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Construção e infraestruturas, energia, agronegócio e TIC são alguns dos setores 
de oportunidade para as empresas portuguesas que pretendam alargar a sua 

internacionalização para o Senegal, uma das economias com melhor desempenho 
na África Subsaariana, em particular na África Ocidental, e onde a estabilidade 

política e social, a par de uma população jovem – 65 por cento tem menos de 25 
anos – são fatores a considerar na abordagem a este mercado.

Um mercado em análise pelo embaixador de Portugal no Senegal, Vítor Sereno, 
pelo delegado da AICEP no país, Tiago Bastos, e pelo presidente da Câmara 

de Comércio e Indústria Portugal Senegal, Gonçalo Terenas. Conheça ainda a 
experiência de empresas portuguesas que apostaram no mercado senegalês: 

Camacho Engenharia, Dakarnave e Parfois.

SENEGAL
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 > POR VÍTOR SERENO, 
EMBAIXADOR DE PORTUGAL 
EM DAKAR

as energias renováveis, os oceanos e 
a água.

Como Portugal, o Senegal aposta na 
energia eólica – a recente inaugura-
ção do parque eólico Taïba Ndiaye, 
em Thiès é disso prova. O país é tam-
bém um ator regional fundamental 
no Oceano Atlântico – assinalo o 
trabalho de colaboração que desen-
volvemos em conjunto no Golfo da 
Guiné ou para a iniciativa Mar Aber-
to, que visita anualmente o porto 
de Dakar. Ou como a gestão dos re-
cursos hídricos no contexto regional 
preocupa as autoridades deste país, 
dedicadas a um delicado e vital sis-
tema de transporte de água potável 
para a capital. Concretamente em 
todos estes exemplos, incluídos no 
PSE, Portugal tem interesses funda-
mentais, know-how, um passado e 
empresas significativas e relevantes.

Todas estas circunstâncias determi-
nam a consciência que tenho de que 
o nosso futuro passa, cada vez mais, 
por África. 

A África Ocidental está entre os me-
lhores casos de sucesso em crescimen-
to económico no planeta e acompa-
nho com entusiasmo o surgir de uma 
nova geração de empreendedores e 
políticos nesta zona do mundo. São 
uma fonte de inspiração permanente 
e espero que Portugal possa também 
trazer para este país e para esta região 

UM PORTUGAL MODERNO 
E COMPETITIVO NA ÁFRICA OCIDENTAL

Há décadas que Dakar é, através do lendário rally, uma marca global, 
imediatamente associada a intrépidos aventureiros, conquistas do deserto, 
perseverança e glória desportiva. Na senda desta vertigem, não percamos 

a oportunidade e façamos o nosso próprio Portugal-Dakar, sinónimo 
de investimento, parceria, determinação e sucesso.

rito e hospitalidade designado por Te-
ranga. As múltiplas filiais e escritórios 
de grandes multinacionais e organi-
zações internacionais, responsáveis 
por toda a sub-região, evidenciam a 
dimensão multilateral da capital.

Parte significativa de uma zona eco-
nómica estável, com moeda única e 
câmbio fixo face ao euro, dotado de 
um sistema bancário sólido e úni-
co em África, o Senegal tem aliado 
à estabilidade uma imprescindível e 
moderna infraestrutura – o sistema 
logístico, com um novo aeroporto e 
ligações portuárias geograficamente 
ideais para toda a África Ocidental, fa-
zem parte do Plano Senegal Emergen-
te (PSE), uma excelente oportunidade 
de investimento. O turismo, também, 
vê no património – ilhas e vasta costa 
– um destino aliciante e precioso.

Do mesmo modo, não pode deixar de 
notar-se a singular posição da língua 
portuguesa neste país irmão. São já 
45.000 os estudantes senegaleses a 
aprender a língua de Camões, o que 
nos torna um caso quase único a nível 
mundial, dada a área geográfica fran-
cófona onde nos encontramos, o que 
constitui uma enorme mais valia para 
as empresas portuguesas que operam 
ou pretendam estabelecer-se no país.

O Senegal e Portugal partilham ain-
da visões e valores comuns em áreas 
centrais da arena multilateral, como 

Portugal, através da sua Embaixada 
no Senegal, encontra-se numa posi-
ção única e invejável no continente 
africano. A quatro horas de voo de 
Lisboa, Dakar é, de facto, a placa gi-
ratória – estável, segura e democrá-
tica – de acesso à África Ocidental, 
verdadeiro hub e porta de entrada na 
sub-região. São inúmeros e diversos 
os níveis com os quais Dakar benefi-
cia desta sua posição estratégica.

A histórica estabilidade senegalesa 
pós-independência, num continente 
não raras vezes tragicamente atin-
gido pelo conflito armado, fizeram 
deste país um oásis de solidez de-
mocrática, institucional, económica e 
securitária. A este propósito, louve-se 
a atempada e positiva resposta des-
tas autoridades à presente pandemia 
COVID-19. A tolerância religiosa e o 
desenvolvimento cultural são justo 
orgulho dos senegaleses, que tudo 
fazem para bem acolher, no seu espí-
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a técnica, a inovação, o conhecimen-

to e a sua universalidade que não me 

canso de promover e dignificar.

Também na segurança regional esta-

mos intimamente envolvidos e coope-

rantes. Trabalhamos em parceria para 

a promoção da segurança e paz no 

Sahel africano. Portugal associa estrei-

ta e intimamente a sua identidade es-

tratégica e de defesa à África Ociden-

tal de uma forma especial na Europa 

e no mundo, numa compreensão do 

impacto que a geografia, a história, 

a política e a globalização associada 

têm na segurança e prosperidade na-

cionais e regionais.

-Conacri e Burquina Faso) acentuou-se 

significativamente, refletindo um cres-

cente interesse económico bilateral. A 

relação institucional sólida que man-

temos e promovemos com o governo 

e a Câmara de Comércio & Indústria 

Portugal-Senegal (CCIPS) permite-nos 

antecipar um contínuo e exímio apoio 

aos investimentos portugueses. O nú-

mero de missões empresariais, em es-

treita colaboração com a CCIPS, que 

temos acompanhado é disso prova. E 

acreditamos que a recente criação do 

Conselho Consultivo Empresarial da 

Embaixada de Portugal em Dakar é e 

será uma peça-chave neste processo.

A prioridade que damos às relações 

entre a UE e África é uma oportuni-

dade para colocar o nosso país no 

centro da cena diplomática. Não ab-

dicamos de ter uma verdadeira polí-

tica global para o continente africano 

e, em Dakar, podem contar connosco 

antes, durante e depois da presidên-

cia portuguesa do Conselho da União 

Europeia de 2021, que terá África no 

centro das suas ambições, permitindo 

realizar aquela que é a visão aspiracio-

nal consagrada na Agenda 2030.

Num modelo de mistura Norte-Sul 

conseguido e de sucesso, e com o 

bem-vindo espírito Teranga que distin-

gue o Senegal, a Embaixada é a ponte 

que une Portugal a esta sub-região. 

O cenário existe e é favorável. 

Estamos preparados, temos equipa, 

projetos, determinação e vontade. 

Enquanto operador económico, vai 

querer ativar esta ligação e aprovei-

tar esta ponte? Este é o nosso con-

vite. Para dar o primeiro passo, basta 

enviar um e-mail para o nosso Con-

selheiro Comercial, Dr. Tiago Bastos 

(tiago.bastos@portugalglobal.pt).

A ponte existe: depende de si, avançar. 

Nós estamos no terreno à sua espera. 

não alterou as características funda-

mentais da importância da segurança 

em África para Portugal: a vizinhança 

geográfica imediata, as relações huma-

nas quotidianas e as questões econó-

micas mutuamente benéficas. 

A nossa Missão Diplomática no Se-

negal assume, assim, com dedicação 

e entusiasmo um papel multilateral 

preponderante nas relações económi-

cas, sociais e culturais, sem esquecer a 

dimensão política regional protagoni-

zada por Dakar. Para isso renovámos 

as nossas instalações e aprofundámos 

os nossos contactos locais e regionais 

– somos o canal privilegiado para a 

Esta é uma realidade que os portugue-
ses identificaram durante séculos (des-
de que navegadores portugueses ex-
ploraram estas costas em 1444) e para 
a qual também contribuíram ativa e 
transversalmente durante as diferentes 
fases da história do nosso país. A in-
tegração europeia das últimas décadas 

imagem de um #portugalmodernoe-
competitivo de que nos orgulhamos.

Durante o ano de 2019, a dinâmica 
das trocas comerciais entre Portugal e 
os sete países pelos quais somos res-
ponsáveis (Senegal, Costa do Marfim, 
Serra Leoa, Libéria, Gâmbia, Guiné-

mailto:tiago.bastos%40portugalglobal.pt?subject=
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ESTABILIDADE SOCIAL E ECONOMIA 
PRÓSPERA NA ÁFRICA OCIDENTAL

Com uma população de mais de 16 milhões de habitantes, o Senegal é uma das 
economias com melhor desempenho na África Subsaariana, com uma taxa média 

de crescimento superior a 6 por cento nos últimos quatro anos, integrando o grupo 
restrito das 10 economias africanas que registaram maior crescimento em 2019. 

É também a segunda maior economia da UEMOA – União Económica e Monetária 
do Oeste Africano e da África Ocidental de língua francesa. A estabilidade social 
e duradora do país propicia um ambiente de negócios favorável ao investimento, 
e a implementação, pelas autoridades, de um vasto programa de reformas no país 
tem conferido uma maior competitividade à economia, estimulando os fluxos de 
IDE em setores-chave como a agricultura, indústria, turismo, infraestruturas de 

transporte e indústrias extrativas.

 > POR TIAGO BASTOS, 
DELEGADO DA AICEP  
NO SENEGAL

O Senegal irá, naturalmente, sofrer as 

consequências económicas da atual 

conjuntura, obrigando ao adiamento, 

por um ano, do início da produção 

comercial do petróleo para final de 

2023, devido à desaceleração da ativi-

dade no setor. No entanto, para além 

de já estar habituado a lidar com pan-

demias, como o Ébola e a COVID-19, 

o país tem uma visão muito clara do 

que pretende para o futuro, pelo que 

as reformas, ainda que revistas, certa-

mente terão continuidade.

Segundo estimativas iniciais da Co-

missão Económica para a África, o 

continente pode perder pelo menos 

1,4 por cento do crescimento eco-

nómico, estimado em 29 mil milhões 

enquanto potência regional dentro 
do continente africano. A primeira 
fase teve um custo planeado de apro-
ximadamente 16,14 mil milhões de 
dólares, abrangendo principalmente 
os setores das infraestruturas e ser-
viços de transporte, energia, agri-
cultura, educação e formação, água 
potável e saneamento, saúde. O PSE 
2, com um valor inicialmente previs-
to de cerca de 23,2 mil milhões de 
dólares, concentra-se em três eixos: a 
estabilidade da estrutura macroeco-
nómica; a melhoria do ambiente de 
negócios para fortalecer o setor pri-
vado; o desenvolvimento dos recur-
sos humanos, beneficiando do facto 

de dólares, e passar de 3,2 por cen-
to para cerca de 1,8 por cento, mas 
o Senegal, segundo a mesma fonte, 
continuará a crescer acima da média 
caindo de 6,8 por cento para cerca 
de 3 por cento.

O país tem crescido a uma taxa mé-
dia anual de 6,4 por cento, desde 
2014, impulsionado pelo plano estra-
tégico e operacional “Plan Sénégal 
Emergent” (PSE), lançado nesse ano 
para um período de 10 anos, e dis-
tribuído por duas fases: 2014-2018 e 
2019-2023. O objetivo é alcançar o 
estatuto de país emergente até 2035, 
reforçando claramente o seu papel 
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de se tratar de um país em que 65 
por cento população tem menos 25 
anos. Há muitas metas ambiciosas, 
mas destacaria a criação de 600.000 
postos de trabalho; o crescimento de 
7 por cento a 8 por cento e atingir 
um PIB per capita de 1.500 dólares.

O crescimento económico tem pro-
curado acompanhar a estabilidade 
social, mesmo em períodos de cri-
se, com o lançamento, em abril, do 
Programa de Resiliência Económica e 
Social (PRES) para mitigar os efeitos 
da pandemia COVID-19, no valor de 
1.600 milhões de dólares, que incluiu 
quatro pilares: saúde; estabilidade 
macroeconómica e financeira; apoio 
às populações (mais de 134 milhões 
de euros em comida e oferta de ener-
gia e água); e aprovisionamento de 
bens de primeira necessidade. Pro-
curou, por um lado, dar prioridade 
à estabilidade social no país, e, por 
outro, ajudar as microempresas, so-
bretudo o setor informal, evitando, 
deste modo, tensões sociais.

buindo com cerca 55 por cento para 
o PIB e empregando 26,5 por cento 
da população ativa. Beneficia de uma 
excelente infraestrutura de telecomu-
nicações, favorecendo os investimen-
tos nesta área.

A agricultura emprega 52,7 por cento 
da população ativa e contribui com cer-
ca 20 por cento do PIB, reunindo todas 
as condições necessárias para aumen-
tar esse contributo – água, fatores de 
modernização e bons pacotes tecnoló-
gicos, especialmente para a produção 
de amendoim e vegetais –, embora 
esteja dependente da importação de 
produtos alimentares estrangeiros.

O setor industrial contribui para apro-
ximadamente 25 por cento do PIB, 
empregando 20,2 por cento da popu-
lação ativa, e baseia-se sobretudo na 
produção de fertilizantes e ácido fosfó-
rico, bem como no processamento de 
amendoim e de frutos do mar. Apesar 
das oportunidades significativas e das 
inúmeras políticas, programas e proje-

Desde 2012, com a chegada ao po-
der do presidente Macky Sall, a dívida 
pública do Senegal passou de 42,9 
por cento para 67 por cento do PIB 
em 2020, segundo o Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), um incremen-
to explicado não só pelos investimen-
tos maciços em projetos no âmbito 
do PSE, mas também devido ao au-
mento dos salários dos funcionários 
públicos desde 2018, que permitiu a 
criação de uma classe média. O in-
vestimento público em infraestrutu-
ras, agricultura e energia manteve o 
défice orçamental em 3,8 por cento 
do PIB em 2018 e 2019, acima do 
limite de convergência de UEMOA 
de 3 por cento, mas devido à baixa 
carga tributária (15 por cento do PIB) 
e à poupança interna, esse défice foi 
parcialmente financiado por emprés-
timos externos, tendo a inflação per-
manecido em níveis muito baixos, de 
menos de um por cento.  

A economia senegalesa é sobretudo 
baseada no setor dos serviços, contri-
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tos do governo, as empresas ainda en-
frentam inúmeras restrições técnicas, 
financeiras e humanas que prejudicam 
a sua competitividade.

Graças à sua posição estratégica, 
quer para a Europa, quer para os Es-
tados Unidos, o Senegal é um ponto 
chave na estabilidade regional, mas 
também uma porta de entrada para 
uma região com uma das mais altas 
taxas de crescimento no mundo. 

Além de acolher as sedes regionais 
de várias multilaterais e um número 
considerável de representações di-
plomáticas, é também observador 
associado da CPLP, membro da União 
Africana, da CES (Comunidade de 
Estados Sahélo-Sahariens), da Orga-
nização Internacional da Francofonia, 
da Organização da Cooperação Islâ-
mica, e da Organização Mundial do 
Comércio, entre outras, como a ICAO 
ou a ASECNA.

Oportunidades 
de negócio
Atualmente existem aproximada-
mente 30 empresas de capital por-
tuguês instaladas no Senegal, com 
predominância no setor dos serviços, 
nomeadamente transportes, ban-
ca, arquitetura, engenharia, manu-
tenção naval, cultura, mas também 
construção, energia e agronegócio. 
A Câmara de Comércio & Indústria 
Portugal Senegal tem uma delegação 
permanente em Dakar, e a Eurocham 
tem vice-presidência portuguesa.

São vários os setores de atividade 
onde as empresas portuguesas po-
dem encontrar oportunidades de ne-
gócio no Senegal.

Construção e infraestruturas
O setor da construção, liderado pe-
los grupos EIFFAGE, CDE, CSE e GE, 
está em forte crescimento, impulsio-
nado pelo desenvolvimento de gran-
des infraestruturas, mas também por 
projetos imobiliários, áreas comer-

ciais, industriais e turísticas. O défice 
habitacional é estimado em quase 
300.000 unidades, pelo que o poten-
cial da construção civil é imenso, uma 
vez que há vastas áreas do território 
por explorar. A procura anual de re-
sidências está estimada em 10.000 a 
15.000 unidades, mas a oferta é infe-
rior a 5.000 unidades, o que obrigou 
à criação de novos centros urbanos 
como a nova cidade de Diamniadio, 
a cerca 40 quilómetros da capital, e 
outros se seguirão como o Lago Rose 
ou Diass. Diamniadio, sede dos Mi-
nistérios governamentais, irá acolher 
o novo estádio de 50.000 lugares 
para a realização dos primeiros Jogos 
Olímpicos da Juventude em África, já 
em 2022, num investimento de 60 
milhões de euros.

Procuram-se investidores para gran-
des projetos, como a reabilitação da 
1.355 quilómetros linha férrea entre 
Dakar e Bamako, estimado em mais 
de 1.500 milhões de dólares, para a 
construção de 200 quilómetros da 
autoestrada Dakar – Saint Louis, para 
a construção de 60 quilómetros de 
autoestrada entre Mbour e Fatick, 

que poderá ser aumentada em mais 
300 quilómetros até Tambacounda, 
para além da construção de um novo 
porto multifuncional em Ndayane 
estimado em 1.800 milhões de dó-
lares ou ainda do polo portuário em 
Saloum previsto por 500 milhões de 
dólares. Já com financiamento, esti-
mado em 70 milhões de euros, está 
prevista a construção da ponte Ros-
so, cujo projeto base foi executado 
pela empresa portuguesa GRID In-
ternacional, e 500 milhões de euros 
para a construção do porto marítimo 
e fluvial de Saint Louis.

O Senegal está a investir no desen-
volvimento de soluções de mobilida-
de terrestre, estando em curso im-
portantes projetos como o Bus Rapid 
Transit BRT (financiamento de 457 
milhões de euros) que irá ser exe-
cutado pela China Road and Bridge 
Corporation, e o TER (Transport Ex-
press Regional) num investimento de 
220 milhões de euros. O TER aguar-
da uma extensão de 19 quilómetros 
até ao aeroporto de Dakar, onde será 
construída uma estação de interface 
com o aeroporto que deverá estar 
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operacional para os Jogos Olímpicos 
da Juventude. que se devem realizar 
em outubro de 2022 em Dakar (em 
particular em Diamniadio). 

O Senegal pretende afirmar-se como 
hub aéreo regional, após a inaugu-
ração do novo aeroporto e do lança-
mento de uma companhia aérea de 
bandeira, pelo que recentemente foi 
lançado um estudo para a criação de 
uma cidade aeroportuária numa área 
de 2.000 hectares. Deverão ainda es-
tar disponíveis cerca de 152 milhões 
de euros para a reabilitação de oito 
aeroportos regionais.

O Senegal conta com três fábricas de 
cimento, uma recém-inaugurada de 
cerâmica e vários escritórios de de-
sign e distribuidores de materiais de 
construção. A nível de fornecimento 
de materiais poderá haver oportuni-
dades a nível de cofragens, estrutu-
ras metálicas, cerâmica, portas, sani-
tários, ferragens, alumínios, material 
elétrico e mobiliário.

Energia
A energia é um eixo prioritário do 
PSE, visando reduzir a forte depen-
dência da produção de eletricidade, 
através do petróleo, bem como o 
custo de produção do kWh. A apos-
ta nas energias renováveis ilustra a 
visão de longo prazo do presidente 
senegalês, já que contribuem para 
o desenvolvimento sustentável, para 
a independência energética e para a 
redução do custo de energia.

Com o objetivo de reduzir as desi-
gualdades entre áreas rurais e urba-
nas em termos de acesso à eletrici-
dade até 2025 (a taxa de eletrifica-
ção nas áreas urbanas é de 93 por 
cento contra 42,3 por cento nas 
zonas rurais), o Senegal aprovou o 
“Se4all universal access”, um pla-
no operacional para a implementa-
ção do sistema rural de eletrificação 
orçado em mil milhões de euros. 
Integrado no PSE, as autoridades 
querem captar financiamento do se-

mentar continua a ser um dos líderes 
do setor secundário. Existem indús-
trias de álcool, águas e refrigerantes, 
indústria de biscoitos, processamen-
to de pescado, laticínios e gelados, 
processamento de frutas e legumes, 
indústria de massas alimentícias, de 
carnes e de conservas.

Existem diversas oportunidades na 
criação de infraestruturas especiali-
zadas no setor, como os cais de fru-

tor privado através de concessões, 
dívida pública ou outros modelos a 
negociar com o Estado, envolven-
do como principais atores a ASER, 
SENELEC, PUDC e PUMA. Serão de-
senvolvidos vários projetos de redes 
de baixa, de média e de alta tensão, 
e ainda parques fotovoltaicos. 

Com a recente descoberta de hidro-
carbonetos no país, o Senegal deverá 
em breve integrar o no clube dos paí-

ses produtores, visando converter as 

centrais térmicas em centrais a gás. 

Existe um grande plano integrado de 

recuperação de eletricidade no mon-

tante de 2.300 milhões de dólares 

que procura financiamento. 

Agronegócio 

A agricultura é um motor de desen-

volvimento socioeconómico no Sene-

gal e tem merecido especial atenção 

da CCPIS e de algumas empresas por-

tuguesas, sobretudo no setor do agro-

negócio, considerado prioritário pelo 

PSE e onde existem diversos projetos.

O peso industrial do setor agroali-

tas, instalações de armazenamento 

pós-colheita nas principais zonas de 

produção, cadeias de frio para arma-

zenamento de produtos perecíveis e 

máquinas. Mas também na constru-

ção de instalações para a pecuária e 

equipamentos, de matadouros com 

tecnologias de produção (alimenta-

ção, saúde, melhoramento genético, 

habitat), etc.

TIC
O PSE pretende consolidar a posição 

do país como um centro de inovação 

na África Ocidental, investindo nas 

tecnologias de informação e comuni-
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cação. A qualidade das infraestruturas 
de telecomunicações, o pessoal técni-
co qualificado, a forte aposta na for-
mação, uma população jovem e a larga 
utilização da internet, são vantagens 
competitivas para as empresas portu-
guesas que aqui queiram apostar.

Devemos ainda considerar o cresci-
mento do comércio eletrónico, que 
representa entre 8 por cento a 15 
por cento do comércio formal, exis-

oportunidade para os produtos por-
tugueses, apesar da forte concorrên-
cia no mercado.

Ainda de destacar, no âmbito das In-
dústrias Culturais e Criativas – fileira 
que a AICEP acompanha de perto há 
já vários anos –, a participação oficial 
de Portugal, pela primeira vez, na 
Bienal de Artes do Senegal “DAK-
-ART 2020”, um dos mais importan-
tes certames de arte contemporânea 
em África, adiada para 2021 devido 
à pandemia COVID-19, e que irá, cer-
tamente, conferir maior notoriedade 
à imagem de Portugal neste país.
 
Finalmente, gostaria de referir alguns 
aspetos importantes na abordagem 
das empresas ao mercado senega-
lês. Em primeiro lugar, recomenda-se 
o estabelecimento de uma parceria 

local ou a instalação de uma estru-
tura própria, tendo presente que as 
empresas locais não procuram ape-
nas fornecedores, mas parceiros de 
negócio. Aposte na presença física 
da sua empresa no mercado. Resi-
liência e saber esperar, num mercado 
onde existe uma forte concorrência 
internacional, é aconselhável. E deve 
investir nas relações pessoais, dedi-
cando tempo e esforço na criação de 
uma estrutura de confiança com os 
seus interlocutores. Tenha ainda em 
conta que a África francófona é dife-
rente da áfrica lusófona.

Pode contar com o empenho e o 
apoio da AICEP em Dakar na abor-
dagem e desenvolvimento dos seus 
negócios neste mercado. 

tiago.bastos@portugalglobal.pt

tindo contactos estabelecidos com a 

JUMIA, que é uma das principais pla-

taformas mundiais de e-commerce. 

Existem naturalmente outras oportu-

nidades para as empresas portugue-

sas, nomeadamente nos setores da 

água e do saneamento, onde as taxas 

de cobertura são de apenas 45 por 

cento na população rural e 70 por 

cento nas áreas urbanas, e na gestão 

dos resíduos, entre outros.  

No setor alimentar, dominado pelos 

libaneses, a sofisticação crescente 

do canal Horeca poderá ser uma 

mailto:tiago.bastos%40portugalglobal.pt?subject=
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ANÁLISE SWOT

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

DIFICULDADES

•  Apenas 3h30 distância separam Lisboa e Dakar (voos 

diários TAP)

•  Ligação marítima entre Lisboa e Dakar com duração 

inferior a uma semana

•  O Senegal é uma das democracias mais estáveis em África

•  Rapidez na criação de uma empresa

• Reconhecimento da qualidade dos produtos portugueses

• População duplicará nos próximos 20 anos 

•  45.000 estudantes aprendem português, o que poderá 

facilitar implementação empresas portuguesas

•  Dakar encontra-se no cruzamento de várias rotas marítimas e 

aéreas, apresentando uma verdadeira vantagem comparativa

•  Banque de Dakar, estrutura com capital português, com 

possibilidade de apoiar empresas portuguesas

•  Infraestruturas modernas e estruturantes face a outras 

economias africanas

•  Boas oportunidades de negócio na área da construção civil, 

máquinas e equipamentos 

•  Oportunidades em setores como o agroalimentar, 

tecnologias de informação, saúde e automóvel

•  Início da exploração de petróleo e gás natural 

e consequente baixa dos custos de energia 

•  Políticas de desenvolvimento e captação de investimento 

através do PSE

•  Zona de influência francófona

•  Mercado ainda desconhecido para as empresas portuguesas

•  Atividade económica dependente do clima devido ao peso 

da agricultura no PIB

•  Pobreza no desenvolvimento de algumas regiões 

•  Língua oficial francês

•  Risco de crédito elevado (6/7 COSEC) embora risco baixo 

do país BB (A a D)

• Informalidade significativa a nível do comércio

•  Risco de crédito elevado – obrigatória uma boa avaliação de 

um potencial comprador

• Elevada dívida pública do país 

•  Existência de muitas multinacionais estrangeiras 

estabelecidas no país 

•  Necessidade de se investir para ter êxito no mercado

•  Crescimento dependente da agricultura, da mineração e de 

projetos de infraestruturas

•  Peso elevado da economia informal que conduz a situações 

de concorrência desleal
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – SENEGAL

O relacionamento comercial entre Portugal e o Senegal é pouco relevante no 
âmbito do comércio internacional português, mas há já cerca de três dezenas 

de empresas portuguesas no mercado senegalês, que apresenta potencial para 
aumentar essa presença.

De acordo com dados do INE, o Se-

negal foi o 66º cliente de bens portu-

gueses em 2019 e o 55º no período 

de janeiro a abril deste ano. Como 

fornecedor ocupou a 83ª posição no 

ano passado e a 91ª no período em 

referência em 2020.

A balança comercial de bens é favo-

rável a Portugal, com as exportações 

a cifrarem-se em cerca de 34 milhões 

de euros em 2019 e as importações 

a registarem um valor de 26 milhões 

de euros.

Os metais comuns, as máquinas e apa-

relhos e os plásticos e borracha são os 

principais grupos de bens exportados 

por Portugal para aquele país, repre-

sentando no seu conjunto 54,5 por 

cento do total das vendas nacionais. 

Mas Portugal exporta também para 

o Senegal outros grupos de produ-

tos como: os alimentares, minerais e 

minérios, agrícolas, veículos e outro 

material de transporte e combustíveis 

minerais, entre outros.

Em 2018 registavam-se, segundo o 
INE, 236 empresas portuguesas com 
atividade exportadora para o Senegal, 
número que se manteve regular no 
período de 2014-2018.

No que concerne às importações, 91 
por cento das compras portuguesas 
ao Senegal em 2019 respeitaram a 
produtos agrícolas, percentagem que 
subiu para 98,4 por cento nos primei-
ros quatro meses deste ano. 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM O SENEGAL

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/abr

2020  
jan/abr

Var % 
20/19b

Exportações 44,1 34,7 46,1 49,8 33,9 -3,1 10,0 18,6 85,0

Importações 20,3 24,7 21,2 21,1 26,0 7,5 9,1 3,8 -57,7

Saldo 23,8 10,0 24,9 28,7 7,9 -- 1,0 14,7 --

Coef. Cob. % 216,7 140,5 217,5 235,7 130,6 -- 110,7 484,0 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2015-2019 

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020 
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019 e 2020: resultados preliminares)
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CÂMARA DE COMÉRCIO & INDÚSTRIA 
PORTUGAL – SENEGAL 

Presença ativa num mercado de oportunidades

O Senegal é comumente identificado como o país da “Teranga”, expressão que 
significa hospitalidade, um sentimento de bem acolher e receber que caracteriza 

o povo senegalês, um país de diversidade religiosa e cultural muito particular. 
Dacar é a capital de um país com mais de 16 milhões de habitantes onde mais de 
50 por cento da população é menor de idade, pelo que facilmente percebemos 

que o futuro se afigura exigente, mas simultaneamente um enorme desafio.

instituições financeiras mundiais, bem 

como dos organismos corporativos de 

ajuda e cooperação internacional. 

Quando nos questionam sobre o am-

biente de negócios no país, designa-

damente para os empresários portu-

gueses, a resposta natural é, venham, 

este é provavelmente, o momento 

mais propicio na história do país e das 

relações bilaterais, para investir e in-

ternacionalizar negócios no Senegal.

Criação da CCIPS|AO – 
Portugal e Senegal
Foi neste enquadramento global que 

a decisão de constituir a CCIPS|AO 

foi tomada, e assim sucedeu no início 

de 2018 em Portugal e no fim desse 

Nesta cidade, onde se vive de forma 
tranquila (relativizando o facto de es-
tarmos numa metrópole africana) e na 
qual as instituições funcionam relati-
vamente bem, encontramos uma pre-
sença internacional muito expressiva e 
que se sente no quotidiano diário. En-
contramos dezenas de nacionalidades 
que gravitam na sociedade civil e que 
interagem e cooperam nos diferentes 
setores, seja no económico, comercial, 
financeiro ou cultural.

Apesar de mais de 90 por cento da 
população ser muçulmana, este será 
provavelmente um dos países onde a 
tolerância mais se faz sentir; a convi-
vência saudável multirreligiosa e mul-
ticultural fazem do Senegal um caso 
único no panorama da África Oeste.

O Senegal é um país estável com uma 
democracia jovem, mas sólida, onde 
uma união económica e monetária 

(UEMOA) permite aos empresários 
planearem investimentos e projetar 
negócios com uma segurança cambial 
e financeira fundamentais nos proces-
sos de internacionalização.

O conjunto de reformas que o atual 
governo tem vindo a realizar, desde o 
novo ecossistema digital de nível oci-
dental, à construção de infraestruturas 
importantes (onde se destacam um 
novo e moderno aeroporto de grande 
capacidade, autoestradas e caminhos 
de ferro de ultima geração ou ainda 
a nova zona económica especial de 
Diamniadio), até à reforma adminis-
trativa de um conjunto de organismos 
de Estado, constituem fatores que con-
tribuem para a credibilização do país, 
nomeadamente junto das grandes 

 > POR GONÇALO TERENAS, 
PRESIDENTE DA CCIPS
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mesmo ano no Senegal, a criação de 
uma estrutura que viria a consolidar as 
relações bilaterais entre os dois países.

A CCIPS|AO opera no mercado na-

cional articulando com a sua homólo-

ga em Dakar todas as relações entre 
mercados e respetivos tecidos empre-

sariais, assumindo esta o estatuto de 
Delegação Permanente Senegal, sob a 
forma de Câmara de Comércio e In-

dústria de direito senegalês.

A Delegação Permanente da CCIPS 
Portugal no Senegal está sediada nas 
instalações da CCIPS Senegal, onde 
funciona a incubadora de empresas 
portuguesas e o gabinete de expan-

são económica de África Oeste.

A estrutura diretiva no Senegal inte-

gra os mesmos órgãos sociais cons-

tantes na lei portuguesa, tendo sido, 
contudo, constituída uma Comissão 
Estratégica Bilateral para permitir uma 

performance e agilidade processual 
mais eficaz.

A CCIPS Portugal e a CCIPS Senegal 
apresentam-se como força inter-

nacional uníssona e concertada no 
diálogo entre pares, uma platafor-

ma capaz de defender os interesses 
dos associados de ambos os países e 
simultaneamente geradora de siner-

gias e vantagens únicas.

Não podemos deixar de referir e des-

tacar o Prémio de Câmara Revelação 
da Rede de Câmaras de Comércio Por-

tuguesas (mais de 50 espalhadas por 
todo o mundo) recebido em 2019, em 
Marrocos, pelas mãos do ministro da 
Economia, do secretário de Estado da 
Internacionalização e do presidente da 
CCIP – Câmara de Comércio e Indus-

tria Portuguesa, uma distinção impor-

tante para a afirmação internacional 
da CCIPS|AO e, naturalmente, uma 
honra para toda a equipa diretiva. 

Projetos de 
internacionalização e 
apoios ao investimento
A CCIPS|AO está organizada em di-
ferentes áreas de negócios, tendo 
nos projetos e programas de inter-
nacionalização um eixo estratégico. 
Prestamos serviços de consultoria, 
identificando os pontos fortes e as 
oportunidades geradas pelas empre-
sas candidatas fazendo o enquadra-
mento, a estruturação e o apoio na 
planificação e execução das candida-
turas aos Sistemas de Incentivos di-
recionados ao investimento, nos mais 
diversos setores de atividade.

Através de equipas profissionais e 
especializadas, elaboramos candi-
daturas a incentivos, planeamos os 
respetivos dossiers de investimento, 
acompanhando todo o processo até 
à submissão e gestão de execução. 
De acordo com os elementos reuni-
dos num primeiro briefing e após um 
diagnóstico à empresa, é realizada 
uma análise de oportunidades de 
candidatura a incentivos e apresenta-
mos uma proposta global. Os progra-
mas financiam diversas atividades de 
investimento, qualificação, empreen-
dedorismo, criação de empresas, in-
ternacionalização, inovação e I&D.

Projetos Senegal – 
Concertação 
estratégica com a 
Diplomacia Económica
Desde a chegada do atual embaixador 
de Portugal, Vítor Sereno, ao Senegal 
(um passo determinante para a reno-
vação da imagem e performance de 
Portugal na região) que a CCIPS|AO 
tem vindo a desenvolver um trabalho 
conjunto e continuado com o posto 
diplomático em Dacar.

Igualmente importante foi a abertura 
da delegação da AICEP no Senegal, 
com quem a equipa da CCIPS|AO 
coopera numa base permanente, na 
articulação e dinamização dos interes-
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ses das empresas portuguesas ou de 
capital português a operar na região 
de Africa Oeste.

O ano de 2019 foi especial, assinalou-
-se um conjunto de realizações que 
muito contribuíram para o aumento 
do prestígio e visibilidade de Portu-
gal, quer no Senegal quer junto de 
vários países da região. Na verdade, 
podemos destacar, entre outros pro-
jetos com a chancela da CCIPS|AO, a 
consolidação do Salão Internacional 
da Construção (SENCON - Senegal), a 
1ª Edição da participação portuguesa 
no Salão Alimentar do Senegal (SE-
NEFOOD - Senegal), a realização do 
Fórum de Negócios Portugal - Senegal 
(no Porto), numa parceria estratégica 
com a AEP (colaboração que nasce 
em 2014 numa visita institucional da 
mesma a Dacar), ou ainda a curadoria 
e proposta de candidatura CCIPS|AO 
ao Prémio de Embaixador do Ano (no 
círculo diplomático português) que foi 
vitoriosamente atribuído ao embaixa-
dor de Portugal no Senegal.

Atualmente a CCIPS|AO está ao leme 
de projetos relevantes e de impacto 
internacional, que trazem para o teci-
do económico nacional contrapartidas 
objetivas e práticas, designadamente 
a implementação de dois clusters 
“made in Portugal” no segmento da 
Agroindústria, a criação de uma plata-
forma industrial portuguesa na nova 
cidade (smart city) de Diamniadio, 
bem como a participação, pela primei-
ra vez nas relações bilaterais, na Bienal 
de Artes do Senegal .

Podemos assim afirmar, sem margem 
para duvida, que nunca as relações 
Portugal – Senegal estiveram tão for-
tes e com tantos projetos em previsão 
ou em fase de implementação, uma 
realidade que não se prevê alterar, 
mesmo tendo em consideração o im-
pacto negativo e à escala global, que 
a pandemia COVID-19 originou. 

www.ccips.pt

CAMACHO ENGENHARIA
Uma presença sólida no Senegal

Fundada em 1979, a Camacho Engenharia desenvolve 
a sua atividade no âmbito das infraestruturas de 
engenharia civil e obras públicas, com especial 

enfoque nos setores da água e do ambiente, no 
urbanismo, vias de comunicação e arranjos exteriores, 

bem como na reabilitação urbana e hidroagrícola.
O processo de internacionalização da empresa teve 

início em 2004, estando a Camacho Engenharia 
implantada na África francófona desde 2006.

 > POR ANTÓNIO P. DIAS 
FERREIRA, ‘CHAIRMAN’ 
DA CAMACHO ENGENHARIA

A Camacho Engenharia chegou ao Se-

negal no início de 2005, começando a 

produzir em janeiro de 2006. Encon-

trámos um país, em África, com várias 

afinidades com Portugal. As pescas, a 

agricultura, o turismo e os serviços são 

as atividades principais, um pouco à 

semelhança de Portugal.

Quando estudámos este mercado, ve-

rificámos a importância geográfica do 

país em relação aos seus vizinhos do 

interior, a desenvoltura do porto de 

http://www.ccips.pt
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Dakar, bem como do aeroporto, plata-
formas importantíssimas para aquela 
região da África do Oeste.

O Senegal desenvolveu-se extraordi-
nariamente entre 2005 e os dias de 
hoje. Várias medidas tomadas na re-
gulamentação da circulação rodoviá-
ria, no incremento ao turismo e na ca-
tivação de investimentos estrangeiros, 
transformaram um país subdesenvol-
vido num país emergente. 

Sem autoestradas em 2006, estas pas-
saram a mais de 300 quilómetros em 
2020. O seu parque automóvel, quer 
ao nível de ligeiros quer ao nível de 

atualmente projetos em Matam, Saint 

Louis, Tivouane, Touba e Casamance.

Nestes 13 anos de atividade perma-

nente, realizámos vários projetos 

hidroagrícolas nas margens do rio 

Senegal, deste Saint Louis a Matam, 

destinados essencialmente ao cultivo 

do arroz; infraestruturámos bairros 

em Saint Louis, Richard Toll e Djour-

bel. Construímos estradas em laterite 

em Baba Garage e Podor.

O Senegal é um país com característi-

cas próprias para o desenvolvimento 

turístico, quer pela sua costa e respeti-

vas praias, quer pelo interior.

pesados, melhorou estrondosamen-
te. Hoje, no Senegal, desenvolve-se 
já uma circulação ferroviária rápida, 
depois de terem sido criadas várias in-
fraestruturas logísticas novas de raiz, 
como o aeroporto internacional.

Assim, vários projetos de infraestrutu-
ras básicas estão em curso em todo o 
país. E foi na perceção deste desen-
volvimento ao nível das infraestrutu-
ras que a Camacho apostou em 2005.

Executámos o nosso primeiro contra-

to na região de Saint Louis, mas hoje 

estamos implantados de Norte a Sul 

do país. Em simultâneo, executamos 

É também um país seguro e com liber-
dade religiosa.

Sendo um país francófono, constitui 
todas as suas estruturas e organismos 
em conformidade com essa influên-
cia, tendo vindo a registar-se, cada 
vez mais, a pressão sobre as empre-
sas no que à fiscalidade diz respeito, 
verificando-se, por vezes, uma grande 
amplitude de interpretação das leis, o 
que sempre dificulta a atividade ao ní-
vel administrativo e fiscal.

A Camacho reconhece o bom acolhi-
mento que, de uma forma geral, o Se-
negal nos tem garantido. 

https://rodriguescamacho.com/

https://rodriguescamacho.com/
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mente, entre outras, das Certificações 

ISO 9001: 2015, OSHA 18001, ISPS 

e DNV-GL, para a doca flutuante.

No desenvolvimento da sua ativida-

de, a DAKARNAVE tem beneficiado 

da experiência do grupo LISNAVE, 

tanto na utilização do seu know-

-how, quanto na contribuição comer-

cial que constitui a “marca” LISNAVE, 

para se tornar um relevante polo de 

desenvolvimento da indústria naval 

na África Ocidental. 

Durante os mais de vinte anos de ati-

vidade, a DAKARNAVE tem vindo a 

evidenciar um crescimento significa-

tivo, resultado da estratégia adotada 

para desenvolver os mercados da ma-

rinha mercante e da marinha de pes-

Na sequência de um concurso inter-

nacional lançado na década de 90 

Senegal, a DAKARNAVE assinou em 

1999 um contrato com o Estado sene-

galês para a exploração em regime de 

exclusividade dos estaleiros de Dakar, 

por um período inicial de 25 anos. 

As autoridades senegalesas procura-

vam, então, uma entidade de renome 

internacional no campo da reparação 

naval, capaz de estabelecer um pro-

grama completo para a reabilitação 

dos estaleiros e garantir o objetivo de 

recuperação económica do setor no 

país, tendo decidido atribuir a missão 

à LISNAVE INTERNACIONAL, como 

relata José António Ferreira Mendes, 

diretor-geral da DAKARNAVE.

Em cumprimento do contrato sub-

jacente, a DAKARNAVE, além dos 

múltiplos investimentos em imobili-

zações próprias, realizou e continua 

a realizar um conjunto relevante de 

investimentos no património do Es-

tado, cujo montante supera já os 

15,5 milhões de euros. O mesmo 

responsável salienta que toda a in-

fraestrutura, bens e equipamentos 

atualmente em operação, com des-

taque para a doca flutuante de que 

o estaleiro passou a dispor, corres-

pondem aos requisitos das socieda-

des de classificação internacionais. 

De notar ainda que a atividade da 

DAKARNAVE obedece aos padrões de 

qualidade estabelecidos internacional-

mente e que a empresa dispõe atual-

DAKARNAVE 
Uma referência na reparação naval no Senegal

Criada, em 1999, pela LISNAVE INTERNACIONAL, empresa detida pelo acionista 
do grupo português de referência na área da reparação naval, a DAKARNAVE, 
Chantiers Navals de Dakar, S.A., é uma empresa senegalesa de capital 100 por 

cento privado português. A empresa tem um contrato de 25 anos com o Estado 
senegalês, celebrado no âmbito da reestruturação do setor de reparação naval 

no Senegal.
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ca. As frotas de pesca industrial, que 

constituem uma base de atividades 

recorrentes e estáveis no país, repre-

sentaram, em 2019, cerca de 47 por 

cento da faturação total da empresa. 

A marinha mercante, cuja participa-

ção no volume de negócios tem tido 

a maior expressão, com uma média 

de 55 por cento ao longo dos últimos 

anos, constitui um outro importante 

setor de atividade.

Com uma faturação superior a 295 
milhões de euros de volume de ne-
gócios acumulado desde o seu início 
em 1999, 95 por cento dos quais ob-
tidos junto de clientes internacionais, 
a DAKARNAVE contribui fortemente 
para a entrada de divisas no Senegal.

A sua força de trabalho inclui cerca 
de 300 trabalhadores permanentes. 
Em plena carga de trabalho e com a 
contribuição de subcontratados e tra-
balhadores eventuais, o número de 
trabalhadores pode ser superior a 600 
pessoas o que significa um elevado ní-

vel de emprego. 

Perspetivando o futuro, a DAKARNAVE 
pretende manter a evolução de seu 
desempenho para garantir que os 
Estaleiros de Dakar continuam como 
referência para o setor de reparação 
naval na região. Continuará, 
assim, a dar o seu contributo para 
o desenvolvimento da economia 
emergente do Senegal, colaborando 
com as autoridades senegalesas na 
busca de soluções para os desafios 
colocados ao setor de reparação 
naval, e aos que decorrem do recente 
desenvolvimento da prospeção 
de petróleo e gás nas suas águas 
territoriais e, bem assim, do “Plano 
Senegal Emergente”, documento 
estratégico do governo, que tem 
em vista projetar o país e as suas 
potencialidades, numa dinâmica de 
desenvolvimento futuro continuado, 
conclui o diretor-geral da empresa. 

www.dakarnave.com

A presença da PARFOIS no Senegal 

é ainda recente. Como relata Artur 

Cima, diretor-geral do Grupo CILM 

Global, foi em 2019 que a empresa 

portuguesa de acessórios de moda 

estabeleceu uma parceria estratégica 

com CILM Senegal para expansão da 

reconhecida marca no mercado sene-

galês. Refira-se que a CILM Senegal 

é uma filial do Grupo CILM Global, 

uma estrutura com sede em Abid-

jan, na Costa do Marfim, detida por 

capital 100 por cento português e 

constituída em 2018 com o objetivo 

de comercialização, promoção e re-

presentação de marcas de produtos 

de consumo portugueses nesta sub-

-região da África Ocidental. 

Segundo o responsável, a decisão de 

investir no Senegal teve em conta os 

indicadores económicos positivos dos 

países da África Ocidental, optando-

-se então pela abertura de uma pri-

meira loja em Dakar enquadrada 

numa estratégia de implementação 

gradual e regional. 

Assim, a empresa beneficia do au-

mento do poder de compra da po-

pulação em geral, nomeadamente da 

classe média que se tem consolidado 

nos últimos anos com os progressivos 

ganhos de desenvolvimento económi-

co do país. “A PARFOIS posiciona-se 

num vasto segmento de mercado com 

variadíssimas gamas de artigos e aces-

PARFOIS 
Um caso de sucesso 

no mundo em expansão 
na África Ocidental

A PARFOIS, empresa de acessórios de moda 
a preços acessíveis para mulher, fundada em 1994, 

está presente em mais de 73 países de várias 
geografias, com mais de mil lojas. O Senegal é uma 
das suas mais recentes apostas, enquadrando-se na 
estratégia de expansão da empresa naquela região 

da África Ocidental.

https://www.dakarnave.com/
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ma célere e simples, não discriminando 
entre investidor nacional e internacio-
nal. Dakar é uma cidade com alguma 
infraestrutura moderna, com boas re-
des de água, comunicação e eletricida-
de. O Senegal beneficia de um quadro 
político democrático estável, acesso a 
recursos humanos com qualificações 
interessantes, alguns com bom domí-
nio da língua portuguesa”. 

Além do referido, “importa lembrar 
um pacote de reformas importantes, 
como a adoção, em 2017, de um 
novo sistema de incentivos aplicável 
a zonas económicas especiais, permi-
tindo que as empresas beneficiem de 
benefícios fiscais, alfandegários e so-
ciais e garantias sobre propriedades, 
e a adoção, em março de 2018, da 
modificação do código tributário geral 
que fortalece o sistema de incentivos 
fiscais, especialmente para empresas 
envolvidas em energias renováveis, 
minas, petróleo e indústria agrícola”, 
adianta o diretor-geral da empresa.

Essa melhoria no sistema jurídico e tri-
butário, realizada paralelamente com 
a implementação do Plano Emergente 
do Senegal (PSE), poderá ser um terre-
no fértil para projetos e deve reforçar 
a atratividade do Senegal para outros 

sórios para senhora com ‘design’ mo-
derno, fresco e a preços acessíveis”, 
defende Artur Cima. 

A empresa portuguesa pretende, com 
uma estratégia regional, implementar 
a PARFOIS como uma marca de refe-
rência na região através de uma rede 
de lojas bem selecionadas e localiza-
das que permita criar sinergias positi-
vas, ganhos de escala e redução dos 
custos de logística e abastecimento.

Oportunidades 
no Senegal
Como o Senegal, conjuntamente com 
a Costa do Marfim, é uma das duas 
maiores economias da União Econó-
mica e Monetária de África Ociden-
tal, partilhando a mesma moeda – o 
franco CFA –, as mesmas regras ma-
croeconómicas de estabilidade, pla-
nos contabilísticos, pauta aduaneiras 
comuns e a mesma língua, a PARFOIS 
decidiu, a partir de Abidjan, elaborar 
uma estratégia de expansão regional 
considerando toda a região como um 
bloco comercial. 

Para Artur Cima, do ponto de vista de 

negócio, “o Senegal tem como van-
tagens, além da inserção na União 
Monetária e Económica Comum do 
franco CFA com paridade com o euro, 
eliminando o risco cambial, o facto de 
permitir a abertura de negócios e a 
constituição de empresas de uma for-
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economia informal nalguns setores 
e a situação atual complicada das 
contas públicas senegalesas poderão 
impedir o potencial de crescimento do 
país e consequentemente as oportuni-
dades de negócio”. 

No médio e longo prazo um investimen-
to hoje nesta região do globo poderá 
beneficiar da duplicação do mercado 
interno (a população africana deverá 
duplicar até 2050) e das taxas de cres-
cimento económico, nomeadamente o 
crescimento das classes médias, motor 
fundamental de crescimento através da 
produção e do consumo interno. 

“O Senegal é um país a ter em aten-
ção num futuro próximo, e a PAR-
FOIS, em parceria com o parceiro local 
CILM, acredita no potencial do país e 
da sub-região da África Ocidental”, 
frisa o responsável. 

A PARFOIS acredita que o mercado 
senegalês apresenta um grande po-
tencial para as empresas portuguesas 
que aí queiram apostar devido ao 
desenvolvimento económico que se 
tem verificado no país e às recentes 
descobertas de depósitos de petró-

investidores. As recentes descobertas 
de depósitos de petróleo e gás só vi-
rão aumentar essa atratividade.

Mas, afirma Artur Cima, mesmo que 
os sinais sejam positivos, “os investi-
dores que optarem pelo destino Sene-
gal deverão permanecer vigilantes em 
relação ao controlo apertado e dificul-
dade das saídas de capital em moeda 
estrangeira, o nível elevadíssimo da 

leo que indiscutivelmente serão uma 
atracão futura para novos negócios e 
novos investidores. 

Relativamente ao investimento da 
empresa, Artur Cima defende que a 
PARFOIS consegue oferecer produtos 
de moda com um design moderno, a 
preço acessível e adequado à mulher 
africana: “A mulher africana é uma 
mulher vaidosa, que gosta de se sentir 
bonita, por isso a PARFOIS é a marca 
ideal para esta mulher!”.

Artur Cima aponta ainda os aspetos 
que as empresas portuguesas devem 
ter em conta no seu processo de abor-
dagem ao mercado: “uma atenção 
cuidada no que concerne aos custos 
de logística e abastecimento” e “uma 
análise e avaliação das especificidades 
socias, culturais, económicas e legais 
deste país no momento da seleção e 
escolha do negócio”.

www.parfois.com/pt/pt/corporate/

https://www.parfois.com/pt/pt/corporate/
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Língua: francês, sendo wolof a mais falada, especialmente a nível formal 

Unidade monetária: franco CFAa (XOF)    

1 EUR = 655,957 XOF (paridade fixa)

Risco País:

Risco geral - B (AAA = risco menor; D = risco maior) 

Risco Político - BB

Risco de Estrutura Económica - B

Risco de crédito: 5 (1 = risco menor; 7 = risco maior) (COSEC, junho 2020)

Facilidade de Fazer Negócios: 123º / 190
(Doing Business – World Bank –2020)

Facilidade de Fazer Negócios: 60º / 190
(Doing Business – World Bank –2020)

Facilidade de Fazer Negócios: 67º / 190
(Doing Business – World Bank –2020)

Competitividade (ranking): 114º / 141
(Global Competitiveness Report 2019) 

Segurança: 44º / 141
(Global Competitiveness Report 2019) 

Capacidade de Inovação: 96º / 141
(Global Competitiveness Report 2019)

Embaixada de Senegal 
em Lisboa  
Chancelaria: Av. da Liberdade, 

38 - 4º, 1250 -145 Lisboa   

Tel.: +351 213 160 180   

Fax: +351 213 431 067     

ambassenelisbonne@mail.telepac.pt

Embaixada de Portugal 
no Senegal  
Edifice VENUS, 1er étage

Avenue des Ambassadeurs, 

Impasse Fondation Frédéric Eberth, 

Fann Résidence, Dakar.BP 281 Dakar

Tel.: +221 338 592 660 

dakar@mne.pt 

https://dakar.embaixadaportugal.mne.pt/pt/

www.facebook.com/embaixadaPTsenegal/

AICEP Dakar 
Edifice VENUS, 1er étage

Avenue des Ambassadeurs, 

Impasse Fondation Frédéric Eberth, 

Fann Résidence, Dakar.BP 281 Dakar  

Tel.: +221 338 592 668 / +221 786 054 291  

tiago.bastos@portugalglobal.pt

skype: tiago_bastos1973

Endereços úteis

Senegal em ficha

Área: 197.161 km2

População: 16,3 milhões de habitantes (estimativa 2019)

Chefe de Estado: Macky Sall 

Primeiro-ministro: Mahammed Boun Abdallah DIONNE 

Capital: Dakar  

Câmara de Comércio e 
Indústria Portugal Senegal   

Em Portugal:

Praceta Eduardo Rosa Mendes, 

Loja 10/11, 2005-104 Santarém  

info@ccips.pt

www.ccips.pt

No Senegal (Delegação Permanente):

Fann Mermoz Vila BP25606 Dakar  

Tel.: +221 338 643 07 

senegal@ccips.pt

Eurocham - Chambre des Inves-
tisseurs Européens au Sénégal  
3 Place de l’Indépendance

Dakar

Tel.: +221 33 823 62 72

contact@eurocham.sn

https://www.eurocham.sn/

CCIAD – Chambre de 
Commerce, d’Industrie 
et d’Agriculture de Dakar   
1 Place de l’Indépendance DAKAR

Tel.: +221 33 889 76 80

Fax: +221 33 823 93 63 

cciad@orange.sn

https://www.cciad.sn

APIX – Promotion des 
Investissements et Grands 
Travaux Sénégal   
52 - 54 Rue Mohamed V

BP 430 CP 18524 Dakar RP Sénégal 

Tel.: +221 33 849 05 55

Fax: +221 33 823 94 89 

infos@apix.sn

https://investinsenegal.com/ 
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