara de Comércio Italiana para Portugal e Embaixada de Itália em Lisboa 

Data: 21/05/202 às 15h00 (hora GMT) 

Plataforma electrónica utilizada: Zoom 

Língua: Italiana. Estão previstas intervenções em língua portuguesa com interpretação em língua italiana. 

Objectivo da iniciativa: Dar a conhecer as oportunidades comerciais e de investimento do mercado português na fase de 

reabertura no final da emergência do Coronavírus, fornecer informações sobre os instrumentos técnicos e financeiros 

disponibilizados e insights para uma abordagem eficaz ao mercado. 

Destinatários da iniciativa: universo das empresas, empresários e associações de categoria italianos interessados em 

conhecer as oportunidades comerciais e de investimento do mercado português na fase de reabertura no final da 

emergência do Coronavírus. 

Duração prevista: entre 60’ e 90’ 

Enquadramento do mercado “pré-covid”: Portugal tem hoje um dos mais vibrantes ecossistemas de empreendedorismo 

europeus, decorrente dos investimentos realizados na última década em qualificação de recursos humanos, 

infraestruturas e tecnologia, que proporcionam enormes oportunidades para quem pretende lançar ou investir em novos 

negócios. O cenário económico e social está de facto profundamente mudado face ao período da crise financeira de 

2008-2014. O País nos últimos anos foi – segundo muitos media e analistas, entre os quais Forbes – “o novo destino para 

os investimentos”. Numerosas multinacionais, entre as quais Google e Amazon, abriram escritórios e shared services no 

território, e a Agência para os Investimentos local confirmou esta atenção em relação a Portugal, registando em 2018 e 

em 2019 as melhores performances em termos de investimento estrangeiro no País desde 2007. Mais em detalhe, o 

investimento directo em 2019 subiu cerca 30% face a 2018, passando de 688 a 883 milhões de Euro. A atenção dos 

cidadãos e operadores económicos para com Portugal e o seu mercado aumentou, cúmplice um maior interesse dos 

media registado nos últimos anos, devido à facilidade de abertura de filiais e sucursais e cúmplice, também, um regime 

fiscal atractivo para os chamados residentes “não habituais”. Este regime, todavia, irá sofrer alterações, prevendo o 

orçamento de estado para 2020 um imposto de 10% sobre os rendimentos que até 2019 estavam completamente 

isentos. Também o turismo contribui em grande medida a este aumento de visibilidade do País no estrangeiro. Portugal, 

de facto, em 2019 e pela terceira vez consecutiva, ganhou os World Travel Awards como melhor destino turístico a nível 

mundial. Graças à confirmação da permanência em Lisboa, até 2027, do Web Summit, evento que pôs o País no centro 

das atenções da imprensa mundial e dos investidores do sector das novas tecnologias – vencendo a concorrência de 

numerosos países e governos – o sector do ICT e das novas tecnologias tem evoluído para uma posição de relevo no 

panorama económico nacional. 

No que diz respeito às oportunidades comerciais para as empresas italianas, assinalamos como a balança comercial entre 

os dois países fez registar um sensível aumento das do intercâmbio: em 2018 Itália passou a ocupar pela primeira vez a 

sexta posição no ranking dos países clientes de Portugal, e confirmou esta posição em 2019. 
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As exportações de bens para Itália subiram, de facto, a um ritmo quase três vezes superior face ao export de bens em 

geral (subiram respectivamente 9% e 3,6%).  

As importações de bens da Itália subiram 1,6%, mantendo assim a Itália no 4º lugar do ranking dos países fornecedores 

de bens para Portugal. Apesar de ser um índice de crescimento inferior àquele das exportações para Itália, as importações 

da Itália atingiram pela terceira vez consecutiva o valor mais alto de sempre.  

Mais um elemento que achamos importante ser considerado, porque pode influenciar positivamente as trocas 

comerciais, é o aumento constante de cidadãos italianos que transferem a sua residência paraPortugal, principalmente 

por motivos de trabalho e/ou para usufruir do já mencionado regime fiscal para residentes “não habituais”. É de assinalar 

que em 2018 os italianos residentes em Portugal aumentaram 45,9% (+6.989) face ao ano anterior. Uma variação, em 

termos de fluxo, segunda apenas àquela dos cidadãos brasileiros (dados “SEF - Serviço Estrangeiros e Fronteiras”).  

Assinala-se, também, a recente instalação no território de sociedades italianas de médias e grandes dimensões, muitas 

vezes com natureza jurídica de sociedades por acções, em sectores tradicionalmente menos explorados pelos operadores 

económicos italianos, como os dos serviços (recursos humanos, serviços bancários) e ICT. 

Conteúdos do webinar: 

• Introdução:  

  S.E. O Embaixador de Itália em Lisboa, Carlo Formosa 

  Santi Cianci, Presidente da Câmara de Comércio Italiana para Portugal 

• Intervenções: 

Nuno Rogeiro, jornalista e comentador televisivo: O cenário político e económico português 

Daniel Proença de Carvalho, advogado e ex ministro da Comunicação social, Presidente do 

Conselho de Administração de Global Media Group: Incentivos do estado para a economia: limites 

e riscos. 

Luís Castro Henriques, Presidente da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de 

Portugal: Oportunidades de investimento em Portugal 

Os instrumentos a disposição dos operadores económicos italianos para apoiar os investimentos no 

mercado português: 

- Cristiana Portale, direttore Relazioni Istituzionali di Sace S.p.A. 
- Mario Bruni, responsabile Mid Corporate di Sace S.p.A. 
- Marco Rosati, responsabile Equity Origination di SIMEST 

Marcello Menichetti, Secretário Geral da Câmara de Comércio Italiana para Portugal: 

Oportunidades para o export italiano 
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