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Julho foi o mês em que comemoramos 10 anos 
de AICEP e publicamos o número 100 da re-
vista Portugalglobal que, por isso, é também 
distribuída em versão impressa e, a partir de 
agora, disponibilizada de forma interativa e di-
gital através de uma aplicação móvel.  

Portugal produtivo: o que mudou nos princi-
pais setores produtivos nacionais numa déca-
da de história da Agência? Este foi o motivo 
para analisarmos as alterações ocorridas nos 
10 principais setores exportadores nacionais, 
sem esquecer a dinâmica do investimento em 
Portugal neste período. 

Foram 10 anos de desafios, de muita satisfação 
e de dever cumprido para os três presidentes 
do Conselho de Administração que me ante-
cederam. Agradeço-lhes os depoimentos sen-
tidos e muito avisados, que connosco partilha-
ram neste número. 

Assumi o compromisso de presidir ao Conselho 
de Administração da AICEP no passado mês de 
abril. Tudo farei para apoiar as empresas portu-
guesas nos seus processos de internacionaliza-
ção e para acompanhar todos os investidores 
que reconheçam no nosso país o local ideal 
para os seus investimentos. 

Desde a minha tomada de posse que afirmo 

que exportar e investir são os nossos verbos 

de ação. Exportar mais e melhores produtos e 

serviços, para um número cada vez maior de 

mercados – continuando a bater recordes de 

exportação –, e captar mais e melhor investi-

mento – promovendo a imagem de Portugal 

no mundo como um excelente destino de ne-

gócios e investimentos.

A AICEP tem um papel central na internacio-

nalização da economia portuguesa. Por isso, 

conto com o apoio de todos - colaboradores, 

Embaixadas, associações, governo e empresá-

rios - para que os próximos três anos, sejam 

anos de sucesso para a Agência e, consequen-

temente, para os empresários portugueses e 

para Portugal. 

Do nosso lado, podem continuar a confiar em 

nós e a contar com um trabalho qualificado, 

sério e empenhado, para ajudar a economia 

portuguesa a ser mais forte, mais competitiva 

e preparada para enfrentar os desafios da eco-

nomia mundial. 

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Presidente da AICEP

Luís Castro Henriques assumiu a presidência do Conselho de Administração da 
AICEP em 15 de abril passado, abraçando novos desafios mas dando também 

continuidade ao trabalho desenvolvido enquanto responsável pelo investimento 
na anterior Administração da Agência. 

Apoiar as empresas nos seus processos de internacionalização e os investidores, e 
afirmar, cada vez mais, a imagem de Portugal no mundo é a principal missão do 
novo presidente da AICEP que, em entrevista, faz o balanço da atividade recente 

da Agência e aponta as metas que, neste mandato, irá procurar alcançar. 

LUÍS CASTRO HENRIQUES

“Só com mais exportações e mais 
investimento podemos assegurar um 
crescimento sustentável para Portugal” 
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criámos uma equipa de FDI Scouts, es-
pecialistas na captação de investimen-
to estrangeiro, focados em geografias 
específicas. Esta abordagem tornou a 
resposta da AICEP mais eficaz e orien-
tada para o cliente, alavancando o le-
vantamento de novas oportunidades de 
internacionalização e investimento. 

Verificámos que globalmente os re-
sultados do investimento foram muito 
positivos. Tanto a taxa de crescimento 
do investimento como o Investimento 
Direto Estrangeiro (IDE) em Portugal al-
cançaram, entre 2015 e 2016, valores 
dos mais elevados nos últimos anos. Ao 
nível do investimento angariado pela 
AICEP também tivemos dos melhores 
anos de sempre da Agência. Entre 2015 
e 2016, angariámos mais de 210 pro-
jetos o que representa 2,5 mil milhões 
de investimento e milhares de postos de 
trabalho criados. Um valor extremamen-
te positivo, mas temos que continuar a 
ter anos de angariação fortes como es-

Tendo recentemente assumido a 
presidência da AICEP, qual é para si 
a missão da Agência? 

A AICEP reveste-se de uma importân-
cia única para o nosso país e, enquan-
to presidente, tudo farei para apoiar 
as empresas e os investidores, estar 
no terreno, persistindo e afirmando 
cada vez mais a imagem de Portugal 
no mundo. Tentaria sintetizar em dois 
grandes eixos a marca de atividade da 
AICEP que esta Administração preten-
de reforçar. Primeiro, acompanhamos 
todas as etapas da vida das empresas, 
desde que investem, ao momento em 
que iniciam a sua atividade exportadora 
e até, se for esse o caso, promovendo a 
sua internacionalização. Segundo, cap-
tamos investimento estruturante para 
o país e fomentamos o reinvestimento, 
promovendo um Portugal cada vez mais 
desenvolvido e reconhecido internacio-
nalmente como destino de negócios. 

Exportar e investir são os nossos ver-
bos de ação. Trabalhamos todos os 
dias para o aumento da atividade, no-
meadamente internacional, das nos-
sas empresas, para captar novos in-
vestimentos e reinvestimentos e para 
a crescente notoriedade da marca 
Portugal lá fora. Acredito que só com 
mais exportações e mais e melhor in-
vestimento poderemos assegurar um 
crescimento sustentável, a longo pra-
zo, para Portugal. Essa é a missão da 
AICEP com a qual estamos completa-
mente comprometidos!  

Foi, durante três anos, responsável 
pelo pelouro do investimento. Quais 
os resultados obtidos nesta área? 

Neste período, o objetivo passou por 
aumentar a captação e retenção de 
investimento, através da prestação de 
serviços de qualidade, à medida das 
necessidades dos clientes e investidores, 
tanto no estrangeiro como em Portugal, 
nomeadamente através da segmenta-
ção das principais tipologias de investi-
dores. Entre outras medidas, realizámos 
um Roadshow de Investimento em 23 
mercados considerados estratégicos e 

para as apoiar, fazendo um acompa-
nhamento e aconselhamento “à me-
dida” em todas as fases dos processos 
de investimento. Somos o ponto de 
contacto primordial na hora de inves-
tir, apoiando e atuando com eficácia 
e vamos continuar a trabalhar nesse 
sentido. Disponibilizamos um conjun-
to de informações preliminares e da-
dos estatísticos, organizamos e acom-
panhamos as visitas das empresas in-
ternacionais a Portugal, apoiamos na 
identificação do melhor local para a 
instalação do projeto, nomeadamen-
te através do contacto com Câmaras 
Municipais, e facilitamos o acesso às 
medidas de apoio à criação de empre-
go, fazendo a ponte com o IEFP. 

A montante, a AICEP tem uma equi-
pa no terreno que muitas vezes é o 
primeiro ponto de contacto com os 
investidores. Através da nossa Rede 
Externa, que foi reforçada e hoje tem 
mais de 60 delegações espalhadas 
por todo o mundo, e da equipa de 
FDI Scouts, que são especialistas na 
captação de investimento estrangei-
ro, focados em áreas geográficas que 
consideramos estratégicas – Europa 
(Alemanha, Bélgica, Espanha, França, 
Holanda, Luxemburgo, Itália, Reino 
Unido e Suíça), Ásia (China, Japão e 
Coreia do Sul) e EUA. A equipa de 
FDI Scouts arrancou em 2016 e 2017 
será o ano de total operacionalização. 
Acreditamos que os resultados desse 
trabalho contribuirão de forma muito 
positiva para a economia portuguesa.   

Hoje a economia portuguesa é mais 
atrativa e competitiva do ponto de 
vista do investimento estrangeiro. 
O que nos torna um país atrativo? 

Portugal está na rota dos investidores 
e tem atraído cada vez mais projetos 
de maior valor acrescentado. Para tal, 
tem contribuído um conjunto de fa-
tores dos quais gostaria de destacar, 
em primeiro lugar, o talento. A dispo-
nibilidade de competências e recursos 
com um nível elevado de habilitações 
técnicas, nomeadamente nas áreas 

“Trabalhamos 
todos os dias para o 

aumento da atividade, 
nomeadamente 

internacional, das 
nossas empresas, 
para captar novos 
investimentos e 

reinvestimentos e 
para a crescente 

notoriedade da marca 
Portugal lá fora.”

tes. Por isso, reforçar todas as condições 
que permitam atrair mais e melhor in-
vestimento para o nosso país será uma 
das nossas grandes prioridades. 

Qual o papel da AICEP na captação 
de investimento e o que pode ser 
feito para atrair mais investidores?

As empresas sabem que têm na AICEP 
um parceiro fiável, sempre disponível 
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de gestão, economia e engenharias – 
onde temos universidades nos prin-
cipais rankings internacionais –, com 
um bom conhecimento de línguas es-
trangeiras e as soft skills adequadas 
são das vantagens mais valorizadas 
por quem investe. E, por isso, acre-
dito que devemos fazer um esforço 
contínuo de aposta na educação, que 
engloba a formação e aprendizagem 
de competências. 

A localização estratégica de Portugal, 
fazendo a ponte entre a Europa, África 
e as Américas e sendo uma plataforma 
tanto para a União Europeia como para 
os países da CPLP, é outra vantagem 
destacada pelos investidores, a par da 
rede de infraestruturas físicas – como 
os aeroportos e autoestradas –, de te-
lecomunicações – devido à sua veloci-
dade, qualidade de serviço e fiabilidade 
– e de logística de classe mundial. 

Deixe-me referir, ainda, as condições 
do país, nomeadamente a estabilidade 
política e social, a segurança e, claro, o 
clima e a qualidade de vida. Portugal é 
o terceiro país mais pacífico do mundo, 
de acordo com o Global Peace Index 
de 2017! O sol e outras características 
que têm promovido Portugal enquanto 
destino turístico sem dúvida que tam-
bém ajudam à atração de empresas. E 
neste ponto é de sublinhar o ambiente 
de negócios e, em particular, o rápido 
arranque da atividade das empresas. 
De acordo com o ranking de compe-
titividade Doing Business 2017, Portu-
gal ocupa hoje a 25ª posição entre os 
países mais fáceis no que toca a fazer 
negócios e o 12º país mais competiti-
vo da Europa dos 28, à frente de Itália, 
França, Holanda e Espanha. 

Entre as vantagens conjunturais cons-
tam os apoios ao investimento, atra-
vés dos fundos europeus do Portugal 
2020, com especial incidência nos in-
vestimentos produtivos e que apostem 
em inovação e tecnologia, e outros 
incentivos e taxas especiais, nomeada-
mente à criação de emprego e o regi-
me fiscal atrativo para expatriados. 

Como analisa o comportamento 
das exportações portuguesas de 
bens e serviços? 

As exportações têm batido recordes 
históricos em valor e queremos conti-
nuar nesse caminho de crescimento. 
Atualmente, as exportações portugue-
sas de bens e serviços superam os 40 
por cento do PIB, uma subida de mais 

de crescimento e a aposta nos merca-
dos externos já faz parte do ADN de 
muitas delas, evidenciando uma abor-
dagem de diversificação.

Com resiliência, inovação e muita for-
ça de vontade – principalmente nos 
anos de crise –, os nossos empreende-
dores e empresários têm vindo a fazer 
um trabalho notável, em particular 
na melhoria da competitividade e na 
implementação de estratégias de in-
ternacionalização das suas empresas, 
vendendo os seus produtos e serviços 
num crescente número de mercados. 
Acredito que as exportações portu-
guesas vão continuar a ter um desem-
penho muito positivo não só este ano 
mas também nos próximos, sendo um 
dos grandes motores de desenvolvi-
mento da economia nacional. No que 
depender do trabalho diário da AICEP, 
esperamos continuar a trazer boas no-
tícias para a economia portuguesa. 

O peso das exportações portugue-
sas está em grande parte na União 
Europeia (UE). Considera neces-
sária uma maior diversificação de 
mercados de exportação? 

A necessidade de diversificação de mer-
cados é reconhecida por todos como 
sendo de importância capital para o 

“Acredito que as 
exportações portuguesas 
vão continuar a ter um 

desempenho muito 
positivo não só este 

ano mas também nos 
próximos, sendo um 
dos grandes motores 

de desenvolvimento da 
economia nacional.”

de 10 pontos percentuais face ao que 
se verificava em 2007. Este é um sinal 
claro de abertura da nossa economia e 
da competitividade das nossas empre-
sas. Nos últimos anos, houve uma clara 
alteração estrutural de paradigma. As 
nossas empresas perceberam que a in-
ternacionalização é uma oportunidade 



ENTREVISTAjunho 2017 7

sucesso de qualquer projeto de inter-
nacionalização. A estratégia que tem 
vindo a ser adotada por muitas empre-
sas portuguesas parece-me equilibrada: 
consolidar as vendas para o mercado 
europeu – que já permite uma boa 
diversificação – e, ao mesmo tempo, 
procurar conquistar novos mercados 
fora da UE. Temos de interiorizar que 
o mercado europeu de 500 milhões 
de consumidores é o nosso verdadeiro 
mercado interno, aproveitando ao má-
ximo as oportunidades que os diferen-
tes países-membros da UE nos ofere-
cem. Muitos deles já constam entre os 
nossos principais parceiros económicos, 
como é o caso de Espanha, França e 
Alemanha e, por isso, devemos poten-
ciar estas relações económicas. 

É também de salientar que a lógica 
do mercado único protege as nos-
sas exportações de oscilações e ou-
tros riscos, nomeadamente políticos 
e cambiais, que ocorrem noutras 
geografias. De modo a diluir o risco, 
continua a ser importante diversificar 
mercados, apostando em novas geo-
grafias, o que vai permitir aumentar as 
exportações, colmatar questões de sa-
zonalidade em alguns setores e evitar 
outros riscos associados à dependên-
cia de um só mercado.

Que apoios concretos existem no 
que toca à internacionalização das 
empresas? 

Na AICEP, os empresários sabem que 
têm ao seu dispor interlocutores pri-
vilegiados que procuram conhecer as 
empresas, as suas necessidades de in-
ternacionalização e/ou investimento e 
dar uma resposta adequada tendo em 
conta o nosso conjunto de produtos e 
serviços. Os nossos apoios são diversifi-
cados e alguns bastante personalizados: 
incentivos financeiros no âmbito do Por-
tugal 2020; produtos de informação, 
como o guia da internacionalização 
com sugestões e partilhas de experiên-
cia de outras empresas em diferentes 
mercados; capacitação, por exemplo 
através de workshops, seminários e 

conferências com temáticas ajustadas 
aos setores de atividade e às regiões do 
país; promoção da oferta nos mercados, 
com encontros entre fornecedores na-
cionais e potenciais clientes ou visitas de 
importadores a Portugal e visitas de em-
presas portuguesas aos mercados; ser-
viços personalizados, como reuniões de 
aconselhamento com os delegados da 
AICEP e, ainda, programas de formação 
como o INOV Contacto. 

O desenvolvimento e concretização efi-
caz destes apoios contam com o traba-
lho da nossa rede externa. No entanto, 
é importante frisar que a internaciona-
lização deve começar em Portugal e, 
portanto, antes de se deslocarem aos 
mercados externos, as empresas de-
vem contactar a AICEP em Portugal.

Europa, América e África: aten-
dendo à missão da AICEP, como 
pode ser potenciada a centralida-
de atlântica de Portugal?

Essa é uma ótima questão porque, de 
facto, Portugal é uma plataforma es-
tratégica que liga a Europa às Américas 
e a África, sendo uma porta de entrada 
para a União Europeia com um merca-
do de 500 milhões de consumidores, 
bem como para os países da CPLP, com 
250 milhões de consumidores. Esta é 

uma vantagem competitiva à qual os 
investidores estão atentos e que está 
entre os fatores de atratividade de 
Portugal. Os EUA são uma peça-chave 
no reforço da posição de Portugal no 
Atlântico e as relações comerciais têm 
ganho significativo relevo na economia 
portuguesa, com as exportações de 
bens e serviços para os EUA a com-
pensarem os momentos menos bons 
vividos em mercados tradicionais para 
Portugal como Angola e Brasil. 

Que mensagem gostaria de deixar? 

Os resultados obtidos até agora são 
muito positivos: temos as exportações a 
bater recordes e angariámos muitos mi-
lhões de investimento. Queremos con-
tinuar neste caminho de crescimento, 
explorando novas oportunidades, com 
mais eficácia e afinando estratégias. Os 
objetivos da AICEP são claros: captar 
mais e melhor investimento e continuar 
a potenciar as exportações, apostando 
na sua diversificação e acrescentando 
valor. Estamos todos comprometidos 
com este desígnio, que é um desígnio 
nacional, e esperamos que a AICEP 
possa contribuir todos os dias para re-
forçá-lo e assim estimular o crescimen-
to económico do país de forma susten-
tável. Em prol das nossas empresas, em 
prol de Portugal. 
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BASÍLIO 
HORTA*

A sua acção nos domínios do comércio externo 

e da manutenção e atracção de investimento 

directo nacional e estrangeiro é determinante 

para o crescimento da nossa economia. 

Neste sentido desde a sua fundação a AICEP 

tem mantido uma estratégia coerente e uma 

actuação determinada abrindo delegações 

no estrangeiro, especialmente em novos 

mercados, e acompanhando de perto os em-

presários nacionais e estrangeiros, quer nos 

respectivos processos de investimento quer 

agindo sobre os custos de contexto. O exer-

cício desta competência torna essencial a 

coordenação da AICEP com os ministérios da 

economia e dos negócios estrangeiros. Aliás 

DO ICEP À AICEP -  
QUATRO ANOS MUITO INTENSOS

A criação da AICEP em 2007 
resultou da integração do 
então ICEP na API, o que 
constituiu desde logo um 

forte desafio que se conseguiu 
consistentemente ultrapassar, 
embora com muito trabalho.

Hoje a AICEP mantendo a sua 
natureza de empresa pública 

constitui um instrumento 
essencial do governo para 
a internacionalização da 
economia portuguesa.

a sua tutela tem variado entre um e outro 
destes ministérios.

Uma palavra para os trabalhadores da Agên-
cia: as empresas e a própria economia por-
tuguesa muito ficam a dever à sua compe-
tência e dedicação. A AICEP tem nos seus 
quadros alguns dos melhores técnicos que 
me foi dado conhecer ao longo da minha 
vida profissional.

A eles se deve em muito o sucesso obtido no 
combate em defesa da economia portuguesa 
em tempos de crise. Igualmente a sua acção 
não é alheia aos bons resultados recentemente 
alcançados no aumento das exportações na-
cionais e na recuperação do investimento.

A rápida evolução que se está a verificar na 
Europa e no Mundo leva a novos conceitos 
de competitividade e abre imprevisíveis conse-
quências no âmbito das opções de política ex-
terna das grandes potências, obrigando a que 
a AICEP se adapte aos novos tempos. 

No curto prazo a substituição da estratégia 
2020 implicará a definição de novas priorida-
des em novos sectores da economia que vão 
surgir a par dos sectores tradicionais. Por outro 
lado, a previsível evolução da política europeia 
pós-Brexit vai centrar as atenções na política de 
coesão e nos meios que irão ser disponibiliza-
dos para a respectiva concretização. 

Estamos certos que a AICEP tem a experiên-
cia necessária para, executando uma correcta 
política pública, fazer face aos novos desafios 
que se perfilam. 

* Presidente da AICEP de julho de 2007 a junho de 2011

O autor do texto escreve de acordo com a antiga grafia.
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PEDRO  
REIS*

Tive a oportunidade de liderar a AICEP entre o 
final de 2011 e meados de 2014: anos inten-
sos, anos exigentes, anos difíceis para Portu-
gal. Nada disso foi suficiente para quebrar a 
energia dos grandes profissionais com que a 
AICEP conta, nada disso foi capaz de aligeirar 
a sua eficiência, nada disso foi necessário para 
assegurar que as nossas empresas exportado-
ras e os investidores, nacionais ou estrangeiros, 
fossem servidos ao mais alto nível de compe-
tência e de disponibilidade. 

A AICEP tem um papel absolutamente crucial 
numa economia que se quer crescentemente 
aberta ao exterior, que se precisa que capte 
cada vez mais investimento externo e que se 
pretende sempre mais ágil e mais amiga do ex-
portador e do investidor. Se atentarmos bem, 
passa muito pelo contributo da AICEP um dos 
vértices cruciais das políticas públicas de apoio 
ao crescimento sustentável da nossa econo-
mia: o vértice que aglutina o apoio à expor-
tação e à internacionalização, a captação de 
investimento e o combate, sem tréguas, aos 
custos de contexto.

O sucesso da AICEP é, assim, o sucesso de 
todas as empresas que escolheram Portugal 

AICEP: PARABÉNS E OBRIGADO

É para mim um grato prazer corresponder ao convite que 
simpaticamente me endereçaram para escrever umas breves linhas 

sobre a AICEP. Naturalmente, aproveito esta oportunidade para 
poder, mais uma vez, prestar um tributo sincero e sentido a uma 

Casa muito especial onde tive a honra de servir o meu país e onde 
conheci dos melhores profissionais com quem colaborei ao longo 

da minha carreira.

como base de apoio para conquistar quer o 
nosso mercado doméstico quer os nossos 
mercados externos cujo perímetro, por mé-
rito das nossas empresas, é cada vez mais 
alargado e densificado.

Cada ciclo da nossa economia, e logo da pró-
pria AICEP, tem a sua prioridade: penso que 
no ciclo que Portugal agora atravessa, a gran-
de prioridade para a AICEP é a captação de 
mais e melhor investimento externo. É pelo 
atingimento particular desse objetivo nuclear 
que passará muito do nosso crescimento fu-
turo, da redução do nosso endividamento 
global, do equilíbrio das nossas contas exter-
nas, da recuperação da nossa competitividade 
fiscal e do aumento do emprego que deseja-
mos e merecemos.

Sobre os ombros da AICEP recai uma grande 
responsabilidade: a de servir as empresas ex-
portadoras e os investidores nacionais e estran-
geiros de forma a garantir que continuarão a 
escolher Portugal como base estratégica e 
plataforma giratória, e permanente, dos seus 
investimentos cada vez mais orientados para 
os múltiplos mercados onde atuamos. A AICEP 
tem estado à altura desse enorme desafio. De-
pois de ter servido essa grande Casa, com base 
no apoio de uma equipa fantástica, percebo 
bem como o consegue.

Parabéns e obrigado AICEP: por ser como é há 
tantos anos e por tudo o que faz pela economia 
portuguesa. Um orgulho para todos nós! 

* Presidente da AICEP de dezembro de 2011 a abril 
de 2014
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Como previsto no Plano Estratégico apresen-

tado poucos meses depois de a Administra-

ção a que tive a honra de presidir ter tomado 

posse, apoiámos ainda mais a internaciona-

lização das empresas portuguesas e concen-

trámos esforços crescentes na atração de 

investimento. Por exemplo, levámos a cabo 

uma reorganização da Agência em algumas 

áreas, no sentido de potenciar a eficiência da 

nossa atividade; realizámos duas edições do 

Roadshow Portugal Global, capacitando e in-

A MINHA EXPERIÊNCIA  
COMO PRESIDENTE DA AICEP

Iniciei funções enquanto 
presidente da AICEP em abril de 

2014, num momento em que 
Portugal saía de um exigente e 
difícil resgate internacional. Um 
resgate que, contudo, também 

tinha provocado alterações 
profundas e necessárias na 

economia nacional: reformas 
estruturais em diversas áreas, 

que potenciavam e melhoravam 
a competitividade do país; 
um espírito empreendedor, 
de ambição internacional, 

mais acentuado; e um tecido 
empresarial que, em resultado 

da crise, apostava cada vez mais 
em inovação, diferenciação, 

qualidade, e se virava, 
definitivamente, para fora.

centivando milhares de empresas a exportar 
e a internacionalizar-se; ampliámos, substan-
cialmente, a rede externa (de pouco mais de 
50 mercados acompanhados, quando chegá-
mos, para mais de 60); criámos a figura dos 
FDI Scouts (especialistas na captação de IDE 
proveniente de regiões estratégicas, como a 
América do Norte, a Europa Ocidental e, na 
Ásia, China, Coreia e Japão); e percorremos 
23 geografias selecionadas, no âmbito de um 
Roadshow de Investimento à escala global.

Os resultados obtidos foram ao encontro do 
ambicionado: (i) as exportações nacionais 
atingiram máximos históricos, e (ii) a Agência 
registou, em 2015 e 2016, dois dos melhores 
anos de angariação de investimento desde a 
sua criação, em 2007.

Com tudo o que a AICEP implementou e 
conseguiu realizar ao longo desses três anos, 
penso que também criámos condições para 
que um ainda melhor e mais efetivo apoio 
possa vir a ser concedido aos investidores e às 
empresas no futuro.

Tudo isto, claro, só foi possível com muita coo-
peração e trabalho de equipa: com as associa-
ções e as empresas (que têm feito um trabalho 
extraordinário), os dois governos que nos tu-
telaram e, claro, com a dedicação, o esforço 
e o empenho dos fantásticos profissionais que 
encontrei na Agência. 

Como sempre tenho referido, a AICEP não ex-
porta nem investe – mas no seu ADN está o 
apoio às empresas na sua atividade de investir e 
de exportar. E de contribuir, dessa forma, para o 
desenvolvimento sustentado da nossa economia, 
para o desenvolvimento sustentado de Portugal.

Foi, obviamente, um enorme privilégio ter sido 
presidente da aicep Portugal Global. 

*Presidente da AICEP de abril de 2014 a abril de 2017

MIGUEL 
FRASQUILHO*
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A AICEP faz 10 anos de existência. 
Tive o privilégio de integrar os seus 
três primeiros Conselhos de Admi-
nistração presididos respectivamente 
por Basílio Horta, Pedro Reis e Miguel 
Frasquilho. Uma experiência única, 
que marcou a minha vida pessoal e 
profissional nos últimos 10 anos. Os 
primeiros anos de existência da Agên-
cia coincidiram com a enorme crise 
financeira mundial que se iniciou em 
setembro de 2008 com a falência do 
banco norte-americano Lehman Bro-
thers e que chegou em força a Por-
tugal em 2011. O governo da altura 

AICEP
DEZ ANOS A APOIAR AS EMPRESAS  

E A ECONOMIA

A equipa editorial convidou-me para escrever um artigo para o número de julho 
da revista Portugalglobal, que comemora a sua edição n.º 100. Um marco histórico 

na vida desta revista digital. Por coincidência, estou a escrever este artigo  
no dia 1 de julho de 2017, dia em que a AICEP comemora 10 anos de existência.

teve que pedir ajuda financeira ex-
terna e adotar diversas medidas de 
austeridade. A economia portuguesa 

viveu duros anos de recessão econó-
mica em 2011, 2012 e 2013. 

Com a procura interna a baixar de forma 
significativa, as empresas portuguesas 
tiveram que se voltar para os mercados 
externos para poderem sobreviver e 
crescer. Com uma dívida externa muito 
elevada e o investimento público a dimi-
nuir, o governo teve que apostar na atra-
ção de investimento estrangeiro para 
iniciar a recuperação económica do país. 

A AICEP desempenhou um papel fun-
damental na dinamização destas duas 

>POR JOSÉ VITAL MORGADO
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áreas de atividades, que constituem o 
núcleo principal da sua missão. A es-
tratégia que definimos na altura para 
a atividade da Agência foi a de colocar 
os nossos clientes no centro de toda a 
nossa atuação. A figura do gestor de 
cliente (KAM – Key Account Manager) 
que já existia na ex-API (Agência Por-
tuguesa para o Investimento) para a 
área da atração de investimento direto 
estrangeiro (IDE), foi alargada à área 
da promoção das exportações. Para 
termos sucesso no apoio às empresas 
no seu processo de internacionaliza-
ção e de atração de IDE, era funda-
mental estar perto das empresas, sa-
ber identificar as suas necessidades e 
satisfazê-las com eficiência e eficácia. 

No âmbito desta política de proximi-
dade, adoptada pela AICEP, foi decidi-
do criar, em 2009, as Lojas de Exporta-
ção nas principais cidades do país. Um 
projeto conjunto com o IAPMEI, cujo 
objetivo era ter um serviço de proximi-
dade aos empresários, evitando assim 
que tivessem que se deslocar a Lisboa 
ou ao Porto para terem acesso aos 
nossos apoios. 

Fez também parte da nossa estratégia 
melhorar a capacitação das empresas 
que se queriam internacionalizar e 
aproximá-las das universidades, en-
quanto centros de saber. Para atingir 
esse objetivo foram criadas a Direção 
de Capacitação e a Direção de Co-
nhecimento, esta última com a mis-
são de sensibilizar os académicos e 
os empresários para a necessidade de 
trabalharem em conjunto. Num am-
biente internacional de uma enorme 
concorrência, só apostando na inova-
ção e na diferenciação é que as empre-
sas conseguem ser mais competitivas. 
Esta aproximação às universidades 
veio mais tarde a dar lugar à assinatu-
ra, em 2014, de um Protocolo entre a  
AICEP e 15 universidades, representa-
das pelo CRUP - Conselho de Reitores 
das Universidades Portuguesas com o 
objetivo de reforçarmos a nossa coope-
ração e apoiarmos as universidades no 
seu processo de internacionalização. 

Para fazer face a toda esta atividade, 
a AICEP reforçou e alargou a sua rede 
externa para fora do espaço da União 
Europeia para mercados com maior 
dinamismo económico para poder 
assim apoiar as empresas e as insti-
tuições portuguesas que pretendiam 
diversificar os seus mercados interna-
cionais. Concluímos o processo de co-
-localização da nossa rede externa nas 
Embaixadas e Consulados de Portugal 
para reforçar a diplomacia económica. 

A nossa estratégia contemplou tam-
bém atribuir uma especial priorida-
de aos países da CPLP aproveitando 
o crescimento das suas economias, 
devido às importações chinesas de 
matérias-primas destes países de lín-

empresários chineses. Esta parceria 
estratégica entre a China e Portugal 
levou a que o investimento chinês 
em Portugal atingisse valores muito 
significativos e que empresas chine-
sas tomassem posições importantes 
nas áreas financeira, seguradora, da 
energia e da saúde. Dado o enorme 
potencial de oportunidades de negó-
cio com a China, a AICEP reforçou a 
sua presença na China com escritó-
rios em Pequim, Xangai e Macau. 

De acordo com os dados da UNCTAD, 
o stock de investimento direto estran-
geiro (IDE) na economia portugue-
sa cresceu de cerca de 45 por cento 
para 57 por cento do PIB, no período 
de 2008 a 2016. Estou certo de que a  
AICEP deu e vai continuar a dar um 
contributo muito importante para estes 
resultados positivos com a colocação 
de especialistas (FDI Scouts) na atra-
ção de investimento direto estrangeiro 
no Japão, cobrindo a Coreia do Sul, na 
China, nos Estados Unidos e na Europa. 
O excelente trabalho desenvolvido pela 
nossa Agência nesta área foi reconhe-
cido por entidades internacionais. Em 
2009, o Banco Mundial classificou a AI-
CEP entre as 10 melhores agências de 
atração de investimento a nível mundial 
e, no ano passado, a revista Site Selec-
tion colocou a nossa Agência entre as 
melhores da Europa Ocidental. 

A economia portuguesa cresce há 14 
trimestres consecutivos, suportada 
pelas exportações. A consultora E&Y 
afirmou no seu relatório Attractive-
ness Survey deste ano, que 2016 foi 
o ano com mais projetos de investi-
mento estrangeiro em Portugal e que 
o nosso país está novamente na mira 
dos investidores internacionais. A eco-
nomia portuguesa precisa de maior 
crescimento para diminuir o nível da 
sua dívida externa em relação ao PIB. 
As exportações e o investimento dire-
to estrangeiro são determinantes para 
atingir este objetivo. O contributo da 
AICEP será também, seguramente, 
muito importante. 

“Num ambiente 
internacional de uma 
enorme concorrência, 

só apostando na 
inovação e na 

diferenciação é que as 
empresas conseguem 
ser mais competitivas”

gua portuguesa e ao elevado preço 
do petróleo e do gás que alguns já 
exportavam. Muitas empresas portu-
guesas aproveitaram esta fase para 
aumentar a sua presença nestes 
países, onde a AICEP reforçou a sua 
presença tendo aberto escritórios em 
todos os países da CPLP. 

A China, que em 2005 elegeu Portu-
gal como parceiro estratégico, come-
çou a olhar para o nosso país como 
plataforma para os negócios das suas 
empresas no espaço lusófono, incen-
tivando as parcerias entre empresá-
rios dos dois países. A AICEP, apro-
veitando esta oportunidade, organi-
zou em Lisboa, em 2009, um grande 
encontro de empresários da China 
e dos Países de Língua Portuguesa, 
tendo vindo a Portugal mais de 250 
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Este período, cujo pico negativo ocor-
reu em 2009, viria a ser denominado 
por Grande Recessão de 2008 e teve 
como característica principal uma for-
te quebra económica transmitida de 
forma rápida e sincronizada entre paí-
ses e setores, no contexto da maior 
recessão desde a Segunda Guerra 
Mundial. Ao nível das trocas comer-
ciais internacionais, principalmente 
de bens, esta crise ficou mesmo co-
nhecida por The Great Trade Collapse. 
Também os fluxos mundiais de inves-
timento direto sofreram uma redução 
significativa, de 20,6 por cento, em 
2009, comparativamente ao ano an-
terior, não tendo ainda em 2016 recu-
perado para o nível de 2007.

O segundo acontecimento, de nature-
za interna, impulsionado pelo primeiro 
e alimentado por uma crise de dívida 
soberana que evidenciou, entre outros 

ECONOMIA PORTUGUESA:

EVOLUÇÃO  
DE 2007 A 2016

A evolução da economia portuguesa ao longo da década de 2007 a 2016 ficou 
marcada por dois acontecimentos distintos. O primeiro, externo a Portugal, surgiu 
no início de 2007, com o despoletar nos EUA de uma crise financeira que se viria a 
propagar internacionalmente de forma severa, afetando particularmente, no seu 

processo de contágio, o sistema financeiro europeu.

aspetos, as fragilidades estruturais da 
competitividade externa de Portugal, 
surgiu com a necessidade de Portugal 
recorrer a um Programa de Assistência 
Económica e Financeira, no montante 
de 78 mil milhões de euros, junto da 
União Europeia e do FMI, e cuja im-
plementação decorreu entre maio de 
2011 e junho de 2014.

Desempenho 
económico  
de 2007 a 2016
Com este cenário por base, podemos 
observar que a economia portuguesa 
apresentou dois comportamentos di-
ferenciados no decurso dos últimos 
dez anos, reflexo dos acontecimentos 
atrás descritos.

Uma primeira fase, de desempe-
nho mais negativo, influenciada, em 
2009, pelas quebras em todas as 

componentes macroeconómicas, em 
particular ao nível das exportações 
(taxa de variação homóloga (tvh) real 
de menos 10,2 por cento) e da For-
mação Bruta de Capital Fixo (FBCF) 
(tvh real de menos 7,6 por cento), 
que conduziram o PIB a um cresci-
mento, em volume, de menos 3,0 
por cento naquele ano. Ainda nesta 
fase, três anos depois, em 2012, o 
registo do pior resultado económico 
de toda a década (tvh real do PIB de 
menos 4,0 por cento), devido ao fra-
co desempenho económico global, 
nomeadamente ao nível das com-
ponentes da procura interna: consu-
mo: tvh menos 5,5 por cento; FBCF: 
tvh menos 16,6 por cento. De refe-
rir, contudo, neste primeiro período, 
que as exportações observaram, em 
2010, uma taxa de variação real de 
9,5 por cento, a mais elevada de 
toda a década em análise.
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Posteriormente, numa segunda fase, a 
partir de 2013, a economia portuguesa 
parou a tendência decrescente de cres-
cimento económico tendo-a mesmo 
invertido para resultados positivos após 
o final do Programa de Assistência Eco-
nómica e Financeira. Assiste-se neste 
período a um processo de recuperação 
económica, pese embora sem regresso 
ainda ao patamar de riqueza pré-crise.
De facto, em resultado de fatores 
conjunturais favoráveis, como sejam a 
queda dos preços do petróleo e das 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

taxas de juro, e de políticas que leva-
ram à redução da procura interna, no-
meadamente das importações, a alte-
rações de comportamento das empre-
sas, famílias e Estado e à procura por 
parte das empresas de oportunidades 
nos mercados externos e subsequente 
aumento das exportações, a econo-
mia portuguesa registou crescimentos 
reais do PIB de menos 1,1 por cento 
em 2013, 0,9 por cento em 2014, 1,6 
por cento em 2015 e 1,4 por cento 
em 2016 (Gráfico 1).

Exportações de bens  
e serviços
Se a década em análise se apresenta 
como de recessão económica inicial 
e posterior recuperação, ainda que 
lenta, há, contudo, uma transfor-
mação que se afigura notável, e que 
respeita à relação comercial de Por-
tugal com o exterior.

Ao longo do período analisado, o pro-
gressivo aumento da participação de 
Portugal no comércio mundial, que já 
se vinha a manifestar desde os anos 
70, conduziu o grau de abertura da 
economia portuguesa, calculado 
como a média da soma das exporta-
ções e importações em percentagem 
do PIB, a subir 4,9 pontos percentuais 
(p.p.), medido a preços correntes (de 
34,8 por cento, em 2007 para 39,7 
por cento, em 2016), e 9,7 p.p., em 
volume (de 35,9 por cento para 45,6 
por cento, nos mesmos períodos e 
pela mesma ordem) (Gráfico 2).

Este resultado, que traduz, entre ou-
tros aspetos, a maior procura de bens 
e serviços transacionáveis e a participa-
ção crescente de Portugal nas cadeias 
de valor globais, tem particular explica-
ção no desempenho das exportações.

Devido a uma reorientação dos fa-
tores produtivos para bens tran-
sacionáveis e da procura de novos 
mercados de destino de modo a 
compensar a quebra da procura no 
mercado interno, Portugal assistiu a 
um aumento significativo das suas 
exportações de bens e serviços, de 
54,4 mil milhões de euros, em 2007, 
para 74,5 mil milhões de euros, em 
2016, respetivamente, valores a que 
correspondem, em termos nominais, 
uma taxa crescimento anual média 
de 3,6 por cento e uma taxa de cres-
cimento instantânea de 36,9 por 
cento. No mesmo período, as impor-
tações cresceram 0,7 por cento e 6,7 
por cento, para os mesmos indica-
dores, pela mesma ordem.

Gráfico 1 – Crescimento real do PIB por componente de 2007 a 2016 (%)

Gráfico 2 – Grau de abertura de 2007 a 2016 (% do PIB; nominal)
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Deste modo, observou-se a passagem 
dum histórico de défice comercial, de 
13,4 mil milhões de euros (menos 7,6 
por cento do PIB), em 2007, para um 
excedente de 2,2 mil milhões de eu-
ros (1,2 por cento do PIB), em 2016 
(Gráfico 3).

Simultaneamente, verificou-se um 
aumento significativo do peso das 
exportações no PIB, de 31,0 por cen-
to em 2007, para 40,3 por cento em 
2016, a preços correntes, registo ain-
da mais expressivo quando medido a 
preços constantes, de 31,8 por cento 
para 44,5 por cento, no mesmo pe-
ríodo, pela mesma ordem (Gráfico 4).

De salientar, também, que nos últi-
mos 10 anos as exportações de bens 
e serviços apresentaram por oito vezes 
o principal contributo positivo para o 
crescimento do PIB e que desde 2010 
têm sido o principal fator de cresci-
mento económico, compensando os 
mais fracos contributos do consumo e 
do investimento, principalmente entre 
2011 e 2013, em que foram mesmo 
negativos (Gráfico 5).

Investimento direto 
com o exterior
Ainda no âmbito das relações econó-
micas externas de Portugal, e tendo 
em atenção as competências da AICEP 
na internacionalização da economia 
portuguesa, referência também para 
a evolução do investimento direto de 
Portugal com o exterior.

Entre 2007 e 2016, o montante total de 
fluxos de investimento direto do exte-
rior entrado em Portugal (IDE) ascendeu 
a 35,8 mil milhões de euros, totalizando 
o stock de IDE, no final de 2016, 112,1 
mil milhões de euros, equivalente a 60,6 
por cento do PIB, a preços correntes. 
Este registo do stock compara com 81,3 
mil milhões de euros no final de 2007 
(46,3 por cento do PIB), ou seja, uma 
valorização de 30,8 mil milhões de eu-
ros no período (Gráfico 6).

Gráfico 3 – Evolução do saldo da Balança Comercial de 2007 a 2016 (nominal)

Gráfico 4 – Peso das Exportações de Bens e Serviços no PIB 2007 - 2016 (%, volume)

Gráfico 5 – Contributo para o crescimento real do PIB de 2007 a 2016 (p.p., volume)

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
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No que respeita ao investimento dire-

to de Portugal no exterior (IDPE), os 

respetivos fluxos totalizaram 5,5 mil 

milhões de euros ao longo dos últi-

mos 10 anos, ascendendo o respetivo 

stock a 53,0 mil milhões de euros, no 

final do ano passado, que correspon-

de a uma valorização de 7,0 mil mi-

lhões de euros face a 2007, e a um 

peso no PIB de 28,6 por cento (26,2 

por cento em 2007) (Gráfico 7).

Projeções económicas 
para 2017 a 2019
Para o próximo triénio, as mais recen-

tes projeções do Banco de Portugal, 

de junho deste ano, apontam para 

a continuação da recuperação eco-

nómica da economia portuguesa, a 

um ritmo superior ao verificado nos 

últimos anos.

No ano em curso, o PIB deverá crescer 

2,5 por cento em termos reais, que a 

materializar-se será o melhor registo 

da década, e para cujo desempenho 

continuarão a contribuir, principal-

mente, as exportações com um cres-

cimento de 9,6 por cento. O consumo 

privado deverá crescer 2,3 por cento, 

o consumo público 0,4 por cento, a 

FBCF 8,8 por cento e as importações 

9,5 por cento (Quadro 1).

Para 2018 e 2019, prevê-se que o PIB 

cresça 2,0 por cento e 1,8 por cento, 

respetivamente, regressando ao nível 

de 2008, no próximo ano.

Também neste período as exportações 

serão a componente mais dinâmica, 

com variações reais de 6,8 por cento 

e 4,8 por cento, em 2018 e 2019, res-

petivamente, conduzindo o peso des-

ta componente no PIB a 51,3 por cen-

to, em volume, no final do triénio. 

João Manuel Santos 

Direção de Informação da AICEP

2016 2016 2017(p) 2018(p) 2019(p)p

% PIB Taxa de variação anual (%)

Nominal Volume

PIB 100,0 1,4 2,5 2,0 1,8

Consumo privado 65,8 2,3 2,3 1,7 1,7

Consumo público 18,0 0,5 0,4 0,6 0,3

FBCF 14,8 0,1 8,8 5,3 5,5

Procura Interna 98,8 1,5 2,6 2,2 2,1

Exportações 40,3 4,4 9,6 6,8 4,8

Importações 39,1 4,5 9,5 6,9 5,2

Quadro 1 – Projeções do Banco de Portugal 2017-2019

Fontes: INE; Banco de Portugal.     (p) - projeção

Gráfico 6 – Evolução de fluxo e stock de IDE de 2007 a 2016 (nominal)

Gráfico 7 – Evolução de fluxo e stock de IDPE de 2007 a 2016 (nominal)

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
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No âmbito da Política de Responsabilidade Social Cor-

porativa, a aicep Global Parques apoiou os alunos do 

Curso Técnico Superior Profissional em Produção Au-

diovisual do IPS - Instituto Politécnico de Setúbal, para 

a realização do novo filme promocional da ZILS - Zona 

Industrial e Logística de Sines. O resultado já disponível 

no youtube e em www.globalparques.pt em portu-

guês, castelhano, inglês, francês, alemão, mandarim 

e árabe, contou com a disponibilidade dos clientes da 

ZILS e dos parceiros na região, conseguindo-se uma vi-

são global da oferta da maior zona industrial nacional 

e dos seus fatores de atratividade para a instalação de 

novos projetos de investimento.

O Global Find expande-se e em breve, a Região Autó-

noma dos Açores poderá utilizar esta plataforma web 

para promover as suas infraestruturas e espaços para 

localização empresarial. 

A aicep Global Parques associou-se a parceiros lo-

cais nas diversas ilhas da Região Autónoma e à SDEA 

- Sociedade para o Desenvolvimento Empresarial dos 

Açores, para recolher informação sobre as caracterís-

ticas dos espaços existentes adequados para acolher 

empresas e, assim, potenciar o investimento nas ilhas 

da Região Autónoma dos Açores.

Qualquer investidor com acesso à internet poderá in-

cluir os Açores na sua pesquisa dos locais para instalar 

o seu negócio, que melhor respondem às característi-

cas do seu projeto 

Visite globalfind.globalparques.pt

A aicep Global Parques divulgará em breve o rela-

tório do Plano de Monitorização Ambiental da ZILS 

(PMA ZILS). Implementado em 2015, o PMA tem como 

objetivo monitorizar os impactos ambientais gerados 

pelas indústrias instaladas na ZILS, relativamente aos 

índices de medição da qualidade do ar e da qualidade 

das águas subterrâneas e superficiais.

Em novembro de 2016 foram divulgados os resul-

tados, conclusões, planos e o relatório de 2015. Em 

2017, com mais um ano de monitorização ambiental, 

iniciar-se-á um registo da evolução das condições am-

bientais na ZILS que servirá de suporte à definição de 

eventuais medidas de proteção ambiental adicionais 

que se venham a revelar de interesse.

PUBLICIDADE Portugalglobal nº10018

Veja o novo filme 
de divulgação da ZILS 

Empresas passam a poder  
utilizar o Global Find para 
o desenvolvimento do seu 
negócio na Região Autónoma 
dos Açores

Gerimos e Cuidamos 
Localizações Competitivas, 
Ambientalmente Responsáveis



http://www.portodesines.pt
http://www.portodesines.pt
http://www.globalparques.pt
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PORTUGAL 
PRODUTIVO

Agroalimentar, calçado, cerâmica, saúde (farmacêutico), indústria têxtil e de 
vestuário, mobiliário, moldes e plásticos e borrachas, na produção de bens, e, nos 

serviços, as tecnologias de informação e comunicação e as viagens e turismo são os 
10 setores escolhidos para uma análise sobre a sua evolução nos últimos 10 anos.

O que mudou? Como se adaptaram à globalização? Como enfrentaram a crise 
financeira que atingiu o país e o mundo? Que estratégias adotaram? Como se 

encontram e onde se posicionam atualmente?

Especialistas da AICEP, responsáveis de associações empresariais e do Turismo de 
Portugal respondem a estas questões e analisam a evolução qualitativa destes setores.

Na análise quantitativa, os dados estatísticos recolhidos e trabalhados por Nazaré 
Pimparel e João Manuel Santos da Direção de Informação da AICEP dão-nos uma 

visão gráfica, de leitura fácil, sobre os principais indicadores da evolução dos 
setores em destaque.

O QUE MUDOU EM 10 ANOS?
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Este progresso baseado na inovação 
tem-se revelado uma boa aposta, na 
medida em que tem contribuído para 
posicionar a indústria agroalimentar 
nacional ao nível dos seus concorren-
tes mais próximos. Efetivamente, a 
plantação mecanizada e monitorizada 
através do GPS de vinhas, olivais e de 
árvores de fruto ou, mesmo, a semen-
teira de cereais é, hoje em dia, uma 
prática cada vez mais generalizada na 
agricultura portuguesa, conferindo-
-lhe um grau de precisão e de sofis-
ticação nunca anteriormente alcança-
dos, sobretudo, quando a plantação 
se fazia de forma manual.

Na indústria transformadora, o recur-
so à nanotecnologia (aplicada na se-
gurança alimentar e no controlo da 
qualidade dos alimentos e das emba-
lagens), passando por um melhor co-
nhecimento da bioquímica dos produ-
tos e pela engenharia de ingredientes 
(de modo a que os nutrientes atuem 
de forma mais eficaz e saudável) são 
algumas das áreas onde se evoluiu 
significativamente.

Também na comercialização e na pro-
moção dos produtos, as mudanças 
registadas são grandes e provocadas 
pelas alterações verificadas nos mer-

AGROALIMENTAR
O MADE IN PORTUGAL É UM ATIVO 

QUE ACRESCENTA VALOR

Um olhar retrospetivo sobre as mudanças operadas na última década na fileira 
agroalimentar portuguesa permitirá desvendar uma evolução positiva, sustentada 
em fatores diferenciadores, nomeadamente, de índole tecnológica que, cada vez 
mais, são incorporados na produção e na comercialização e promoção global dos 

produtos, rumo a uma maior rendibilidade das atividades que a integram.

cados de exportação, tanto pelas re-
gras de acesso aos mesmos, como 
pelo crescente grau de exigência dos 
consumidores, cada vez mais sensíveis 
aos aspetos inerentes a uma vida sau-
dável, fazendo com que os agentes 
económicos sintam uma permanente 
necessidade de adaptação às novas 
tendências e realidades do mercado.

de produzir e processar alimentos com 
os mais elevados padrões de qualida-
de. Reconhecem, igualmente, a ima-
gem inovadora dos nossos produtos, 
com melhor design das embalagens 
e da eco-eficiência das empresas, tor-
nando os alimentos cada vez mais se-
guros e saudáveis e, ainda, com uma 
boa relação preço/qualidade.

De uma forma geral, esta realidade 
é comprovada, primeiramente, pelo 
continuado crescimento global das 
exportações dos produtos agroali-
mentares e bebidas e, seguidamente, 
pelo nível de investimento que se tem 
registado neste setor de atividade em 
Portugal, nomeadamente, por parte 
de investidores estrangeiros.

Na base desta performance tem esta-
do a conjugação de esforços entre as 
entidades que integram a fileira (em-
presas e associações) e as autoridades 
que regulam o setor, na implementa-
ção de uma estratégia que permita, 
para além da abertura de novos mer-
cados, o reconhecimento da qualida-
de e do valor dos produtos, por parte 
dos atuais (e potenciais) clientes e, 
ainda, a adoção de apoios financeiros 
adequados ao desenvolvimento de 
iniciativas que levem a uma intensa 

"Este progresso 
baseado na inovação 
tem-se revelado uma 

boa aposta, na medida 
em que tem contribuído 

para posicionar a 
indústria agroalimentar 

nacional ao nível dos 
seus concorrentes mais 

próximos."

Como consequência desta realida-

de, o índice de notoriedade do setor 

agroindustrial português tem vindo a 

crescer de forma sustentável. Assim, 

os profissionais estrangeiros olham 

hoje para este setor como sendo um 

setor competitivo que, dotado das 

mais modernas tecnologias, é capaz 
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atividade promocional nos mercados 
internacionais.

A combinação de vários fatores tais 
como: a globalização; a progressiva 
liberalização do comércio mundial; a 
forte concorrência internacional; a re-
duzida dimensão do nosso mercado 
interno e o poder de compra do con-
sumidor português, fazem com que 
as empresas sintam a necessidade de 
sair do mercado doméstico e partam 
à procura de novas oportunidades de 
negócios nos mercados internacio-
nais. O mesmo tem acontecido com 
as empresas da fileira agroalimentar e 
bebidas, que têm vindo a alargar a sua 
base exportadora. 

O número de empresas exportadoras 
tem aumentado consideravelmente. 
Contudo, o processo da internacio-
nalização assume um desafio extre-
mamente exigente, quer do ponto de 
vista produtivo, quer do ponto de vis-
ta da estrutura organizativa. O modus 
operandi em cada mercado, o domí-
nio de informação relativa a aspetos 
de índole cultural, o conhecimento 
das condições legais de acesso aos 
mercados, a definição de uma correta 
política de preços e os aspetos relati-
vos a uma adequada escolha de par-
ceiros, tanto na área logística como 
na área financeira, assumem-se como 

alguns dos fatores cruciais para o su-
cesso da atividade exportadora.

O vinho é sem dúvida um dos pro-
dutos que os mercados externos fa-
cilmente associam a Portugal. Por 
norma, o consumidor é ávido por 

grande oportunidade para aproveita-

rem o potencial de riqueza ampelo-

gráfica, constituído por mais de 250 

castas autóctones e que, do ponto de 

vista vitivinícola, não se encontra to-

talmente explorado. 

Também o pescado, as conservas, o 

azeite e, mais recentemente, as hor-

tofrutícolas, muito devido ao efeito 

Alqueva, têm vindo a registar crescen-

tes índices de procura internacional, o 

que confere uma importância signifi-

cativa para a economia portuguesa.

Tanto os mercados tradicionais como 

as “novas geografias” oferecem ex-

celentes oportunidades para a colo-

cação dos produtos agroalimentares 

portugueses. A oferta portuguesa de 

produtos agroalimentares é reconhe-

cida internacionalmente pelo nível 

elevado de qualidade intrínseca dos 

produtos, com bastante capacidade 

de competirem com o que de melhor 

se faz no mundo. 

No entanto, o índice de notoriedade 

junto do consumidor final tem de ser 

mais potenciado, sobretudo nas “no-

vas geografias”, o que pode ser feito 

através da associação dos produtos a 

marcas próprias fortes e, seguidamen-

te, por uma melhoria ao nível dos ca-

nais de distribuição. 

Tanto nos mercados tradicionais, na 

sua esmagadora maioria coincidentes 

com os mercados que integram a Eu-

ropa, como nos novos mercados, a es-

tratégia deverá passar pela aposta em 

nichos de mercado, onde a opção de 

compra dos consumidores se faz não 

pelo preço, mas sim pela perceção da 

qualidade dos produtos que adquire. 

De facto, o made in Portugal é hoje 

um ativo que acrescenta valor. 

Hélder Martins  
Direção PME da AICEP

"A oferta portuguesa 
de produtos 

agroalimentares 
é reconhecida 

internacionalmente 
pelo nível elevado de 
qualidade intrínseca 
dos produtos, com 

bastante capacidade de 
competirem com o que 

de melhor se faz no 
mundo."

novidades e o universo dos consumi-

dores de vinho tem vindo a dar sinais 

de crescente interesse e procura por 

vinhos feitos a partir de castas me-

nos conhecidas, fugindo, assim, à 

hegemonia, sobretudo, das castas 

de origem francesa. A manter-se esta 

tendência, abre-se a Portugal e aos 

produtores nacionais de vinho uma 
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Em 2016, as exportações do 
setor totalizaram 5,9 mil mi-
lhões de euros, representan-

do 11,8 por cento das exportações 
totais portuguesas de bens (8,6 por 
cento em 2007), um crescimento 
homólogo de 79,1 por cento face a 
2007 e um crescimento médio anual 
de 6,7 por cento. Portugal exportou 
para 179 mercados em 2016, repre-
sentando os cinco principais 63 por 
cento das exportações totais do se-
tor. Espanha, França e Itália foram os 
países que mais contribuíram para o 
aumento das exportações portugue-
sas de agroalimentares nos últimos 10 
anos, com aumentos de 972 milhões 
de euros, 189 milhões de euros e 171 
milhões de euros.

Balança comercial

Quota e posição 

Número de mercados  

de Portugal  

de exportação

nas exportações mundiais 
de agroalimentares 

2007

2008

2008

2008

2009

2009

2009

2016

3.305

63

137

7.464

-4.159 -3.513

213
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20.740

62

208

18.223

60

204

18.061

62

207
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201

19.319
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19.825
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20.267

5.920
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Unidade: Milhões de euros Exportações
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Importações

Importações

Taxa de  
crescimento 
médio 
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Taxa de  
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79,1

2,6

26,4

%

%
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%
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2011
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Itália
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Unido
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Mapa top 5 - Mercados de exportação
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À qualidade e tradição do calçado por-
tuguês, associa-se atualmente uma ima-
gem moderna, jovem e voltada para o 
futuro, fruto de um forte investimento 
em marketing e promoção que classifi-
ca o setor como “a indústria mais sexy 
da Europa”. O reconhecimento interna-
cional desta indústria portuguesa origi-
nou também um aumento do preço do 
calçado, que apresenta hoje o segundo 
maior preço médio de exportação entre 
os produtores mundiais.

CALÇADO PORTUGUÊS
“A INDÚSTRIA MAIS SEXY DA EUROPA”

Há alguns anos ninguém acreditaria que o setor do calçado pudesse vir a ser um 
ex-libris da indústria e das vendas portuguesas de bens ao exterior. Há sete anos 
consecutivos que as exportações aumentam sustentadamente, atingindo o valor 

recorde de quase dois mil milhões de euros em 2016. Nestes últimos anos, as 
empresas portuguesas de calçado modernizaram-se, apostaram na tecnologia, 

reinventaram o produto com design e criatividade, criaram marcas e conquistaram 
espaço nos mercados externos, chegando a mais de 160 países nos cinco continentes.

Localizada maioritariamente no nor-
te de Portugal, a indústria de calçado 
engloba mais de 1.900 empresas e 
emprega mais de 48 mil pessoas. Por-
tugal exporta mais de 95 por cento da 
sua produção, para mais de 160 países 
nos cinco continentes. No total foram 
exportados perto de 82 milhões de pa-
res de calçado em 2016, atingindo as 
vendas um valor superior a 1.900 mi-
lhões de euros (mais 3,2 por cento do 
que em 2015). A confirmarem-se os da-
dos já apurados nos primeiros meses do 
ano, em 2017, a indústria de calçado 
facilmente atingirá o oitavo ano conse-
cutivo de crescimento das vendas nos 
mercados externos.

O calçado português tem crescido em 
praticamente todos os mercados mais 
relevantes. Inclusivamente, em merca-
dos ditos tradicionais tem aumenta-
do a sua quota e representatividade, 
sendo os mercados europeus os que 

continuam a ter maior preponde-
rância, nomeadamente França, 

Alemanha, Holanda, 
Espanha e Reino 

Unido. Contudo, 
surpreendente-
mente, o cres-
cimento mais 
representati-
vo foi obtido 
em mercados 
como os Emi-

Luís Onofre  
assume presidência 
da APICCAPS
O designer e empresário Luís Ono-
fre assumiu recentemente a presi-
dência da APICCAPS, a associação 
do setor que foi liderada por For-
tunato Frederico nos últimos 18 
anos, e que teve um papel funda-
mental na requalificação e moder-
nização da indústria portuguesa 
de calçado. O aumento das expor-
tações e a criação de emprego sus-
tentável são o principal desafio da 
nova direção da APICCAPS.

rados Árabes Unidos, os Estados Uni-
dos, a China, a Polónia e, até, a Aus-
trália. De salientar que as exportações 
aumentaram mais de 55 por cento 
nestes últimos anos.

A produção de calçado amigo do 
ambiente, de sapatos “inteligentes” 
e a customização do calçado são as 
grandes tendências para o futuro 
apontadas pelo World Footwear, ci-
tado pelo jornal da APICCAPS - Asso-
ciação Portuguesa dos Industriais de 
Calçado, Componentes, Artigos de 
Pele e seus Sucedâneos. 

Maria Manuela Correia 
Direção PME da AICEP



DESTAQUEjulho 2017 25

Balança comercial

Quota e posição 
de Portugal  
nas exportações mundiais 
de calçado 

2007

2008

2008

2009

2009

2016

2,6

2,8

41,6

1.788

2.492

2,4

40,0

1.678

2,3

39,5

1.885

2,5

41,8

2.091

2,5

42,7

2.123

2,6

44,6

2.314

2,7

47,0

2.481

EXPORTAÇÕES

Unidade: milhares

Unidade: milhares

Unidade: 
milhões de euros

Unidade: Milhões de euros

TRABALHADORES

EMPRESAS

SALDO

Em 2016, as exportações de 
calçado atingiram perto de 2 
mil milhões de euros, represen-

tando 3,9 por cento das exportações 
totais portuguesas de bens (3,5 por 
cento em 2007), um crescimento ho-
mólogo de 45,1 por cento face a 2007 
e um crescimento médio anual de 4,2 
por cento. Portugal exportou para 166 
mercados em 2016, representando os 
cinco principais destinos 70,2 por cen-
to das exportações totais do setor. Paí-
ses Baixos, Alemanha e Espanha foram 
os países que mais contribuíram posi-
tivamente para o aumento das expor-
tações portuguesas de calçado nos úl-
timos 10 anos, com aumentos de 129 
milhões de euros, 79 milhões de euros 
e 75 milhões de euros. 2010
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Antes da crise de 2008, os mercados 
internacionais representavam já mais 
de metade das vendas das empresas 
de cerâmica nos setores da cerâmica 
estrutural (telhas, tijolos e abobadi-
lhas); pavimentos e revestimentos; 
louça sanitária; cerâmica utilitária e 
decorativa (louça em porcelana, faian-
ça, grés e barro comum) e cerâmicas 
especiais (isoladores, cerâmica para 
usos técnicos e produtos refratários).

Os mercados internacionais têm vindo 
a reforçar o seu peso ao longo dos úl-
timos 10 anos, alavancando toda uma 
indústria. Não obstante as profundas 
dificuldades que a economia nacional 
teve de enfrentar – encerramento de 
empresas, desemprego e rutura social 
– o setor da cerâmica teve de traçar no-

CERÂMICA 
UMA DÉCADA VOLTADA  

PARA O MERCADO INTERNACIONAL

Refletir sobre o que mudou neste setor, ao longo dos últimos 10 anos, é ir ao 
encontro de uma década marcada pelo espírito de luta e inconformismo de todo 
um tecido empresarial que, à mercê da conjuntura económico-financeira, decidiu 
não se resignar às severas dificuldades que teve de enfrentar. Assim, as mudanças 

ocorridas na indústria aceleraram o crescimento deste setor específico.

vos rumos e voltou-se ainda mais para o 
mercado internacional, propenso à va-
lorização do know-how e da inovação.

Ao longo desta última década, as 
exportações de produtos cerâmicos 
cresceram gradualmente. Além disso, 
também o número de mercados de 
destino das exportações da cerâmica 
cresceu exponencialmente.

A diversificação dos mercados de 
destino está também no âmago do 
aumento das exportações para os 
mercados extracomunitários: 21 por 
cento em 2007 e 29,8 por cento em 
2016. Registou-se um aumento da 
importância relativa dos mercados de 
França e Estados Unidos, em detri-
mento de Espanha e Reino Unido. 

Já a taxa de cobertura das exportações 

pelas importações de produtos cerâmi-

cos reforçou-se durante este período, 

passando de 310 por cento em 2007 

para 546 por cento em 2016. Uma 

subida muito significativa. Na última 

década, a contribuição dos produtos 

cerâmicos para a balança comercial 

portuguesa passou de 436 milhões de 

euros para 572 milhões de euros.

Tudo isto é fruto da necessária mu-

dança de paradigma, essencialmente 

assente em três vetores primordiais 

– design, inovação e garantia de qua-

lidade. Atualmente são estes os três 

atributos primordiais que estão no 

foco do sucesso internacional da cerâ-

mica e cristalaria portuguesa.

A prioridade e o caminho residem 

na mensagem “PORTUGAL DOES 

IT BETTER”, uma vez que este setor 

pretende continuar voltado para um 

mundo global, que olhe para Portu-

gal como um país capaz de dar novas 

soluções, novos produtos e profissio-

nais qualificados e vocacionados para 

representarem o ‘selo’ de garantia de 

qualidade, integridade e excelência da 

indústria portuguesa. 

José Sequeira  
Presidente da APICER –  
Associação Portuguesa das Indústrias  
de Cerâmica e de Cristalaria
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Balança comercial

Dados setoriais

Quota e posição 
de Portugal  
nas exportações mundiais 
de cerâmica 

2008

2008

2009

2009

1,4

1,1

21,6

1.177

1.013

1,4

19,1

1.016

1,3

17,9

1.007

1,2

17,2

964

1,1

15,8

881

1,1

15,6

895

1,1

16,1

958

Unidade: Milhões de euros
Em 2016, as exportações de 
Cerâmica totalizaram 701 mi-
lhões de euros, representando 

1,4 por cento das exportações totais 
portuguesas de bens (1,7 por cento em 
2007), um crescimento homólogo de 
8,7 por cento face a 2007 e um cresci-
mento médio anual de 0,9 por cento. 
Portugal exportou para 161 mercados 
em 2016, representando os cinco prin-
cipais 60,5 por cento das exportações 
totais do setor. EUA, Países Baixos e Itá-
lia foram os países que mais contribuí-
ram positivamente para o aumento das 
exportações portuguesas de cerâmica 
nos últimos dez anos, com aumentos 
de 27 milhões de euros, 10 milhões de 
euros e 8 milhões de euros.
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Na saúde, às duas histórias de suces-
so, a da ciência e a da prestação de 
cuidados, que vêm um pouco mais 
de trás, a última década acrescentou 
uma terceira, a das empresas, comple-
tando-se assim, de forma virtuosa, o 
ciclo da inovação.

No que toca à ciência, neste período 
de tempo, as publicações em “ciên-
cias médicas e da saúde” subiram do 
terceiro para um destacado primeiro 
lugar no ranking nacional, represen-
tando cerca de 29 por cento de toda a 
produção científica do nosso país.

SAÚDE EM PORTUGAL
A DÉCADA DA INOVAÇÃO

Na prestação de cuidados, nos últimos 
anos, apesar das crises e restrições or-
çamentais, o sistema nacional de saúde 
consolidou-se, com melhorias em indi-
cadores como a esperança de vida à nas-
cença ou a taxa de mortalidade infantil 
e ganhos no seu posicionamento global.

Contudo, será, porventura, no pilar 
das empresas que a última década 
terá os seus melhores e mais surpreen-
dentes resultados, com o investimen-
to em I&D a duplicar, as patentes a 
triplicarem e as exportações mais do 
que duplicarem, atingindo no ano de 
2016 o máximo histórico de 1.411 mi-

As empresas farmacêuticas são respon-

sáveis por um investimento determinan-

te na saúde dos cidadãos, na economia 

e no desenvolvimento do conhecimen-

to científico.

Um dos objetivos primordiais da indús-

tria farmacêutica passa por contribuir 

para melhores resultados em saúde e 

melhor qualidade de vida de todos os 

portugueses, com a preocupação sub-

jacente de disponibilizar novas tecno-

logias de saúde ao mesmo tempo que 

garante a sustentabilidade do Serviço 

Nacional de Saúde.

No período de assistência financeira, 

a indústria farmacêutica e dos disposi-

tivos médicos foram responsáveis por 

65 por cento do esforço de ajustamen-

to realizado, sendo que 50 por cento 

do total correspondeu ao contributo 

da cadeia de valor do medicamento.

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA
UM INVESTIMENTO NA SAÚDE DOS PORTUGUESES

A indústria farmacêutica associou-se ao 
esforço coletivo de todos os portugue-
ses, incorporando uma redução de 30 
por cento no preço dos medicamentos.

Apesar deste contexto, a indústria far-
macêutica tem sido ao longo da últi-
ma década um setor estratégico para 
o país, dando um importante contri-
buto para o desenvolvimento interno 
e externo de Portugal.

A indústria farmacêutica está no topo 
do ranking das áreas que maior percen-
tagem da sua receita investe em I&D, 
valor este que supera os 75 milhões de 
euros. Os ensaios clínicos são a parte 
mais visível deste processo. Desde 2011 
que Portugal regista uma tendência de 
crescimento de cerca de 10 por cento 
ao ano, totalizando cerca de 115 en-
saios clínicos autorizados anualmente.

Em termos económicos, a criação, em 
2005, do PharmaPortugal foi um pro-

lhões de euros, tendo como principais 
destinos os exigentes mercados dos 
EUA, da Alemanha e do Reino Unido.

Mais do que um balanço positivo da dé-
cada, merecerá salientar o potencial que 
esta aposta coletiva que tem vindo a ser 
feita na saúde nos poderá reservar em 
termos de boas notícias no futuro, assim 
saibamos dar o salto necessário, o que 
passa por aprofundar o seu posiciona-
mento enquanto importante motor do 
desenvolvimento económico e social. 

Joaquim Cunha  
Diretor executivo do Health Cluster Portugal 

jeto estratégico para o bom desempe-
nho da exportação e da internaciona-
lização da indústria farmacêutica. Da-
dos recentes evidenciam que a produ-
ção em Portugal totalizou cerca de 1,5 
mil milhões de euros e as exportações 
cerca de 1,1 mil milhões de euros.

De destacar o contributo destes resulta-
dos na criação de emprego altamente 
qualificado. O número total de recursos 
humanos afetos à indústria farmacêuti-
ca é superior a oito mil trabalhadores.

Apesar das conquistas da última déca-
da importa olhar o futuro. E neste con-
texto a indústria farmacêutica reafirma 
o seu empenho em prol da dinamiza-
ção das áreas da saúde, nomeadamen-
te do medicamento, da economia e da 
inovação e desenvolvimento. 

João Almeida Lopes 
Presidente da APIFARMA – Associação  
Portuguesa da Indústria Farmacêutica
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Balança comercial

Dados setoriais

Quota e posição 
de Portugal  
nas exportações mundiais 
do setor farmacêutico 

2008

2008

2009

2009

135 134

5,9

1.067 1.174

130

5,9

1.110

127

6,0

1.162

126

6,0

1.148

122

6,0

1.153

127

6,0

1.132

131

6,2

1.114

Unidade: Milhões de euros
Em 2016, as exportações de 
produtos farmacêuticos to-
talizaram 1,1 mil milhões de 

euros, o equivalente a 2,2 por cento 
das exportações totais portuguesas 
de bens (1,2 por cento em 2007), um 
crescimento homólogo de 151,7 por 
cento face a 2007 e um crescimento 
médio anual de 10,8 por cento. Por-
tugal exportou para 150 mercados 
em 2016, representando os cinco 
principais 64,2 por cento das expor-
tações totais do setor. EUA, Irlanda 
e Reino Unido foram os países que 
mais contribuíram para o aumento 
das exportações portuguesas de pro-
dutos farmacêuticos nos últimos 10 
anos, com aumentos de 227 milhões 
de euros, 89 milhões de euros e 71 
milhões de euros.
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Trata-se de uma indústria que soube 
adaptar-se e conseguiu ultrapassar as 
dificuldades com que se deparou, des-
de a entrada da China na OMC, o alar-
gamento da União Europeia a leste, a 
globalização dos mercados, a crise eco-
nómico-financeira global e a crise que 
Portugal atravessou, reestruturando-
-se, renovando-se mantendo unidades 
produtivas em todas as áreas, desde a 
fiação ao produto acabado.

No período de 2008 a 2015, houve 
mudanças no que respeita ao número 
de empresas e de trabalhadores desta 
indústria, mas o seu volume de negó-
cios registou uma evolução positiva, o 
mesmo se passando com as vendas ao 
exterior, o que traduz uma inequívoca 
subida na cadeia de valor. 

A explicação para esta evolução deve-se 
ao investimento feito pelas empresas em 
tecnologia, na aposta em design e em 
marca, em novos canais de distribuição, 

INDÚSTRIA TÊXTIL E DO VESTUÁRIO – ITV
APOSTA CLARA EM INOVAÇÃO,  

‘DESIGN’ E MARCA

A Indústria Têxtil e do 
Vestuário - ITV nacional é 
hoje em dia uma indústria 

moderna, inovadora, 
que aposta no design, na 

criação de novos materiais, 
de qualidade reconhecida 
internacionalmente, com 

grande capacidade para se 
adaptar às exigências da 

economia global, vocação 
exportadora e de elevada 
relevância em termos de 
criação de riqueza e de 

emprego a nível nacional.

na diversificação de 

mercados, na certifica-

ção, no desenvolvimento de novos pro-

dutos, com maior valor acrescentado, o 

que permitiu atingir nichos de mercado 

mais exigentes e sofisticados e subir na 

cadeia de valor, assim como na melhoria 

do seu serviço e da sua organização.

Em paralelo, o setor contou com o apoio 

e dinamismo dos seus centros de com-

petência como o CITEVE (Centro Tecno-

lógico), o CENTI (Centro de Nanotecno-

logia Materiais Técnicos, Funcionais e 

Inteligentes), o CENIT (Centro Associati-

vo de Inteligência Têxtil) e o MODATEX 

(Centro de Formação Profissional), criou 

ligações a universidades, destacando-se 

igualmente o papel das suas associações 

no apoio às empresas e na divulgação 

internacional da oferta portuguesa e da 

moda Made in Portugal.

Fazendo uma análise por setor, no 

que respeita aos têxteis não confecio-

nados – fiações, tecelagens, acaba-

mentos, têxteis técnicos – investiu-se 

em tecnologia de ponta, em inova-

ção e no desenvolvimento de novos 

produtos, o que levou ao crescimen-

to dos têxteis técnicos e 
funcionais, produtos des-
tinados às mais variadas 
aplicações, desde as áreas 
industriais ao setor automóvel, saúde,  
segurança e proteção, entre outros.

Quanto ao vestuário, o setor que maior 
peso tem em termos de emprego e de 
volume de exportação, a aposta passou 
pelo investimento em design, em mar-
ca, na especialização da produção, por 
exemplo vestuário técnico para despor-
to e de segurança e proteção, em novas 
formas de distribuição, nomeadamente 
o comércio eletrónico, não esquecendo 
a qualidade, a melhoria do serviço pres-
tado, a flexibilidade, a resposta rápida. 
Hoje em dia a ITV portuguesa é reco-
nhecida com um parceiro que cria valor, 
garante qualidade, presta serviço e tem 
moda. Empresas e marcas de renome 
mundial procuram Portugal para pro-
duzir as suas coleções, pois, para além 
da garantia em termos de qualidade, 
fiabilidade e cumprimento de prazos, 
reconhecem a capacidade das empresas 
portuguesas para com elas colaborar no 
desenvolvimento das suas coleções. 

Paula Leal  
Direção PME da AICEP
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Balança comercial

Dados setoriais

Quota e posição 
de Portugal  
nas exportações 
mundiais de ITV 

2008

2008

2009

2009

15,4

12,0

164

6.165

6.941

14,2

146

5.355

12,9

137

5.814

12,4

132

5.982

11,9

124

5.837

11,9

124

6.295

11,8

128

6.712

Unidade: Milhões de euros
Em 2016, as exportações do 
setor ITV totalizaram 5,1 mil 
milhões de euros, o que equi-

vale a 10,1 por cento das exportações 
totais portuguesas de bens (11,4 por 
cento em 2007), um crescimento 
homólogo de 16,2 por cento face a 
2007 e um crescimento médio anual 
de 1,7 por cento. Portugal exportou 
para 182 mercados em 2016, repre-
sentando os cinco principais 70 por 
cento das exportações totais do se-
tor. Espanha, França e EUA foram os 
países que mais contribuíram positiva-
mente para o aumento das exporta-
ções portuguesas de ITV nos últimos 
10 anos, com aumentos de 534 mi-
lhões de euros, 77 milhões de euros e 
49 milhões de euros.
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Os têxteis-lar portugueses são uma re-
ferência a nível mundial e são-no por 
mérito próprio. Conscientes que só o 
“saber-fazer” não é suficiente, conse-
guiram cruzar a tradição com as novas 
realidades tecnológicas, percurso que 
promoveu a parceria e cooperação 
com centros tecnológicos e universi-
dades. O cruzamento das diferentes 
competências permitiu o lançamento 
de produtos inovadores. 

A imaginação e a procura de no-
vas soluções não têm limites. Ima-
gine uma casa onde as cortinas se 
iluminam quando entra, edredons 
que nos surpreendem com palavras 
de boas vindas, a segurança de um 
protetor de cama por ser resisten-
te à chama, a confiança que uma 

TÊXTEIS-LAR
O “SABER-FAZER” COM INOVAÇÃO

O têxtil-lar é um dos setores que tem mostrado maior capacidade em inovar e adaptar. 
Ciente de que a palavra tradicional apenas lhe confere garantia de confiança no 

“saber-fazer”, nos últimos anos, este setor tem sustentado o seu crescimento através 
da valorização dos produtos e serviços e na renovação de processos de gestão, 
qualificando e investindo em conhecimento de base científica e tecnológica.

capa de lençol, com a capacidade 
de deteção de líquidos, nos transmi-
te quando nos informa que a cama 
está molhada, o ter roupa de cama 
inteligente capaz de controlar a tem-
peratura do nosso corpo.

O setor, conhecido como sendo tradi-
cionalista, está a saber reinventar-se. 
A aliança entre o conhecimento técni-
co e científico, que procura solucionar 
problemas e proporcionar maior con-
forto ao consumidor, tem garantido o 
seu sucesso e crescimento, resultando 
numa distinção face à concorrência. 
Esta é uma indústria que, claramente, 
sustenta o seu negócio e rentabilidade 
pela capacidade de se adaptar, inovar 
e pela resiliência em destacar-se num 
mundo tão competitivo.

Quantidade, algumas indústrias ga-
rantem e fazem-no de uma forma 
confiante e com qualidade, mas o 
mercado também é composto por 
empresas com capacidade mais redu-
zida, que para se manterem tiveram 
que se ajustar e diferenciar. A necessi-
dade motivou e contribuiu para a defi-
nição da tendência evolutiva do setor.

Promover uma atividade industrial de 
proximidade, direcionada para produ-
tos de nicho é o desafio deste setor, 
que já trabalha numa estratégia orien-
tada para o ultrapassar, pela:

•  Aposta na evolução através da apli-
cação de tecnologia, para a criação 
de novos produtos cujo objetivo é a 
obtenção de conforto e desempe-
nho humano mais confiável;

•  Desenvolvimento de novas fibras 
e compósitos, funcionalização de 
materiais, utilização de matérias-
-primas sustentáveis e ambiental-
mente eficientes;

•  Fornecimento para um “private la-
bel” sofisticado.

Esta é uma indústria que se caracte-
riza por uma grande flexibilidade e 
reatividade. Não é demais afirmar que 
se tem verificado uma mudança incre-
mental. Os têxteis-lar deixaram de se 
destacar pelo fator preço, para se real-
çarem pela diferenciação! 

Isabel Quintas 
Direção PME da AICEP
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Tendo em atenção a importância des-
te setor, é interessante perceber o que 
motivou a alteração e a tomada de 
decisão sobre estratégia orientadora a 
seguir. Olhando para o mundo e, sem 
surpresa, a China destaca-se como o 
principal exportador mundial, prece-
dida pela Alemanha. Contra estes gi-
gantes não é pretensão concorrer pela 
quantidade, mas existe uma outra rea-
lidade, que não se pode ignorar, que é 
o dinamismo de alguns países, que não 
tendo muita relevância nestas estatísti-
cas, estão a começar a evidenciarem-
-se, como por exemplo a Roménia, a 
Hungria e a Turquia. E é aqui que deve 
estar focada a atenção do setor.

Como se processou esta mudança 
numa indústria tão tradicional, assu-
midamente familiar, onde o nível de 
formação era muito baixo? Através da 
adaptação e resiliência.

A tradição foi o mote de lançamento: 
os anos acumulados de trabalho con-
firmam o "saber-fazer", o aperfeiçoa-
mento das técnicas e a identidade que 
só a idade permite obter. Mas para 
avançar no panorama mundial, é preci-
so mudar a estratégia interna, a forma 
de pensar, olhar e reagir ao mercado. 

Consciente destas oscilações e neces-
sidades de adaptação, o setor moder-
nizou-se. Hoje, apresenta elevada efi-
ciência operativa, onde se destacam 
modelos de gestão altamente profis-
sionalizados, em muito suportados e 
orientados pela tecnologia. Assumiu a 
concorrência como uma oportunida-
de e não como ameaça.

MOBILIÁRIO
DIFERENCIAÇÃO É FATOR DE SUCESSO

O mobiliário é o setor que mais se destaca na fileira casa, quer em número de 
empresas, quer em volume de negócios. No que à exportação diz respeito,  

é, também, o que tem obtido melhores resultados.

A capacidade que os países orientais 
apresentam pela produção em massa 
e baixo custo, peca pela uniformida-
de. Notoriamente, não é aqui que a 
indústria portuguesa pretende alcan-
çar posicionamento.

Apesar de um claro afastamento desta 
realidade, o setor tem um olhar crítico 
e atento às cadeias mundiais que do-
minam o retalho que se vão afirmando 
e ganhando adeptos. Estes grandes 
players têm alterado perfis comporta-
mentais, bem como hábitos de com-
pra. Pela dimensão do tecido empre-
sarial nesta área, caracterizado, essen-
cialmente, por pequenas indústrias, 
poucos são os que têm estrutura para 
dar resposta a estes grandes grupos.

Mas foi através desta realidade mun-
dial, dominada pelas grandes cadeias, 
que Portugal encontrou o seu posicio-
namento. A capacidade de se diferen-
ciar pelo detalhe, pelo envolvimento 
humano, pelo apelo à emoção, colo-
cou esta indústria no radar de 
interesse de um con-
sumidor que procu-
ra um compromis-
so de fiabilidade e 
uma autenticidade, 
que vai além de 
uma venda impes-
soal e sem história. 
Procura a valoriza-
ção pelo design, 
pelo conforto e 
pela sensação que 
o produto lhe 
transmite.

O setor tem essas características. O 
classicismo das técnicas e a moder-
nidade de conceitos e de conceção, 
têm como resultado a oferta de peças 
adaptadas, customizadas e, acima de 
tudo, individualizadas.

A tendência da indústria nacional pas-
sa, cada vez mais, pela afirmação da 
frase Made in Portugal na sua estra-
tégia comunicacional. Esta frase é ga-
rantia de diferenciação, qualidade, con-
fiança, design e, acima de tudo, relação 
pessoal e humana. A personalização de 
relacionamento, que vai além da mera 
troca comercial, é uma das vantagens 
em sermos um país orgulhosamente 
pequeno em geografia, mas enorme 
em vontade e capacidade! 

Isabel Quintas  
Direção PME da AICEP
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4,4
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Unidade: Milhões de euros
Em 2016, as exportações de 
Mobiliário totalizaram 1,0 mil 
milhões de euros. Este valor 

representa 2,1 por cento das expor-
tações totais portuguesas de bens 
(1,2 por cento em 2007), um cresci-
mento homólogo de 118,7 por cento 
face a 2007 e um crescimento médio 
anual de 9,1 por cento. Portugal ex-
portou para 155 mercados em 2016, 
representando os cinco principais 75 
por cento das exportações totais do 
setor. França, Espanha e EUA foram 
os países que mais contribuíram posi-
tivamente para o aumento das expor-
tações portuguesas de mobiliário nos 
últimos 10 anos, com aumentos de 
229 milhões de euros, 72 milhões de 
euros e 65 milhões de euros.
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Mapa top 5 - Mercados de exportação
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No contexto nacional este setor tem 
ganho importância e peso na economia, 
pela tendência crescente relativamente 
à produção e exportação, bem como 
relativamente ao número de empresas e 
colaboradores. O desempenho deste se-
tor em mercados internacionais, e aten-
dendo ao facto de fornecer mercados 
fortes e exigentes, transmite uma ima-
gem positiva do setor, provocando um 
efeito de arrastamento a outras indús-
trias nacionais. De referir que Portugal 
foi, em 2016, o terceiro maior exporta-
dor europeu e o oitavo a nível mundial.

O setor dos moldes tem conseguido, ao 
longo dos anos, destacar-se da concor-
rência internacional devido à gama de 
soluções competitivas de alto valor agre-
gado que oferece. As empresas portu-
guesas fornecem aos seus clientes solu-
ções globais, que incorporam um con-
junto de competências especializadas 
desde o design, engenharia e desen-
volvimento de protótipos ao fabrico de 
moldes, ferramentas especiais, injeção 
e montagem de produtos e componen-
tes. Concomitantemente, as empresas 
nacionais têm investido constantemente 
no aumento das suas capacidades téc-
nicas e tecnológicas. Isto tem permitido 
o aumento do valor acrescentado e da 
produtividade, bem como o acompa-
nhamento da evolução dos mercados e 

MOLDES 
SETOR INOVADOR E COMPETITIVO  

NO CONTEXTO MUNDIAL

Portugal é uma referência na indústria de moldes, encontrando-se entre os 
principais líderes mundiais do setor. O crescimento tem sido impulsionado pela 
procura externa, pelo know-how e experiência dos produtores portugueses ao 

nível de produto, prazos de entrega, preços competitivos, capacidade tecnológica, 
bem como assistência técnica. Cada vez mais, grandes marcas internacionais da 
indústria automóvel, embalagem, eletrodomésticos, eletrónica, entre outros, 

confiam nas empresas nacionais para o fabrico dos seus moldes.

a aptação aos desafios e às necessidades 
dos clientes. 

A evolução deste setor em Portugal 
também passa pela cooperação e co-
laboração interempresas e pela parti-
cipação em parcerias e projetos com 
clientes, fornecedores, universidades 
e centros de conhecimento nacionais 
e internacionais.  

A nível institucional, a CEFAMOL (Asso-
ciação Nacional da Indústria de Moldes) 
tem desempenhado um papel na estra-
tégia de desenvolvimento deste setor 

pela análise das tendências de evolução 
e na identificação de desafios e cons-
trangimentos. Tem também um papel 
fundamental na promoção da imagem 
do setor e na promoção das empresas 
além-fronteiras. O CENTINFE (Centro 
Tecnológico da Indústria de Moldes, 
Ferramentas Especiais e de Plásticos) 
tem atuado como elo de transferência 
de tecnologia entre o Sistema Científico 
e Tecnológico e as empresas.

O setor de moldes em Portugal 
tem vindo a traçar o seu caminho 
na oferta de soluções flexíveis 
aos seus clientes, com qualida-
de e pelo cumprimento de pra-
zos de entrega, pela capacida-

de de inovação, de prestação de 
serviços de maior valor acrescentado, 
no investimento em novas tecnolo-
gias, na melhoria dos processos de 
produção, com sistemas organizacio-
nais e de gestão eficientes e recursos 
humanos qualificados. 

A marca coletiva “Engineering & Too-
ling from Portugal” é o símbolo da 
aliança entre empresas e instituições 
do setor e a garantia do seu posicio-
namento e da qualidade. 

Luís Oliveira 
Direção PME da AICEP
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Unidade: Milhões de euros
Em 2016, as exportações de 
moldes totalizaram 629 mi-
lhões de euros, representando 

1,3 por cento das exportações totais 
portuguesas de bens (0,9 por cento 
em 2007), um crescimento homólo-
go de 93,1 por cento face a 2007 e 
um crescimento médio anual de 7,6 
por cento. No ano passado, Portugal 
exportou para 88 mercados, repre-
sentando os cinco principais 70,7 por 
cento das exportações totais do se-
tor. Espanha, Alemanha e França fo-
ram os países que mais contribuíram 
para o aumento das exportações por-
tuguesas de moldes nos últimos 10 
anos, com aumentos de 83 milhões 
de euros, 56 milhões de euros e 38 
milhões de euros.
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A crise mundial que se sentiu nos últimos anos afetou na 

generalidade todas as indústrias. Portugal não escapou a 

esta crise, que se estendeu ao setor da borracha, tendo 

este sofrido um forte abalo. Ainda assim, os diversos 

investimentos realizados e a qualificação contínua dos 

quadros revitalizaram-no.

Contra ventos e marés, o número de colaboradores, o valor 

acrescentado bruto e o desempenho do setor têm vindo a 

aumentar, se bem que estas variações positivas se devam a 

um universo muito restrito de empresas.

Graças a este dinamismo empresarial, as exportações do 

setor têm vindo a aumentar. Apesar disso, a exportação 

dos produtos poderá sofrer um impacto pelas barreiras 

alfandegárias provocadas pelo Brexit e pelo eventual 

protecionismo dos Estados Unidos, podendo colocar, mais 

uma vez, algumas empresas do setor da borracha em 

retrocesso, tal como já se verifica com o recente aumento 

do preço das matérias-primas. Além disto, é com alguma 

apreensão que se verifica a entrada de produtos de países 

terceiros, que não cumprem as mesmas exigências que os 

produtos fabricados na Europa.

Muito se tem feito, mas há ainda um longo caminho a 

percorrer, quer pelo Estado através dos apoios ao setor, 

quer pelas empresas na contínua aposta na renovação 

do parque de máquinas, na formação dos seus quadros 

e na conquista de novos mercados que podem conduzir à 

continuação do aumento das exportações. 

Pedro Carreira 
Presidente da APIB – Associação Portuguesa dos Industriais de Borracha.

UMA APOSTA NAS EXPORTAÇÕES

Na última década, o setor da 
transformação dos plásticos registou 

um assinalável crescimento. Durante o 
período de 2006-2016, as exportações 
portuguesas de produtos em plástico 

cresceram notavelmente.

As empresas portuguesas deste setor têm conquistado o 
seu espaço a nível internacional. Portugal tem um know-
-how criado a partir da experiência de várias décadas e de 
um crescente investimento em desenvolvimento e design, 
o que torna as empresas portuguesas uma referência a ní-
vel mundial.

Assiste-se ainda ao aumento do interesse das instituições 
de ensino público superior, que começam a olhar para este 
setor industrial como um dos mais promissores e fazem um 
esforço para adaptar a sua oferta formativa às necessida-
des da indústria.

Neste momento, verifica-se uma retoma do investimento 
em tecnologia a que não são indiferentes as possibilidades 
de apoio dos programas europeus, e prevê-se atingir rácios 
de eficiência superiores ao passado. A indústria dos plás-
ticos é assim uma indústria de futuro e com um carácter 
fortemente exportador. 

Pedro Colaço 
Presidente da APIP – Associação Portuguesa da Indústria de Plásticos

PLÁSTICOS

BORRACHAS

Nos últimos 10 anos, muitas 
empresas do setor das borrachas 

desapareceram. Contudo, as empresas 
que se mantiveram agarraram a 
oportunidade e conseguiram dar 
a volta, tornando-se mais fortes, 
através da aposta na qualidade e 
diferenciação dos seus produtos.



DESTAQUEjulho 2017 39

Balança comercial

Dados setoriais

Quota e posição 
de Portugal  
nas exportações 
mundiais de Plásticos  
e Borrachas 

Mapa top 5 - Mercados de exportação

2008

2008

2009

2009

1,3

1,1

26,9

4.429

5.577

1,2

25,0

3.641

1,2

25,3

4.550

1,2

25,3

5.118

1,1

24,7

4.937

1,1

25,0

5.149

1,0

25,7

5.484

Unidade: Milhões de euros
Em 2016, as exportações de 
plásticos e borracha totaliza-
ram 3,8 mil milhões de euros, 

o que representa 7,5 por cento das 
exportações totais portuguesas de 
bens (5,9 por cento em 2007), um 
crescimento homólogo de 67,2 por 
cento face a 2007 e um crescimen-
to médio anual de 5,9 por cento. No 
ano passado, Portugal exportou para 
183 mercados, representando os 
cinco principais 66,1 por cento das 
exportações totais do setor. França, 
Alemanha e Espanha foram os países 
que mais contribuíram positivamente 
para o aumento das exportações por-
tuguesas de plásticos e borracha nos 
últimos 10 anos, com aumentos de 
225 milhões de euros, 216 milhões 
de euros e 204 milhões de euros.
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Diferentes correntes, à escala planetá-
ria, foram emergindo nestes 10 anos, 
agitando as águas tecnológicas com 
novas tendências em matéria de in-
vestigação e desenvolvimento, por um 
lado, e de modelos de negócio e até 
económicos, por outro. O comércio 
eletrónico, o business intelligence, o 
cloud computing, o mobile, a Internet 
das Coisas, as plataformas sociais, o Big 
Data e, de um modo mais abrangente, 
a economia digital evidenciam-se entre 
as grandes ondas tecnológicas. 

Ora, o nosso retângulo à beira mar 
plantado não só acolheu estas inova-
ções, como foi capaz de lhes acrescen-
tar energia, empreendedorismo, inova-
ção e marca de água. Beneficiando da 
evolução do nosso sistema científico e 
académico, o setor das TICE nacional 
não só revelou capacidade de adapta-
ção perante as inovações tecnológicas 
vindas de fora, como, no quadro dos 
constrangimentos nacionais, acabou 
por permitir a transferência de conhe-
cimento para o mercado empresarial. E 
foi desta forma que, orgulhosamente, 
assistimos à emergência de tecnologia 
made in Portugal. 

Sendo certo que o nosso país não tem 
tradição neste setor, a verdade é que 
revelamos hoje potencial e capacida-
de para lançar inovações de aplicação 
global, intervindo de forma diferencia-

TICE
A DÉCADA DA TEMPESTADE  

(QUASE) PERFEITA

Independentemente do setor, uma década tem necessariamente de originar mudança. 
E se falamos de tecnologia, 10 anos têm forçosamente de representar muito mais 
do que mudança. Evolução é o que se impõe. No caso das TICE - Tecnologias da 

Informação, Comunicação e Eletrónica, Portugal assistiu, de 2007 a esta parte, a uma 
conjugação de ondas de tal forma vibrantes e inovadoras que essa evolução pode 
explicar-se ao abrigo do conceito de tempestade quase, sublinho, quase perfeita.

dora em áreas tão divergentes como a 
biotecnologia ou a indústria aeroespa-
cial. Mais, por intermédio de progra-
mas como o LOGIN>PT, demos provas 
da nossa capacidade de atuação con-
certada, promovendo sinergias entre 
um conjunto de empresas de ADN 
inovador e vocação exportadora. Des-
ta forma, conquistamos terreno além-
-fronteiras, posicionando Portugal en-
quanto plataforma geoestratégica de 
negócios no setor das TICE. 

O que faltou à década do Portugal que 
conquistou a Web Summit e passou a 
ter uma palavra a dizer em matéria de 
tecnologia? O que nos impede ainda de 
falar em tempestade perfeita? Essen-
cialmente, dois fatores muito concretos. 
Desde logo, a escassez de recursos hu-
manos qualificados e especializados e 

as carências de competências digitais. 
Depois, a estrutura do tecido empresa-
rial. A sustentabilidade da nossa econo-
mia e do setor exigem a adoção de me-
didas que possam apoiar a longevidade 
empresarial através de um olhar mais 
atento às necessidades dos negócios 
nascentes e às empresas com potencial 
de crescimento acelerado. Dito de outra 
forma: as pessoas, sempre as pessoas, 
as empresas, sempre as empresas! Al-
cançar a perfeição nesta tempestade 
tecnológica não é um caminho fácil, 
mas trabalhando a qualificação dos 
nossos recursos e apoiando as nossas 
empresas, a bonança antecipar-se-á cer-
tamente ao pico da tormenta. 

Armindo Monteiro 
Presidente da ANETIE – Associação Nacional 
das Empresas das Tecnologia de Informação 
e Eletrónica
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Unidade: Milhões de euros
Em 2016, as exportações de 
serviços TICE totalizaram 1,3 
mil milhões de euros, o que 

representa a 4,9 por cento das expor-
tações totais portuguesas de serviços 
(4,5 por cento em 2007), um cresci-
mento homólogo de 69,7 por cento 
face a 2007 e um crescimento médio 
anual de 6,0 por cento. No ano pas-
sado, os cinco principais mercados 
clientes representaram 53,4 por cen-
to das exportações totais do setor. 
Reino Unido, Angola e França foram 
os países que mais contribuíram posi-
tivamente para o aumento das expor-
tações portuguesas de serviços TICE 
nos últimos 10 anos, com aumentos 
de 91 milhões de euros, 88 milhões 
de euros e 77 milhões de euros.
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Com níveis de crescimento consistentes, 
nos últimos anos, o turismo tem atin-
gido máximos históricos nos principais 
indicadores: dormidas, receitas, hós-
pedes, emprego e exportações, sendo 
considerada a maior atividade econó-
mica exportadora do país, responsável 
por 16,7 por cento do total das expor-
tações nacionais (e 48,2 por cento das 
exportações de serviços). Importa aqui 
ressalvar que o turismo tem vindo a 
crescer em todas as regiões de Portugal, 
e ao longo de todo o ano, produzindo 
um desejável efeito de arrastamento, 
de coesão territorial e de dinamização 
da economia nacional. De referir ainda 
que, em 2016, as exportações do setor 
do turismo representaram 6,9 por cento 

TURISMO
COMO CRIAR UMA MARCA DE EXCELÊNCIA?

O turismo é, atualmente, o principal motor da economia nacional. Os resultados 
desta atividade comprovam-no e vêm confirmar a importância de um forte 

investimento e de um trabalho articulado e contínuo, entre entidades públicas  
e privadas, iniciado há mais de uma década.

Estes valores evidenciam e reforçam 
o papel que o Turismo desempenha, 
quer na estratégia de crescimento do 
país quer na efetiva geração e criação 
de emprego, sendo, sem dúvida, um 
fortíssimo impulsionador da econo-
mia nacional.

Com a tomada de consciência deste 
crescimento, decorrente do esforço 
conjunto entre todos os parceiros, 
colocamo-nos a seguinte questão: 
em 10 anos, o que mudou no turis-
mo em Portugal? 

Principalmente, a qualidade da oferta. 
Dispomos de um território mais coeso, 
de recursos turísticos e infraestruturas 

“Nos últimos 10 
anos, registámos um 
crescimento médio 

anual superior ao dos 
nossos concorrentes, 

sendo Portugal o 
segundo país com 

melhor desempenho na 
evolução das receitas 

turísticas.”

do PIB português e contribuíram decisi-

vamente para tornar positiva a Balança 

de Pagamentos do país.
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de suporte ao desenvolvimento mais 
qualificados, um crescimento assina-
lável em vários indicadores da procura 
turística, novas e renovadas formas de 
alojamento, um empreendedorismo 
criativo, um aumento da oferta de 
atividades de animação turística, um 
acréscimo de ligações aéreas – tendo 
quase duplicado o fluxo de passageiros 
de voos internacionais – e o merecido 
reconhecimento internacional nas di-
versas áreas do turismo português. 

Nos últimos 10 anos, registámos um 
crescimento médio anual superior 
ao dos nossos concorrentes, sendo 
Portugal o segundo país com melhor 
desempenho na evolução das recei-
tas turísticas. 

É precisamente este um dos maiores 
desafios que enfrentamos atualmen-
te: o de assegurar que o setor do 
turismo no nosso país continua a ser 
um dos mais competitivos no mundo 
– a conquista do 14.º lugar, de acor-
do com o Índice de Competitividade 
das Viagens & Turismo 2016 do Fórum 
Económico Mundial, é disso reflexo. 
Neste momento, ao mesmo tempo 
que trabalhamos de forma a assegu-
rar esta competitividade, esforçamo-
-nos também para garantir que os 
princípios e valores da sustentabilida-
de são seguidos, fazendo do turismo 
uma atividade económica que gera 
emprego durante todo o ano, que 
preserva o território, o ambiente e os 
seus recursos e que valoriza as cultu-
ras e as comunidades. 

Portugal tem uma localização geoes-
tratégica ímpar: um clima ameno, luz, 
sol e mar; um património histórico-cul-
tural e natural diversificado e de eleva-
do valor; um ecossistema empreende-
dor e criativo ligado ao turismo; uma 
oferta de alojamento qualificada e 
uma quase inata capacidade de bem 
receber quem nos visita – provavel-
mente o nosso elemento diferenciador. 
Todos estes fatores fazem com que o 
destino seja cada vez mais procurado, 
tanto para viagens de lazer como para 

viagens profissionais, seja para estudar, 
ou até mesmo para morar. 

Apesar da fase positiva que o Turismo 
em Portugal atravessa, importa pre-
parar o futuro, assumir compromissos 
a longo prazo, dinamizar o trabalho 
conjunto entre todos os intervenien-
tes nesta atividade e antecipar os de-
safios da próxima década. Tal como 
fizemos há dez anos.

A Estratégia Turismo 2027 surge preci-
samente como linha orientadora para 
o futuro. Define, entre as suas princi-
pais metas de sustentabilidade econó-
mica, a duplicação – em 10 anos – das 
receitas turísticas (dos atuais 12,7 mil 
milhões de euros em 2016, para 26 
mil milhões em 2027) e o aumento do 

plano a longo prazo, a sustentabilidade 
ambiental não poderia ser esquecida, 
pelo que, também nesta área, foram 
definidas metas precisas a atingir nos 
próximos 10 anos: pretendemos asse-
gurar que 90 por cento das empresas 
do turismo adotam medidas de utiliza-
ção eficiente da energia e da água e 
desenvolvem ações de gestão ambien-
tal dos resíduos.

Estamos empenhados em, dentro de 
10 anos, liderar o turismo do futuro e 
afirmar este sector como hub para o 
desenvolvimento económico, social e 
ambiental de Portugal, posicionando 
o país como um dos destinos turísti-
cos mais competitivos e sustentáveis 
do mundo. Queremos criar as condi-
ções necessárias para atrair ainda mais 
turistas e fazer com que a riqueza pro-
duzida pelo turismo se possa estender 
a todo o país, estimulando a inovação 
e digitalização em toda a cadeia de 
valor desta atividade tão relevante 
para a economia nacional.

Não há dúvida que vivemos um clima 
favorável para o turismo. Mas são 
estes resultados que nos imprimem 
um maior grau de exigência, de ino-
vação e de articulação entre todos 
os agentes turísticos. É por isso que 
o Turismo de Portugal acredita que, 
num tecido empresarial resiliente, 
dinâmico e inovador, o turismo será 
cada vez mais um fiável gerador 
de emprego, introduzindo, simul-
taneamente, crescentes exigências 
na formação e qualificação, com o 
subsequente aumento da procura de 
profissionalização do setor. 

Temos, pois, de continuar a apostar 
na modernização e adaptação às 
reais necessidades do mercado, for-
mando profissionais com empregabi-
lidade e que contribuam para tornar 
Portugal, cada vez mais, um destino 
turístico de excelência, construído 
por todos e para todos. 

Luís Araújo
Presidente do Turismo de Portugal I.P.

“Estamos empenhados 
em, dentro de 10 anos, 

liderar o turismo do 
futuro e afirmar este 
setor como hub para 
o desenvolvimento 
económico, social e 

ambiental de Portugal, 
posicionando o 

país como um dos 
destinos turísticos 
mais competitivos 
e sustentáveis do 

mundo.”

número de dormidas dos 53,5 milhões 
registados em 2016, para 80 milhões 
esperados em 2027. Também no plano 
social, esta estratégia define objetivos 
muito claros: o alargamento da ativi-
dade turística a todo o ano, atingindo, 
em 2027, o índice de sazonalidade 
mais baixa de sempre; aumentar as ha-
bilitações dos profissionais do turismo, 
duplicando o nível de habilitações do 
ensino secundário e pós-secundário; 
e assegurar que o turismo gera um 
impacte positivo nos territórios. Neste 
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Portugal recebeu 

+5,7 milhões 
de hóspedes neste período,  
dos quais 4,4 milhões  
são estrangeiros.

A variação média anual 

foi de +4,1%.

Registaram-se aumentos  
em todos os principais mercados  
turísticos, destacando-se  
o crescimento da procura  
por parte dos franceses:

+11,8%.

As receitas turísticas aumentaram 

5,28 mil milhões  
de euros, 
registando uma 
variação média anual 

de +6,2%.

Os estrangeiros foram 

responsáveis por 

+11,5 milhões  
de dormidas, 

de 2017 a 2016, com uma variação 

média anual de +4,1%.
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Apesar da crise económica dos úl-
timos anos, Portugal tem vindo a 
recuperar nesta área e, definitiva-
mente, está hoje nos radares dos in-
vestidores internacionais. Segundo o 
estudo da Ernst & Young “Inquérito 
à Atratividade de Portugal 2017”, 
recentemente publicado, com base 
no European Investment Monitor 
(EIM), Portugal registou, em 2016 
o seu melhor ano na captação de 
investimento direto estrangeiro dos 
últimos 20 anos.

INVESTIMENTO EM PORTUGAL
UMA NOVA DINÂMICA EM QUE A 

QUALIFICAÇÃO É FATOR DE SUCESSO

É, sem dúvida, muito interessante a dinâmica a que assistimos, neste momento,  
do ponto de vista do investimento e são inúmeros os exemplos de empresas que 

têm vindo a expandir as suas operações em Portugal ou que confirmaram o nosso 
país para novas decisões de localização, com contributos muito importantes para  

as exportações, emprego e inovação.

Mas mais do que o valor de investi-
mento, importa, sobretudo, realçar o 
salto qualitativo decorrente destes no-
vos projetos, tecnologicamente mais 
avançados, com maior valor acrescen-
tado, mais ancorados em atividades 
de investigação e desenvolvimento, 
também em colaboração com as uni-
versidades e outros centros de saber, 
promovidos por empresas cada vez 
mais capacitadas e certificadas e cria-
doras de emprego progressivamente 
mais qualificado.

Das vantagens competitivas reconhe-
cidas a Portugal, assentes na integra-
ção plena no mercado europeu, nas 
excelentes infraestruturas físicas e 
nas telecomunicações de alta perfor-
mance, na disponibilidade de redes de 
subcontratação e de conhecimento 
tecnológico, na estabilidade política e 
social e na qualidade de vida, desta-
cam sempre os investidores a prepara-
ção e a qualificação dos recursos hu-
manos. Com base no talento, assente 
no capital humano, Portugal não só se 

6.626 Milhões
de euros de 

investimento  
produtivo 

acompanhado 
pela AICEP

promovidos  
por empresas 

de capital  
nacional

45,5% promovidos 
por empresas 

de capital 
estrangeiro 

(IDE)

54,5%

 (Quadros Comunitários  
de Apoio QREN e PT 2020)
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reposicionou nos setores industriais, 
nomeadamente no setor automóvel 
ou aeronáutico – este com a criação 
de um cluster –, como conseguiu res-
ponder a novos desafios, aparecendo 
hoje também como uma localização 
reconhecida internacionalmente no 
setor dos serviços, com importantes 
multinacionais a localizarem em Por-
tugal as suas operações mundiais de 
apoio ao negócio e centros de compe-
tência e engenharia. 

Portugal tem igualmente vindo a ser 
sinalizado por investidores em alta 
tecnologia e pode ser uma interes-
sante plataforma para startups com 
ambições globais em fase de scale up.

A maior parte do investimento dire-
to estrangeiro continua a ter origem 
europeia, de que a Alemanha ou a 
França são exemplos importantes, 
mas Portugal tem vindo a ser alvo, 
também, do interesse de outras geo-
grafias. Os EUA voltam a olhar para 
Portugal e países como o Japão e a 
China estão também a investir, fun-

18,6%ALEMANHA

FRANÇA

ESPANHA

BRASIL

EUA

SUÉCIA

9,6%

9,2%

5%

2,8%

2,3%

De acordo com dados do Banco de 
Portugal, no final de 2016, o inves-
timento acumulado com origem 
na China (stock de investimento) 
aproximava-se de 1.800 milhões 
de euros. Embora represente ape-
nas 1,6 por cento do investimento 
direto estrangeiro total em Por-
tugal, resulta de um crescimento 
expressivo face a 3,8 milhões de 
euros registados em 2011. Estudos 
internacionais remetem para flu-
xos de investimento superiores du-
rante o mesmo período, estiman-
do que Portugal tenha recebido da 
China entre 6 mil e 10 mil milhões 
de euros de investimento e se en-
contre entre os principais destinos 
de investimento chinês na Europa.

Além de aquisições em variados 
setores económicos, incluindo 
energia (China Three Gorges, Chi-
na State Grid), banca (Haitong Se-

curities, Fosun) e seguros (Fosun), 
saúde (Fosun), águas (Beijing Enter-
prises Group) e indústria (Zheijiang 
Huadong Steel, HTGD Hengtong 
Group, Shandong Taikai Power 
Engineering, China National Fishe-
ries), a China tem-se destacado 
pelo volume de investimento imo-
biliário associado aos vistos gold. 
Pontualmente, verificaram-se al-
guns projetos de raiz, por exemplo, 
em tecnologias de comunicação 
(Huawei) e na indústria (Cronus In-
ternational Limited, China Triumph 
International Engineering). 

Os investimentos de empresas chi-
nesas em Portugal integram-se em 
estratégias de acesso a mercados 
terceiros, nomeadamente na Euro-
pa, na América Latina e em África, 
mas também apostam em certas 
indústrias de maior procura no 
mercado nacional e europeu. 

CHINESES INVESTEM EM PORTUGAL

O Top 6 dos países 
com maior 
volume de IDE 
em Portugal
(Quadros Comunitários  
de Apoio QREN e PT 2020)
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damentalmente através de operações 
de M&A, comprando participações.

Globalmente, o crescimento e desen-
volvimento estratégicos assentes no 
investimento, nomeadamente IDE, são 
uma prioridade de todas as economias 
e a AICEP, enquanto agência pública 
responsável pela angariação de investi-
mento, tem vindo a desempenhar, de 
forma muito ativa, o seu papel na cap-
tação de projetos estruturantes para o 
país. Isto acontece quer no reforço da 
sua atividade de divulgação e angaria-
ção junto de novos investidores ainda 
não presentes, como no apoio ao rein-
vestimento por parte de investidores 
que já se encontram no nosso país. 

Sendo um interlocutor privilegiado 
no acompanhamento do projeto e do 
seu promotor, a AICEP atua desde a 
fase de pré-decisão, possibilitando a 
instalação de novos “greenfield”, até 
ao acompanhamento da operação já 
instalada em Portugal, desenvolvendo 
assim mais investimento.

A Agência funciona como uma “one-
-stop-shop”, disponibilizando infor-
mação crítica para a tomada de deci-
são, apresentando (e acompanhando 
na visita) opções de localização, acom-
panhando a tramitação associada ao 
processo de instalação, facilitando o 
acesso à rede de fornecedores e sub-
contratação nacional e apresentando 
e contratualizando os apoios ao in-
vestimento, sendo que Portugal tem 
instrumentos particularmente compe-
titivos para apoiar a inovação e proje-
tos que tragam e desenvolvam no país 
conhecimento especializado.

Concentrando a análise nos últimos 
anos, nomeadamente no período de 
referência do último e do atual quadro 
comunitário de apoio, a AICEP, enquan-
to organismo intermédio responsável 
pela gestão dos sistemas de incentivos, 
tem em acompanhamento uma carteira 
de projetos de investimento produtivo 
candidatados que ascende a 6,6 mil mi-
lhões de euros, sendo que neste valor 

O setor dos Serviços Nearshoring 
(Centros de Competências, Cen-
tros de Serviços Partilhados e BPOs) 
em Portugal está em franco cres-
cimento, gerando grande volume 
de emprego e exportando a maior 
parte dos serviços que opera. Esti-
ma-se que em Portugal este setor 
empregue globalmente mais de 60 
mil pessoas, envolvendo cerca de 
450 empresas, entre as quais se en-
contram multinacionais de grande 
dimensão que, a partir do país, 
prestam serviços para a 
Europa e o mundo.

O potencial de 
criação de em-
prego associado 
dos serviços par-
tilhados assume 
a maior impor-
tância num contex-
to de elevada taxa de 
desemprego (nomeada-
mente Desemprego Jovem). Des-
taca-se o contributo das medidas 
ativas de emprego do Instituto de 
Emprego e Formação Profissional 
(IEFP) que apoiam financeiramente 
as empresas deste setor em novos 
processos de criação de emprego.

Portugal, para além das medidas 
de apoio ao investimento em di-
versas áreas e das políticas de 
apoio ao emprego, atrás referidas, 
reúne, igualmente, um conjun-
to de fatores de atratividade, dos 
quais se destaca a qualificação dos 
recursos humanos portugueses, o 
ambiente de negócios amigável 
e as boas infraestruturas, desig-
nadamente tecnológicas. Estes 
fatores têm atraído a atenção de 
empresas estrangeiras que, nos 

últimos anos, investiram na insta-
lação e, em alguns casos expansão 
do investimento, de centros de 
serviços partilhados no nosso país.

Os recursos humanos surgem des-
tacados nesta temática, já que um 
dos grandes fatores críticos de 
sucesso de Portugal na captação 
destes investimentos tem sido, pre-
cisamente, a elevada qualificação 
dos portugueses em vários domí-

nios, a par da aptidão para 
falarem diversos idio-

mas, da capacidade 
de adaptação e 
a apetência por 
novos desafios, 
uma realidade 
que tem pesa-
do na tomada 

de decisão dos 
investidores inter-

nacionais quando es-
colhem Portugal em de-

trimento de outras localizações. 
Este fator ganha relevância quando 
considerado o bom desempenho 
dos centros de serviços profissio-
nais, tanto mais que a atual conjun-
tura económica a nível global veio 
reforçar a necessidade de se desen-
volverem estratégias empresariais 
assentes na otimização de custos 
e na procura de maior retorno dos 
investimentos. Numa análise breve 
sobre o perfil das operações que se 
têm instalado no nosso país desta-
camos Centros de Competência de 
Desenvolvimento de Software, En-
gineering e Arquitetura, Centros de 
Serviços Partilhados Pan Europeus 
com especialização em gestão de 
RH, gestão financeira, IT e logística 
e BPOs com um crescimento expo-
nencial a nível do emprego jovem.

SERVIÇOS DE APOIO  
AO NEGÓCIO
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Nos últimos anos, o setor aeronáu-
tico nacional registou um importan-
te desenvolvimento tecnológico, de 
dimensão e de notoriedade inter-
nacional e, hoje, Portugal é expor-
tador e reconhecido como parceiro 
pelos principais clusters europeus.

Com um contributo muito impor-
tante do investimento estrangeiro 
francês, alemão e inglês e, espe-
cialmente, da brasileira Embraer, 
o país alargou a sua experiência, 
de quase 100 anos, de manu-
tenção de complexas aeronaves 
à construção de aeroestruturas 
para a Airbus, Embraer, Pilatus 
e Dassault, ao fabrico de ferra-
mentas especiais e componentes, 
metálicos e em compósitos, como 
asas, caudas, armários, consolas 
de cockpit, peças de motor e re-
servatórios de combustível. 

Detemos capacidades de enge-
nharia, de tratamentos de superfí-
cie, de pintura, de testes e ensaios, 

CLUSTER AERONÁUTICO

não estão contabilizados os investimen-
tos em investigação e desenvolvimento 
ou projetos na área dos serviços, cujo 
maior mérito não é a formação bruta de 
capital fixo, mas a criação de emprego  
altamente qualificado.

Portugal vive um momento animador 
do ponto de vista do investimento e, 
por inúmeras razões, incluindo, eviden-
temente, as que não estão diretamente 
associadas ao ecossistema de negócios, 
beneficia cada vez mais de um reco-
nhecimento internacional que é funda-
mental continuar a capitalizar, reforçan-
do o nosso posicionamento no mindset 
dos investidores internacionais. 

Direção de Corporate  
e Investimento da AICEP

de impressão 3D, de desenvolvimento 
de sistemas, entre outros.

No final de 2017, os passageiros da 
TAP já poderão voar a bordo do novo 
Airbus A330neo com design portu-
guês e couro nacional na cabina.

Na área da defesa, desenvolvemos e 
construímos sistemas de comunica-
ções e de simulação, aeroestruturas 
para o KC-390, bem como aviões não 
tripulados, essenciais a ope-
rações militares e de 
segurança pública 
da NATO, Nações 
Unidas e União 
Europeia. Se-
rão portugue-
ses os aviões 
não tripula-
dos que vão 
patrulhar o mar 
e a fronteira sul 
da União Europeia.

Na área espacial, a NASA e a 
ESA (European Space Agency) confiam 

no software português para dete-
tar falhas nos seus sistemas críticos, 
evitando acidentes. Asseguramos o 
bom funcionamento dos sistemas 
de bordo e dos equipamentos da 
missão espacial europeia a Marte.

Em síntese, Portugal está na van-
guarda da indústria da aviação e 
em conjunto conseguimos forne-
cer soluções integradas. A atri-
buição do Crystal Cabin Award – 

Óscar dos Interiores Aero-
náuticos – ao Projeto 

LIFE que configura 
o desenvolvimen-
to de um inte-
rior de avião 
ecossustentá-
vel, e a parti-
cipação como 

core partner no 
programa europeu 

de I&D Clean Sky, 
ambos projetos desen-

volvidos por vários parceiros, 
são disso prova.
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Em poucos anos, Lisboa passou da 
ideia de se tornar um hub para startups 
para ser hoje considerada um dos cin-
co principais destinos na Europa neste 
domínio, juntando-se a Londres e Ber-
lim. Não o digo por simpatia: de facto, 
as incubadoras e aceleradoras portu-
guesas estão a ultrapassar as empresas 
internacionais numa variedade de se-
tores, através de financiamento, noto-
riedade e crescimento. E até as grandes 
empresas estão a aderir a esta tendên-
cia financiando startups e promovendo 

INOVAÇÃO  
EM PORTUGAL

> POR VIKAS S. SHAH, 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO  
E EMPRESÁRIO

Portugal tem uma longa e nobre história como país 
líder na arte, ciência, humanidades e comércio e esta 

tradição continua até hoje. Tenho o privilégio de 
visitar este país semanalmente, devido a negócios e 

ao meu trabalho como professor do MIT Sloan Lisbon 
MBA, e surpreendo-me sempre ao constatar como 
este relativamente pequeno país alcançou tanto,  

a tão alto nível.

a inovação, tornando-se cada vez mais 
uma espécie de “Silicon Valley”.

Renascimento
Se fotografar os sítios mais bem-su-
cedidos e inovadores que visito regu-
larmente (São Francisco, Nova Iorque, 
Telavive, Berlim, entre outros), um dos 
fatores que os une é um sentimento 
de cultura de renascimento. Estas ci-
dades coincidem na primazia pelas 
artes e pela cultura relativamente a 
outros fatores de crescimento.

A arte e a cultura não são só a paisa-
gem estética de uma cidade; são tam-
bém a coluna vertebral sobre a qual 
a intelectualidade assenta. Muitas ve-
zes, é através da lente da arte contem-
porânea e do espelho do classicismo 
que nós conseguimos dar resposta às 
mais importantes questões do nosso 
tempo e contextualizar a inovação. 



OPINIÃOjulho 2017 51

Não é por acaso que os produtos, ser-
viços e conceitos melhor sucedidos no 
mundo são belos na sua simplicidade. 
As cidades que investem nas artes e 
na cultura são, segundo a minha ex-
periência, muitíssimo mais criativas e 
inovadoras do que os seus pares. 

Uma nação  
em mudança
Poucos foram os países que esca-
param sem cicatrizes aos efeitos da 
crise financeira e da recessão global. 
Assistimos a respostas diversas por 
parte de cidades e países – alguns 
optaram pela austeridade enquanto 
outros disseram “não temos outra 
opção que não seja crescer para sair 
da crise!”, E foi esta última a opção 

burocracia e muitos desafios para ven-
cer; mas felizmente os poderes públi-
cos parecem estar dispostos a ouvir e 
a fazer reformas.

Orgulhosos  
na globalização
Vivemos numa época onde as fron-
teiras existem nos mapas e as cul-
turas são flexíveis, mas as identi-
dades nacionais demoram tempo a 
percebê-lo. Para algumas nações, foi 
um recuo para o conservadorismo 
e para o nacionalismo de extrema-
-direita, enquanto para outros signi-
ficou a aceitação dos aspetos positi-
vos da globalização. A maioria das 
pessoas que tive o prazer de conhe-
cer e trabalhar em Portugal tem or-
gulho da sua herança e identidade, 
ao mesmo tempo que abraça o seu 
papel de nação global. Esta atitude 
faz não só com que Portugal acolha 
estrangeiros como eu, mas também 
possibilita a criação de um ambiente 
cosmopolita, que estimula a diversi-
dade, a criatividade e o acaso. 

A imagem internacional de Portugal, 
e especialmente de Lisboa, permitiu 
ao país tornar-se um destino obriga-
tório para a realização de importan-
tes conferências, congressos e semi-
nários em alguns dos mais inovado-
res setores de atividade. 

Design no coração
Visitem o Centro Champalimaud na 
margem do Tejo em Lisboa e conhe-
cerão um dos mais bonitos institutos 
de investigação do mundo. Trata-
-se de um esforço filantrópico que 
teve a noção de compreender que o  
design estimula a inovação. Embora 
esta seja uma instituição emblemá-
tica no país, até os mais pequenos 
espaços de inovação na cidade uti-
lizam os princípios fundamentais do 
design que encorajam a cooperação 
e que asseguram bons ambientes 
que estimulam e não oprimem. Te-
nho que enfatizar o quão rara esta 
atitude é nas grandes cidades, ao 

mesmo tempo que é comum naque-
las que triunfam.

O que Portugal  
representa
Portugal tem um futuro brilhante à sua 
frente e não duvido que este país venha 
a originar muitas das novas histórias de 
sucesso, proporcionando ganhos de 
muitos milhares de milhões de euros.  

Tive a oportunidade de falar com o 
primeiro-ministro de Portugal, An-
tónio Costa, recentemente, que me 

“A imagem 
internacional 
de Portugal, e 

especialmente de 
Lisboa, permitiu ao 
país tornar-se um 

destino obrigatório 
para a realização 
de importantes 

conferências, congressos 
e seminários em alguns 

dos mais inovadores 
setores de atividade.”

“Raramente vi cidades 
com uma atitude tão 

pró-ativa e estruturada 
em relação à inovação e 
ao empreendedorismo, 
o que lhe confere uma 
poderosa vantagem.”

bem-sucedida de Lisboa. Raramente 
vi cidades com uma atitude tão pró-
-ativa e estruturada em relação à ino-
vação e ao empreendedorismo, o que 
lhe confere uma poderosa vantagem. 
Lisboa não é apenas “incubadoras e 
marketing”; também proporcionou 
as infraestruturas que permitem aos 
empreendedores aprender, a errar e 
a desenvolver negócios sustentáveis. 

Deixem-me ser claro: isto não é um 
conto de fadas. Como em muitas ou-
tras partes do mundo, há ainda muita 

disse que “Portugal é compreendi-
do geralmente como um símbolo de 
tolerância, abertura ao mundo e ca-
pacidade de servir como uma ponte 
para diversas sociedades, culturas e 
religiões. Esta realidade confirma-
-se facilmente quer pela nossa his-
tória, quer por uma política externa 
tradicionalmente assente em valo-
res universais e da promoção de um 
verdadeiro multilateralismo. As bem-
-sucedidas candidaturas a diversas 
organizações internacionais, como 
a de António Guterres ao cargo de 
secretário-geral da ONU, são prova 
disso mesmo. A abertura de Portu-
gal ao mundo reflete-se também no 
nosso perfil económico, caracterizado 
pelos laços de comércio e investimen-
to com países de todo o mundo. A 
linguagem e a cultura portuguesas 
constituem também vantagens consi-
deráveis para a consolidação da nossa 
marca internacionalmente”. 

vikas.shah@thelisbonmba.com
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Publicada em formato digital desde 
abril de 2008, a revista institucional da 
AICEP – Agência para o Investimento e 
Comércio Externo de Portugal tem pe-
riodicidade mensal e é distribuída por 
via eletrónica a cerca de 25 mil leitores, 
designadamente junto de empresas e 
grandes investidores, associações em-
presariais, câmaras de comércio, orga-
nismos públicos, universidades, embai-
xadas e outras legações diplomáticas, 
bem como nas representações da 
Agência no estrangeiro. 

A revista oferece aos seus leitores in-
formação especializada sobre temas 
atuais da atividade económica e em-
presarial, com especial incidência na 
internacionalização das empresas, nas 
exportações portuguesas e no investi-
mento em Portugal e no exterior.

Além das entrevistas, dos temas em 
destaque e da abordagem aos merca-

Portugalglobal 100
A revista Portugalglobal celebra, este mês de julho, a sua edição número 100 que, 

além da habitual edição em formato digital, tem também uma versão impressa 
em papel. Ao longo dos seus mais de nove anos de existência, a Portugalglobal 

publicou mais de 100 entrevistas, 74 dossiers sobre temas fortes da atividade 
empresarial e económica, e um total de 56 mercados externos foram analisados 
com a colaboração dos embaixadores e dos responsáveis da AICEP nesses países. 
Publicámos ainda perto de 900 artigos sobre a internacionalização de empresas 

portuguesas e/ou que investiram em Portugal.

Número de 
artigos de 
empresas
abril 2008  

a junho 2017 

Destaque 
(inclui associações 

e outras entidades)

Mercados
(testemunhos)

Casos  
de sucesso

Total

415 207 255 877

dos externos, a Portugalglobal dedi-
cou mensalmente espaço para dar voz 
às empresas portuguesas e aos seus 
casos de sucesso no mercado externo, 
bem como ao investimento de empre-
sas estrangeiras em Portugal. No total, 
publicámos artigos e testemunhos de 
877 empresas.

Empreendedorismo e inovação, in-
dústria aeronáutica, vinhos, saúde e 
biotecnologia, calçado, moldes, certi-
ficação e qualidade, floresta, interna-
cionalização da arquitetura, indústria 
de reciclagem, propriedade industrial, 
concorrência empresarial, madeira e 
cortiça, novas tecnologias, turismo, 
mobilidade, logística, economia do 
mar, têxtil e vestuário, indústria de 
duas rodas, metalurgia e metalome-
cânica, indústria da pedra, cerâmica, 
tecnologias de educação, joalharia e 
ourivesaria, agricultura e agroalimen-
tar, cooperação empresarial, mobiliá-

rio, automóvel e componentes, indús-
tria conserveira, energia, curtumes, 
indústrias culturais e criativas e in-
ternacionalização do ensino superior 
são alguns dos temas tratados nesta 
revista. Mas também falámos de in-
vestimento, exportações, da crise e 
da retoma económica, de cooperação 
entre os países da CPLP e da China 
com os Países de Língua Portuguesa, 
de cooperação transfronteiriça, entre 
outros, em edições temáticas publica-
das ao longo destes anos.
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A SUA REVISTA  
À DISTÂNCIA  
DE UM TOQUE

A partir desta edição de julho, a 

revista Portugalglobal vai passar 

a estar disponível nos telemóveis 

através de uma plataforma digi-

tal e interativa que permite ace-

der não só à edição mais recente, 

como também às revistas publica-

das desde janeiro de 2015.

Este serviço é disponibilizado no 

âmbito de uma parceria estabe-

lecida com a empresa Mobinteg 

– Soluções Empresariais de Mobi-

lidade e tem em atenção o cres-

cimento exponencial das soluções 

de mobilidade, com um número 

cada vez maior de utilizadores 

de smartphones que usam o seu 

dispositivo móvel para aceder à 

internet (87 por cento nos EUA e 

UE em 2016).

Esta aplicação está disponível para 

sistemas iOS e Android, podendo 

ser obtida, respetivamente, na 

AppStore e PlayStore.

Quanto aos mercados, num total de 
56, a escolha envolveu um vasto le-
que de países, dos mais tradicionais 
e representativos para o comércio in-
ternacional português aos que, em-
bora com menor peso neste domínio, 
apresentam potencial e oportunida-
des para a internacionalização das 
empresas portuguesas. Destacamos 
os que foram alvo de análise duas ve-
zes ou mais: 

Colômbia

França

Marrocos

México

Moçambique

Alemanha

Argélia

Brasil

Estados Unidos da América*

Reino Unido

Turquia

Espanha**

China***

CPLP/PLP

Ainda de referir que, além desta edi-
ção, a Portugalglobal teve duas revistas 
impressas a par da versão digital: a pri-
meira sobre os desafios da AICEP para 
2013 no que respeita aos apoios às 
empresas, ao investimento, às exporta-
ções e promoção; e uma segunda, pu-
blicada em fevereiro deste ano, sobre o 
papel de Macau como ponte na rela-
ção económica entre a China e os PLP. 

Notas:

*      Analisados também isoladamen-
te, noutras edições da revista, o 
estado da Califórnia e o NAFTA.

**    Analisados também isoladamen-
te, noutras edições da revista, 
as comunidades autónomas que 
mais contribuem para o rela-
cionamento bilateral e/ou estão 
geograficamente mais próximas: 
Andaluzia, Castela e Leão, Cata-
lunha, Galiza e Extremadura;

***  Analisados também isoladamen-
te, noutras edições da revista, re-
giões como Xangai e Macau.
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