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Portugal tem empresas e setores de atividade altamente competitivos que 
poderão impulsionar uma saída mais rápida para a crise económica que a 

pandemia COVID-19 provocou em todo o mundo. Esta é a convicção de Eurico 
Brilhante Dias, Secretário de Estado da Internacionalização, que acredita que 

iremos saber aproveitar as oportunidades que a pandemia também proporcionou, 
designadamente na reindustrialização, no encurtamento das cadeias de valor, 

na transição digital e na logística.
Em entrevista à Portugalglobal, o governante afirma que é objetivo do executivo 
manter a trajetória de crescimento das exportações portuguesas e da captação de 
projetos de investimento estrangeiro, tendo por meta os níveis atingidos em 2019 

até final da próxima década.
Brilhante Dias defende ainda que os fundos europeus permitirão atenuar 

o impacto económico e social da crise, em Portugal e a na Europa em geral, 
apostando mais na produção interna de bens essenciais, e assim evitando 
a dependência, no futuro, de cadeias de abastecimento globais ou de um 

só fornecedor.

Perante a atual conjuntura derivada da 

pandemia que assola o mundo, que análise 

se lhe oferece fazer sobre a economia por-

tuguesa, em geral, e, em particular, sobre 

a atividade do setor empresarial?

Esta é uma conjuntura muito diferente da-

quelas que a grande maioria de nós, senão 

mesmo todos, já viveu. Trata-se, desde logo, 

de uma crise que tem as suas raízes numa 

situação de saúde pública, que acabou por 

ter consequências ainda imprevisíveis sobre a 

economia mundial. O reflexo da crise pandé-

mica foi, inicialmente, a abrupta paralisação 

da atividade económica, a que se seguiu uma 

retoma gradual, mas ainda bastante condicio-

nada. As atividades que estão mais associadas 

à socialização e à fruição, como o turismo, 

a restauração, as atividades culturais, mas tam-

bém o vestuário ou os transportes são as que 

estão a sentir um impacto maior. No entanto, 

as atividades agrícolas, a saúde ou os serviços 

ligados ao comércio eletrónico, entre outras, 

estão com evoluções favoráveis. Perante este 

cenário, é expectável que venha a ocorrer des-

truição de emprego e de capacidade de gera-

ção de riqueza que, infelizmente, não será su-

ficientemente compensada pelos setores que 

apresentam um desempenho mais favorável.

Portugal apresentava uma trajetória sólida de 

crescimento, com um aumento das exporta-

ções que se verificava há mais de uma década, 

fruto de estratégias empresariais assentes na 

inovação, na diferenciação, no design, na fle-

xibilidade, na resposta ao cliente e no talento. 

Sabemos que temos setores altamente compe-

titivos e sabemos que serão esses mesmo se-

tores que poderão impulsionar a saída rápida 

desta crise. Somos resilientes e eu acredito que 

vamos saber sair mais fortes, capazes de apro-

veitar as oportunidades que a pandemia tam-

bém proporcionou: na reindustrialização, no 

encurtamento das cadeias de valor, na reforma 

digital, na neutralidade carbónica, na logística, 

entre outros.

Face a isto, o Ministério dos Negócios Estran-

geiros lançou, em abril, o Portugal Open For 

Business – programa de promoção que pre-

tende valorizar a nossa oferta de produtos 

e serviços, assim como as condições de in-

vestimento, neste contexto de pandemia. En-

quadra um conjunto de medidas do governo 

com o objetivo de divulgar – interna e exter-

namente – o relançamento da economia na-

cional. Com o contributo da AICEP, entre abril 

e o início de setembro, promovemos o diálogo 
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e a articulação setorial com cerca de 40 asso-

ciações empresariais, sobretudo na dimensão 

de promoção externa conjunta; efetuámos 
visitas a mais de duas dezenas de empresas 
em oito distritos; realizámos missões inter-
nacionais nos nossos principais mercados de 
emissão de IDE e de destino das nossas expor-
tações. Por fim, lançámos a campanha digita 
 #PortugalOpenforBusiness, através dos canais 
digitais da AICEP, que divulgaram, em 31 paí-
ses, exemplos de empresas nacionais de diver-
sos setores de atividade que se reinventaram e/
ou que se assumiram como exemplos de resi-
liência na atual conjuntura.

Quais as principais medidas tomadas pelo 
governo português para apoiar as empre-
sas, designadamente no que respeita ao 
seguro de crédito à exportação?

A primeira medida tomada ao nível do seguro 
crédito foi o alargamento das garantias de es-
tado a operações dentro dos países OCDE, na 
sequência das alterações introduzidas pela Co-
missão Europeia como resposta à pandemia. En-
tretanto, estamos a trabalhar com a Comissão 
Europeia para alargar a garantia de Estado tam-
bém ao mercado nacional, algo que será muito 
importante para apoiar a retoma da atividade 
económica. Finalmente, estamos a acompanhar 
de perto os chamados “nulos”, isto é, clientes 
que passaram a ter crédito zero e a quem as 
seguradoras de crédito não atribuem plafond, 
mesmo com garantia de Estado.

Antes da pandemia, as exportações portu-
guesas estavam numa trajetória de cres-
cimento, valiam cerca de 44 por cento do 
Produto Interno Bruto (PIB) e o objetivo 
do governo era atingir os 50 por cento. 
Atualmente, à luz da nova realidade, qual 
é a meta do governo no que respeita às 
exportações?

Nos últimos 20 anos, salvo 2005 e 2009, as 
exportações têm tido uma evolução sempre 
superior ao PIB, assumindo-se numa das prin-
cipais componentes de criação de riqueza em 
Portugal. Depois de uma década de manuten-
ção do peso das exportações no PIB (1996 a 
2009) e apesar da forte quebra, em 2009, no 
contexto de crise económica global, o fluxo 
exportador nacional quase duplicou em 14 
anos – passando de 26,7 por cento em 2005 
para 43,7 por cento em 2019. Estes valores 
são reflexo de um tecido empresarial empe-
nhado, capaz e que sabe fazer acontecer mes-
mo nos contextos mais adversos, e esta será 
certamente a resposta aos desafios atuais. 
Evidentemente que nesta fase é esperada 
uma contração natural dos números – reflexo 
da pandemia, que levou ao abrandamento do 
comércio internacional. O objetivo, para já, 
passa por recuperar para os níveis registados 
em 2019. Até ao final da década, o gover-
no prevê que esta trajetória de crescimento 
se mantenha e que os pesos das exportações 
portuguesas sobre o PIB atinjam os 53 por 
cento. Outro desafio é aumentar o número 
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de operadores económicos exportadores, que 
em 2019 eram mais de 22 mil.

E quanto à captação de investimento, qual 
a estratégia definida para continuarmos 
a atrair os investidores estrangeiros?

As competências de Portugal assumem cada 
vez mais relevância internacional. Somos o país 
que produz com qualidade, diferenciador, que 
incorpora tecnologia nos processos de produ-
ção, com quadros altamente qualificados, com 
estabelecimentos de ensino profissional, supe-
rior e científico de excelência, boas estruturas 
de transporte e de comunicação, um desenvol-
vido ecossistema de acolhimento de IDE, redes 
de incubadoras e de inovação prestigiadas. 
Aliados a estes e a outros indicadores, temos 
uma comunidade que recebe bem, multicultu-
ral. Estes fatores têm sido determinantes para 
atrair mais e melhor investimento. Analisando 
os valores da contratualização de investimento 
de 2019, conclui-se que voltámos a bater re-
cordes, atingindo os 1.172 milhões de euros 
que, no conjunto e em atividade cruzeiro, po-
dem promover a criação de 7.245 postos de 
trabalho. Estamos a captar mais IDE diversi-
ficando as geografias que nos procuram e o 
tipo de investimento, mas ainda é necessário 
colmatar as falhas nas cadeias de valor glo-
bais. Se analisarmos agora os valores de 2020, 
e independentemente do contexto pandémi-
co, Portugal continua a angariar investimento. 
Vejamos: 20 novos projetos de capital estran-
geiro desde janeiro, que resultam em mais de 
400 milhões de euros, com a criação de mais 
de 1.700 postos de trabalho, de 11 geografias 
diferentes. Estão em acompanhamento mais 
75 projetos, em diversas fases do processo de 
decisão, oriundos de 24 países em quatro con-
tinentes, que no conjunto se estima que criem 
mais de 10.000 postos de trabalho.

A estratégia visa o reforço da diplomacia eco-
nómica em mercados emissores de IDE, in-
clusive numa lógica de aftercare, através da 
nossa Rede Diplomática e Consular e, claro, 
da nossa AICEP. Têm tido e terão sempre um 
papel fundamental. Reforçar a coordenação 
dos agentes territoriais e a qualificação dos 
territórios, nomeadamente, os de baixa densi-
dade, promovendo assim o incremento da sua 

visibilidade e atratividade junto de potenciais 

investidores estrangeiros, e consequentemen-

te, maior coesão territorial, assume-se como 

outro fator determinante. 

No que diz respeito ao investimento direto 

estrangeiro a meta do governo passa por 

atingir um crescimento de 4 por cento ao 

ano no stock de IDE, que no final de 2019 

se situava nos 137 milhões de euros (valores 

sem SPE: Special-purpose entities. Dados do 

Banco do Portugal).

Anunciou recentemente o Programa In-
ternacionalizar 2030. Pode, sucintamen-
te, descrever quais as principais linhas 
desse Programa?

O Programa Internacionalizar 2030 visa refor-

çar, numa lógica de continuidade, os alicerces 

já definidos no programa de governo anterior 

e detalhados no Programa Internacionalizar 

que vigorou entre 2017 e 2019. Pretende, 

pois, promover uma estratégia de interna-

cionalização para a década, que fomente 

o incremento das exportações de bens e ser-

viços, o número de exportadores e de merca-

dos de exportação, bem como o volume de 

investimento direto estrangeiro e o investi-
mento direto português no exterior (IDPE), e, 
paralelamente, reforce o valor acrescentado 
nacional. A imagem de Portugal no exterior 
– nation brand – é outro desafio queremos 
potenciar, no âmbito do Programa Interna-
cionalizar 2030. É necessário dar nota que 
este Programa foi adaptado, contemplando 
já medidas excecionais, direcionadas ao con-
texto de pandemia. O Internacionalizar 2030, 
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apesar de ter sido aprovado na generalidade 

em Conselho de Ministros, receberá ainda 

contributos das entidades que compõem o 

Conselho Estratégico para a Internacionali-

zação – CEIE e será discutido na Assembleia 

da República. O atingir destes objetivos, que 

exige a articulação e coordenação dos vários 

agentes económicos públicos e privados e a 

sociedade civil, visa incrementar o posiciona-

mento da economia nacional no mercado glo-

bal, promover o crescimento económico, um 

maior valor acrescentado nacional e, como 

referi acima, maior coesão territorial e social, 

através da criação de postos de trabalho. Este 

é o caminho que queremos continuar a trilhar.

A conjuntura provocada pela COVID-19 
poderá, na sua opinião, vir a ter conse-
quências no atual modelo de globalização 
que tem sustentado a economia e o comér-
cio internacional?

É certo que a presente conjuntura expôs al-

gumas fragilidades, não apenas das várias 

economias nacionais, mas também do siste-

ma multilateral de comércio no seu todo. To-

davia, creio que será porventura demasiado 

cedo para extrair conclusões definitivas sobre a 
presente crise sanitária, do ponto de vista das 
suas consequências a longo prazo para a eco-
nomia e comércio internacionais. É inegável 
que o período de confinamento desencadeou 
um processo de reflexão, quer a nível nacional, 
quer europeu, sobre o atual modelo de globa-
lização, sobre a necessidade de reindustrializar 
e reforçar as cadeias de valor e sobre o que 
consideramos ser setores estratégicos.

De que forma, na sua opinião, é que a 
pandemia irá acelerar um processo de 
“desglobalização” que já se estava a de-
senhar mundialmente, com o aumento das 
medidas protecionistas em alguns países, 
a desaceleração do crescimento dos países 
desenvolvidos e a limitação do crescimento 
nos países emergentes? 

É inegável que a pandemia surgiu num con-
texto de guerras comerciais e um certo ascen-
dente, em algumas partes do mundo, de mo-
vimentos políticos defensores do protecionis-
mo. No entanto, muitos aspetos da presente 
crise de saúde pública poderão vir a verificar-
-se meramente conjunturais. Será importante 
sublinhar que, ao longo de 2020, temos as-
sistido a uma queda consistente da procura 
global, em resultado não apenas dos próprios 
efeitos sanitários da pandemia, mas também 
em resultado das limitações à liberdade de cir-
culação de pessoas que as várias autoridades 
nacionais introduziram em resposta à pande-
mia, e que teve um impacto imediato no co-
mércio internacional. Menor procura mundial 
agregada traduz-se numa redução do comér-
cio internacional de bens e serviços. As crises 
económicas habitualmente funcionam sempre 
assim. Todavia, o comércio internacional, com 
um ou outro condicionalismo temporário, 
continua a realizar-se. O transporte aéreo de 
carga internacional até cresceu no presente 
contexto e o mercado português não assistiu, 
num exemplo que é evidente para todos, a 
uma falta de abastecimento p.e. de bacalhau, 
ao longo dos últimos meses. Contudo, estan-
do sempre o futuro em aberto, diria apenas 
que Portugal deve estar preparado para adap-
tar-se a qualquer cenário económico. 

Pensa que será um modelo a adotar na 
Europa, por exemplo, trazendo “de volta” 
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para os países da União Europeia as unida-
des de produção que antes deslocalizaram 
para os países de economia emergente? 
Criando medidas protecionistas para os 
países extracomunitários? Promovendo 
um aumento do consumo interno?

Se há aspeto que a presente pandemia tornou 
evidente é que Portugal e a Europa necessitam 
obrigatoriamente possuir uma base produtiva 
de bens prioritários como máscaras ou dispo-
sitivos médicos essenciais. Futuramente, não 
podemos ficar dependentes, em momentos de 
crise, de cadeias de abastecimento globais ou 
de um só fornecedor. É uma questão de gestão 
prudente do risco que é facilmente compreen-
sível por todos. É disto que estamos a falar, 
quando nos referimos à Resiliência como um 
dos eixos fundamentais da recuperação econó-
mica nacional e europeia. Há, neste capítulo, 
muito trabalho a fazer, na captação de inves-
timento estruturante, no desenvolvimento de 
base produtiva em território nacional, na quali-
ficação de recursos humanos, nomeadamente, 
para a internacionalização, e no digital. Con-
tudo, esta prioridade não é incompatível com 
uma economia mundial aberta, pelo contrário. 
Portugal continuará, no seio da UE, muito em-
penhado na materialização de novos Acordos 
de Comércio Livre, em particular o Acordo UE-
-Mercosul, que muito beneficiará a nossa eco-

nomia. Promover a instalação de capacidade 
produtiva não significa negação dos benefícios 
da globalização, reforça aliás a sua legitimida-
de política.

Poderá a “desglobalização” aplicar-se a 
um país como Portugal, com uma econo-
mia aberta e clara vocação exportadora?

Não é do interesse de Portugal um progressivo 
encerramento do comércio internacional ou a 
reversão da globalização. Somos uma econo-
mia de pequena escala e aberta ao mundo, e 
ancorada na exportação e no investimento di-
reto estrangeiro. Está no nosso ADN enquanto 
comunidade universalista.

Como poderá a Europa enfrentar a pro-
funda crise económica que se perspetiva?

A Europa já está a dar uma resposta. Exem-
plo disso são os fundos europeus do novo 
instrumento de recuperação e resiliência que 
procuram atenuar o impacto económico 
e social desta crise, potenciando o crescimen-
to económico e a criação de postos de traba-
lho. Conforme referi, terá um maior foco para 
a produção dentro de território – efeito “regio-
nalização” –, procurando ter uma “reserva” 
europeia de bens essenciais. As verbas disponi-
bilizadas serão igualmente alocadas a reformas 
estruturantes no âmbito da transição climática 
e digital. 


