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ESTAMOS
ABERTOS
ÀS PME QUE
AMBICIONAM
SER LÍDERES.
CANDIDATE-SE
CONNOSCO.
O NOVO BANCO apoia a sua empresa
na candidatura ao estatuto PME Líder 2020.
Um reconhecimento que vai proporcionar o acesso
a melhores condições de financiamento dos seus 
projetos, contribuindo assim para um reforço
do crescimento e da capacidade competitiva da sua 
empresa. Saiba mais em novobanco.pt/empresas.

A economia somos todos nós.
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É um tema incontor-

nável nos nossos dias 

e cuja premência tem 

conduzido à criação 

e implementação de 

planos e medidas que 

permitam reduzir a de-

pendência dos combus-

tíveis fósseis como fonte de energia. Falamos das 

Energias Renováveis, tema forte desta edição da 

Portugalglobal, e que une governo e empresas 

num mesmo caminho cujo objetivo final é con-

seguir um planeta mais limpo, mais verde, menos 

poluído e mais sustentável, através da utilização 

de recursos naturais renováveis.

Portugal e as empresas do setor desde há muito 

que vêm apostando nas energias renováveis e os 

dados comprovam-no: em 2019, a eletricidade 

renovável representou 56 por cento do total de 

eletricidade produzida em Portugal Continental.

Um tema igualmente caro ao Ministro do Am-

biente e Ação Climática, João Pedro Matos Fer-

nandes, que, em entrevista à Portugalglobal, 

realça o forte compromisso do governo com as 

Energias Renováveis, apontando como estraté-

gica a nova política industrial para o Hidrogénio 

Verde que, mobilizando investimento público e 

privado, irá criar novas oportunidades para as 

empresas e para a indústria e dinamizar a des-

carbonização de vários setores da economia, 

entre outras temáticas relevantes também abor-

dadas nesta entrevista.

Noutro domínio, gostaria de salientar o dossier 

que este mês dedicamos ao mercado da Romé-

nia, uma economia aberta que tem conhecido 

crescimentos económicos superiores a 4 por cen-

to nos últimos anos e que é, há já algum tempo, 

destino de investimento direto de quase meia 

centena de empresas portuguesas de setores 

diversos como construção, energias renováveis, 

distribuição, agricultura, indústria automóvel e 

serviços de consultoria. Trata-se de um mercado 

com bastante potencial para as empresas portu-

guesas, designadamente noutros setores como 

as tecnologias de informação, indústria aeroes-

pacial, bioindústria e indústrias criativas. 

Destaque ainda para os casos de sucesso de em-

presas portuguesas no exterior: a tecnológica 

ebankIT de soluções para o setor financeiro; a 

Greenapple, marca de mobiliário de luxo de su-

cesso internacional; e a Trisca que, em plena pan-

demia, adaptou e desenvolveu novos produtos 

de mobiliário em espuma para escolas e creches 

para responder às necessidades do mercado.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

PELO AMBIENTE, PELA SUSTENTABILIDADE 
E PELA ECONOMIA
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ENERGIAS RENOVÁVEIS
POR UM FUTURO MELHOR
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As Energias Renováveis, recursos naturais capazes de se regenerarem num curto 
espaço de tempo e de um modo sustentável, são uma temática cada vez mais 
relevante em todo o mundo. Contribuindo para uma maior sustentabilidade 
económica e ambiental do nosso país, têm levado à redução da dependência 

dos combustíveis fósseis como fontes de energia. 

O principal objetivo da utilização das 

Energias Renováveis centra-se no al-

cance de um planeta mais verde e 

sustentável. Assim, as empresas por-

tuguesas do setor e o país, no geral, 

têm apostado cada vez mais nestas 

fontes de energia. 

As Energias Renováveis representam, 

atualmente, cerca de 1,6 por cento do 

PIB português, tendo gerado mais de 

45 mil postos de trabalho nos últimos 

anos, o que demonstra a competitivi-

dade de Portugal nesta área.

A posição geográfica estratégica do 

nosso país beneficia o desenvolvimen-

to das Energias Renováveis, possibili-

tando a criação de oportunidades e 

vantagens competitivas para a ex-

portação nacional de bens e serviços 

deste setor. Além disso, Portugal e as 

empresas portuguesas possuem cada 

vez mais conhecimento e experiência 

nesta área, o que permite o aumento 

da notoriedade e reconhecimento in-

ternacional do setor. 

No ano de 2019, a eletricidade reno-

vável representou 56 por cento do 

total da eletricidade produzida em 

Portugal Continental, tendo a ener-

gia solar representado 2,2 por cento, 

a Bioenergia 5,8 por cento, a energia 

hídrica 20,6 por cento e a energia eó-

lica 27,5 por cento. Por sua vez, em 

maio de 2020, as fontes de energia 

renovável contribuíram com 71,6 por 

cento do total da geração de eletrici-

dade, especialmente a energia hídrica 

e a energia eólica, tal como se verifi-

cou ao longo de todo o ano de 2019. 

A capacidade renovável instalada em 
Portugal cresceu 2,95 vezes em 19 
anos, sendo que em 2000 as fontes 
de energia renovável correspondiam a 
4,8 GW e em 2019 a 14,2 GW. 

Nas últimas duas décadas, o par-
que electroprodutor português so-
freu uma mudança de paradigma no 
que se refere à origem das principais 
fontes de abastecimento. A partir de 
2005 verificou-se um acréscimo gra-
dual da potência renovável instalada, 
com uma taxa de crescimento anual 
média de sete por cento. Por sua vez, 
desde 2011 a potência fóssil tem vin-
do a apresentar uma redução.

O governo português tem também 
assumido um forte compromisso com 

as Energias Renováveis, apresentan-
do como imprescindível a Estratégia 
Nacional para o Hidrogénio Verde, 
que promove a inserção progressi-
va do hidrogénio nos vários setores 
da economia, permitindo a transição 
para uma economia descarbonizada. 
Além disso, esta estratégia tem como 
objetivo a criação de um polo expor-
tador de hidrogénio verde para a Eu-
ropa, sendo um avanço essencial para 
o crescimento da internacionalização 
do setor. 

A água (hídrica), o vento (eólica), 
a biomassa, o sol (solar), o movimento 
das marés e das ondas (oceanos) e o 
calor da Terra (geotérmica) são exem-
plos de fontes renováveis de energia, 
que têm permitido a diminuição da 
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Plano Nacional de Energia e Clima 2030

O Plano Nacional de Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) tem como prin-

cipais objetivos a descarbonização da economia nacional, a priorização 

da eficiência energética, o reforço da aposta nas Energias Renováveis e 

a redução da dependência energética externa, a garantia da segurança 

de abastecimento, a promoção da mobilidade verde sustentável, a pro-

moção da agricultura sustentável e a captação de carbono, o desenvol-

vimento de uma indústria inovadora e competitiva e a garantia de uma 

transição energética justa, democrática e coesa. 

Por sua vez, os objetivos por tecnologia renovável na eletricidade consis-

tem no aproveitamento hidroelétrico do Alto Tâmega e da ampliação da 

Hidroelétrica da Galheta (hidroeletricidade); no repowering do parque 

eólico em Viana do Castelo; na realização de leilões de energia solar 

e disseminação da produção descentralizada; na valorização energética 

do recurso biomassa, através de cogeração; no aumento da capacidade 

instalada da energia geotérmica, sendo que os Açores têm um enorme 

potencial para reforçar a exploração destes recursos; e na expansão da 

economia do mar e exploração do potencial da energia das ondas.

dependência do carvão e do gás natu-
ral para gerar eletricidade, a redução 
da emissão de gases com efeito de es-
tufa e a redução do preço da energia 
elétrica no mercado de eletricidade. 

A energia hídrica faz-se em centrais 
hídricas que podem ter armazena-
mento em albufeira ou serem a fio de 
água. As centrais hídricas usam a dife-
rença de energia entre o nível a mon-
tante (albufeira) e a jusante do rio, na 
restituição. Essa energia faz rodar as 
pás de uma turbina, criando um movi-
mento de rotação do eixo do gerador 
que, por sua vez, produz eletricidade. 
As centrais a fio de água não possuem 
albufeira, aproveitando o fluxo natu-
ral do rio quando este ocorre. 

As centrais hídricas são o modo mais 
eficiente de gerar eletricidade e con-
tribuem para a estabilidade do siste-
ma elétrico. Atualmente, cerca de 30 
por cento da eletricidade consumida 
em Portugal tem origem hídrica. 

A energia eólica consiste na utili-
zação do vento, do movimento de 
massas de ar provocado por um aque-
cimento diferenciado das zonas da at-
mosfera ou pela orografia do terreno, 
para produzir eletricidade. As centrais 
eólicas instalam-se em locais onde a 
velocidade média anual do vento ex-
cede 6 m/s, o que em Portugal se ve-
rifica em zonas montanhosas e junto 
à costa. Com aerogeradores cujas pás 
rodam com a força do vento, fazem 
rodar o eixo do gerador, que produz 
eletricidade. Além das instalações em 
terra (onshore), as centrais eólicas 
também podem ser instaladas no mar 
(offshore), aproveitando o recurso pre-
sente em zonas marítimas e a grande 
área disponível, mesmo considerando 
as restrições (zonas de pescas, áreas 
protegidas, navegação, etc.). Atual-
mente, cerca de um quarto da eletri-
cidade consumida em Portugal tem 
origem eólica.

Por sua vez, a biomassa é a matéria 
orgânica de origem vegetal ou animal, 
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A energia eólica celebrou, este ano, 
40 anos de existência a nível mundial 
e cerca de 20 anos em Portugal, ten-
do este recurso endógeno um enor-
me potencial na construção do cami-
nho para a neutralidade carbónica. 
O crescimento significativo do setor 
eólico tem assim demonstrado a sua 
importância na transição energética 
em toda a Europa.

As estatísticas do setor eólico são ine-
gáveis: o atual portefólio de centros 
electroprodutores eólicos responde 
hoje a 23 por cento do consumo de 
eletricidade dos portugueses. E a es-
tratégia do país para 2030 pretende 
ir muito além, estabelecendo uma 
meta de capacidade instalada de 9,3 
GW, quando atualmente o portefó-
lio totaliza 5,4 GW, o que representa 
um desafio importante a vencer com 
vista a alcançar o objetivo nacional 
definido no PNEC 2030. 

É importante relembrar que o setor 
eólico se encontra praticamente es-
tagnado desde 2011, tendo 2019 
contabilizado apenas 61 MW de no-
vas instalações, resultantes de sobre 
equipamento de alguns parques e 
da entrada em operação do parque 
eólico de Penacova. Sendo assim, é 
imprescindível apostar no desenvol-
vimento e crescimento do setor eó-
lico, sendo que este representa uma 
imprescindível ferramenta para a des-
carbonização do setor energético. 

O PNEC 2030 sustenta este crescimen-
to não apenas através do aproveita-
mento de locais inexplorados, mas 
também e principalmente, pelo reforço 
e substituição das turbinas antigas por 
outras mais eficientes, ou seja, através 
do repowering. A APREN tem vindo 
a defender o repowering como uma 
boa solução, uma vez que permite au-
mentar significativamente a contribui-
ção eólica na geração de eletricidade 
renovável, sem impactos ambientais 
adicionais, permitindo assim maior oti-
mização do recurso endógeno em lo-
cais de elevado potencial. Esta solução 
torna-se ainda mais premente quando 
considerada a idade média das turbi-
nas hoje em exploração –12 anos –, 
quando hoje o tempo médio da vida 
útil das turbinas instaladas é em torno 
de 20 anos, o que levará a que grande 
parte da potência hoje instalada possa 
ser descomissionada até 2030. Torna-
-se necessário proceder à materializa-
ção de um plano cujo objetivo são os 
9,3 GW no final de 2030.

Não obstante a sua importância, con-
tinua a faltar a definição deste plano 
de ação dedicado ao aumento de po-
tência eólica, com quantificação e ca-
lendarização de metas específicas quer 
para o green field quer para o repowe-
ring, assim como um enquadramento 
regulatório que forneça estabilidade e 
previsibilidade, permitindo que esta so-
lução seja competitiva. Outros aspetos 
fundamentais deverão ser rapidamen-

O setor eólico em Portugal

te abordados, como é o caso do 

processo de licenciamento global 

dos projetos de repowering, ainda 

muito moroso, sobretudo devido à 

falta de uma plataforma única que 

facilite o acesso e comunicação en-

tre todas as diferentes entidades 

envolvidas, e da necessidade de 

criar um enquadramento legal que 

permita otimizar as centrais, possi-

bilitando o aumento da capacidade 

instalada se houver disponibilidade 

de rede. 

No plano da recuperação econó-

mica após a crise da COVID-19, os 

PNEC encontram-se já no radar do 

investimento público e privado ao 

nível europeu, sendo fundamental 

definir uma visão estratégica para 

as áreas chave. Adicionalmente, se-

gundo o novo pacote europeu de 

recuperação – “Next Generation 

EU”, os PNEC e as recomendações 

semestrais europeias atuam como 

critérios de elegibilidade para os 

planos nacionais de recuperação se 

qualificarem para o financiamento 

da União Europeia. Com tudo isto, 

a União Europeia pretende impul-

sionar a transição verde, criando as 

condições para uma recuperação 

socioeconómica sustentável e uma 

forma nova de competir no binómio 

geoestratégia – comércio global, 

com a expectativa de obter uma 

vantagem competitiva global.
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que pode ser utilizada no estado sóli-
do, líquido ou gasoso. São exemplos 
de biomassa os subprodutos da flo-
resta, agricultura, pecuária, indústria 
da madeira e do papel e a parte bio-
degradável dos resíduos sólidos urba-
nos. A biomassa, quando queimada, 
é uma fonte de energia que pode ser 
usada em centrais térmicas para pro-
duzir eletricidade, tendo igualmente 
um importante papel na produção de 
calor. Usar os resíduos da floresta com 
este fim diminui o risco de incêndio, 
se a limpeza das florestas for conjuga-
da com o ordenamento florestal.

Quanto à energia solar, esta consiste 
na produção de eletricidade usando o 
sol, através de painéis solares fotovol-
taicos ou de painéis solares térmicos. 
No primeiro caso, as células fotovol-
taicas ao receberem os raios solares 
transformam-nos em eletricidade. No 
segundo caso, usam-se espelhos que 
concentram a luz solar para aquecer 
um fluido, gerando vapor que faz ro-
dar as pás de uma turbina e criando 
um movimento de rotação do eixo do 
gerador que produz eletricidade. O sol 
também pode ser usado para aquecer 
as águas domésticas ou de processos 
industriais, evitando o uso de eletrici-
dade ou de gás.

Por outro lado, nos oceanos existe 
bastante energia disponível. Os equipa-

mentos para a conversão desta energia 

renovável em eletricidade ainda se en-

contram em desenvolvimento, procu-

rando melhorar o seu rendimento e a 

sua resistência ao ambiente marítimo. 

Na ilha do Pico, nos Açores, existe uma 

central com 400 kW, a primeira no 

mundo a produzir eletricidade a partir 

das ondas de uma forma regular. 

Por fim, a energia geotérmica é a 

energia obtida a partir do calor que 

provém do interior da Terra. Devido às 

altas temperaturas, as intrusões mag-

máticas e outros locais com atividade 

vulcânica são zonas com elevado po-

tencial geotérmico. Este tipo de energia 

pode ser utilizado em centrais térmicas, 

através de uma turbina cujas pás são 

movidas pelo vapor de água produzido 

pelo calor da Terra. Este movimento de 

rotação é transmitido ao eixo de gera-

dores, produzindo eletricidade. 

Em Portugal, na Região Autónoma 

dos Açores, existem unidades de pro-

dução de eletricidade com recurso 

à geotermia. Para além de ser usa-

da para produção de eletricidade, a 

energia geotérmica é também usada 

como fonte de calor para estufas, 

bombas de calor, termas, indústria e 

para aquecimento ou arrefecimento 

de edifícios.  

Greta Thunberg 
vence prémio 
Gulbenkian para 
a Humanidade 

A primeira edição do Prémio 
Gulbenkian para a Humanidade 
distinguiu a ativista ambiental Gre-
ta Thunberg. A jovem sueca foi es-
colhida entre 136 nomeações (cor-
respondendo a 79 organizações e 
57 personalidades) provenientes 
de 46 países. 

O prémio, no valor de um milhão 
de euros, será aplicado pela Fun-
dação Thunberg em projetos de 
combate à crise climática e eco-
lógica, de forma a ajudar os que 
enfrentam os piores impactos des-
ta crise, particularmente a sul. A 
Fundação Thunberg começará por 
doar os primeiros 200 mil euros à 
SOS Amazonia campaign, da Fri-
days for Future Brazil, que combate 
a COVID-19 na Amazónia, e à Stop 
Ecocide Foundation, para tornar o 
ecocídio um crime internacional. 
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ENERGIAS RENOVÁVEIS GARANTEM 
COMPETITIVIDADE DE PORTUGAL

Pedro Amaral Jorge, presidente da direção da APREN – Associação Portuguesa 
de Energias Renováveis, afirma que Portugal apresenta um amplo conhecimento 

e experiência no setor das Energias Renováveis, tendo uma posição 
estratégica a nível mundial. 

O presidente da APREN revela ainda que, ao gerar mais 45 mil postos 
de trabalho no nosso país, as Energias Renováveis são o único caminho possível 

para assegurar a competitividade de Portugal, que se encontra na linha da frente 
para a transição energética.

É também importante salientar que, tendo em consideração a situação atual que 
vivemos, as Energias Renováveis são fulcrais para a  ecuperação da economia, 

defende Pedro Amaral Jorge. 

Qual o papel e principais competências da 

APREN no âmbito da indústria das Ener-

gias Renováveis?

A APREN é uma associação sem fins lucrativos, 

fundada em outubro de 1988, contando assim 

com mais de 30 anos de história. Tem como 

principal missão promover a geração de ele-

tricidade renovável, bem como a eletrificação 

direta e indireta dos consumos de energia em 

Portugal, sempre numa perspetiva de coorde-

nação, representação e defesa dos interesses 

comuns dos seus associados. 

A APREN representa hoje um total de 125 

associados, distribuídos por diversas áreas de 

atividade do tecido empresarial, abrangendo 

PEDRO AMARAL JORGE 
Presidente da Direção da APREN
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desde entidades produtoras de eletricidade 

renovável, a entidades que exerçam atividade 

no setor ao nível tecnológico, científico, legal, 

de equipamentos e de serviços. O portefólio de 

associados produtores de eletricidade renová-

vel representa mais de 90 por cento do total 

da potência instalada em centrais renováveis 

de geração de eletricidade em Portugal.

Esta representatividade habilita a APREN para 

ser voz do setor junto dos principais atores ao 

nível de instituições estatais e governo, tanto 

nacionais como europeias. Constam assim das 

atividades diárias e competências da associação, 

a contribuição para a delineação de estratégias 

e políticas energéticas nacionais e europeias, 

em alinhamento com a posição dos seus as-

sociados; a participação de forma pró-ativa no 

crescimento do setor da eletricidade renovável 

em Portugal, através de um diálogo ativo jun-

to das entidades oficiais e do governo para a 

elaboração de políticas de promoção do setor; 

e a promoção das externalidades positivas das 

energias renováveis junto do público em geral.

De que forma atua a APREN e quais os 

grandes temas do setor que defende 

como estratégicos?

A APREN desenvolve o seu trabalho em conjun-

to com organismos oficiais e outras entidades 

congéneres, a nível nacional, europeu e ex-

traeuropeu, sendo um instrumento de partici-

pação ativa na elaboração das políticas energé-

ticas para Portugal, com o objetivo de promover 

e valorizar os recursos renováveis nacionais para 

produção de eletricidade e eletrificação direta e 

indireta dos consumos de energia.

Em termos institucionais, a APREN privilegia a 

coordenação e o permanente contacto com 

o governo, ministérios da tutela e respetivos 

organismos, bem como um profícuo diálogo 

com os principais stakeholders nacionais liga-

dos ao setor da eletricidade renovável e repre-

sentantes da sociedade civil.

Destaca-se ainda um forte envolvimento a ní-

vel comunitário, que se manifesta essencial-

mente na participação em projetos europeus 
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e na parceria com associações europeias das 

diversas tecnologias que a APREN representa. 

Possibilita-se, desta forma, o acompanhamen-

to da política energética europeia e da evolu-

ção do setor nos restantes Estados-membros 

da União Europeia.

Do ponto de vista estratégico, a APREN está em 

total alinhamento com a visão e objetivos esta-

belecidos no Plano Nacional de Energia e Clima 

2030 (PNEC 2030) – atingir uma incorporação 

de recursos renováveis no consumo final bruto 

de energia de 47 por cento e de 80 por cen-

to no consumo/produção de eletricidade. Este 

caminho deverá ser conduzido essencialmente 

pela eletrificação direta dos consumos, com 

base no crescimento sustentado do setor da 

geração de eletricidade renovável. No caso dos 

setores de difícil descarbonização, o futuro pas-

sará pela eletrificação indireta dos consumos, 

através da incorporação de gases renováveis, 

como é o caso do hidrogénio verde.

Pode traduzir, em números, a importância 
das Energias Renováveis em Portugal?

A incorporação de fontes de Energia Renová-

vel tem sido mais evidente no setor electro-

produtor, tendo representado, em 2019, 52,9 

por cento do consumo total de eletricidade no 

nosso país, com a seguinte divisão: 21 por cen-

to de eólica, 21 por cento de hídrica, 6,5 por 

cento de bioenergia, 2,3 por cento de solar e 

0,4 por cento de geotérmica (DGEG, 2020).

Contudo, a transição energética não se faz 

apenas pela descarbonização da eletricidade 

gerada no país, mas também pela descarbo-

nização dos restantes setores económicos con-

sumidores de energia, para os quais a incorpo-

ração renovável é hoje menos representativa: 

registou-se, em 2018, uma incorporação de 

nove por cento no setor dos transportes e de 

41,2 por cento no setor do aquecimento e ar-

refecimento, resultando numa incorporação 

renovável no consumo final bruto de energia 

de 30,3 por cento (DGEG, 2020). 

Não obstante a sua contribuição para o mix 

energético, a importância das Energias Re-

nováveis mede-se também no seu propósito 

maior: a substituição, tanto quanto possível, 

das fontes de energia ditas tradicionais por 

fontes renováveis, limpas e isentas da emissão 

de gases com efeito de estufa. De facto, pela 

incorporação de fontes de eletricidade renová-

vel, o setor electroprodutor evitou, em 2019, 

a emissão de um total de 15 milhões de tone-

ladas de CO2. Este fator é de grande interesse 

para todos, já que assim se assegura uma me-

lhor saúde do planeta e a qualidade de vida de 

todos os seus habitantes.

Esta transição constitui não apenas a solução 

ambientalmente mais favorável para o país e 

para o mundo, como também a melhor solu-

ção custo-eficaz e que trará substanciais bene-

fícios socioeconómicos. De facto, segundo o 

estudo da Deloitte, realizado em 2019 para a 

APREN, o setor da geração de eletricidade re-

novável representa hoje cerca de 1,6 por cento 

do Produto Interno Bruto do país. O setor ge-

rou também mais de 45 mil postos de trabalho 

em Portugal, tornando este caminho o único 

possível para assegurar a competitividade de 

Portugal, que está, aliás, na linha da frente da 

corrida para a transição energética. 

Como avalia a evolução do setor em Portu-
gal nos últimos anos?

O setor da eletricidade renovável alcançou um 

papel crucial no desenvolvimento económico 

de Portugal, representando, há vários anos, 

mais de metade da totalidade da eletricidade 

gerada no nosso país. Apesar destas conquis-

tas, o setor enfrentou, entre 2011 e 2018, uma 

estagnação preocupante, que resultou tanto 

da crise económica mundial de 2008, como de 

uma profunda revisão regulatória e recorrente 

pressão política, que se repercutiu em novas 

contribuições e impostos retroativos a serem 

incutidos nos produtores. 

Houve uma recuperação muito significativa 

do setor nos últimos dois anos, fruto do novo 

desenho da estratégia nacional para os próxi-

mos 10 anos e do Roteiro para a Neutralida-

de Carbónica para 2050, onde se assumiram 

compromissos bastante ambiciosos e funda-

mentais para a saída da recessão económica 

onde Portugal se encontra.
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Dentro desta visão, surgiram revisões regulató-

rias muito importantes, como o mecanismo de 

leilão de capacidade e a nova regulação a pro-

mover o autoconsumo e comunidades ener-

géticas renováveis. Contudo, neste momento, 

como resultado da crise económica que en-

frentamos devido à pandemia da COVID-19, 

vivemos uma altura decisiva da nossa história 

energética. Portugal tem condições para bene-

ficiar das competências desenvolvidas ao lon-

go dos últimos 20 anos e passar de um país 

energeticamente pobre, à luz dos combustíveis 

fósseis, para um país energeticamente rico à 

luz das renováveis, utilizando a transição e eco-

nomia verde para acelerar o seu crescimento.

Quais os principais fatores de competitivi-

dade das empresas portuguesas de Ener-

gias Renováveis?

Portugal tem tudo para ser um player de topo 

no setor das energias renováveis, pois para 

além de beneficiar de um extenso recurso por 

explorar, nomeadamente no solar fotovoltaico, 

regista já um vasto know-how e experiência 

no setor, o que habilita hoje o país a ter um 

sistema elétrico com elevados níveis de incor-

poração renovável.

Para além disto, Portugal usufrui já de um im-

portante cluster industrial de energia eólica, 

resultado de um concurso público para atri-

buição de tarifa, realizado em 2006, e que le-

vou à criação de diversas unidades fabris que 

incluem toda a cadeia de valor de fabrico de 

turbinas eólicas. Atualmente, é um importante 

polo tecnológico de exportações, com impacto 

muito positivo para a balança comercial e na 

criação de emprego direto e indireto. 

Por outro lado, a situação geográfica estraté-

gica do nosso país, enquanto eterna porta de 

entrada e saída da Europa, é benéfica para o 

desenvolvimento do setor em Portugal, crian-

do oportunidades e vantagens competitivas 

para a exportação de bens e serviços.

Qual a aposta estratégica para o desenvolvi-

mento e internacionalização desta indústria?

A estratégia de desenvolvimento da indústria 

renovável passa pela concretização dos obje-

tivos a que Portugal se comprometeu com a 

União Europeia e com o mundo, em atingir a 

neutralidade carbónica em 2050. A crescente 

aposta em setores que contribuem diretamen-

te para a sustentabilidade ambiental, como 

é o caso inequívoco das renováveis, aliada à 

criação de quadros regulatórios favoráveis, irá 

criar um quadro propenso à captação de inves-

timento, com a consequente criação de valor 

acrescentado nacional para exportação. 

A criação de uma indústria competitiva é um 

dos principais objetivos do novo Pacto Ecológi-

co Europeu (“European Green Deal”), através 

do qual foi publicada este ano a nova Estratégia 
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Industrial Europeia. Esta visa desbloquear o po-

tencial da indústria europeia localizada em ter-

ritório europeu em toda a sua cadeia de valor, 

fomentando uma maior capacidade exportado-

ra da Europa, bem como uma independência 

energética consideravelmente mais elevada.

Um outro avanço importante rumo à cres-

cente internacionalização do setor prende-se 

pela nova Estratégia Nacional para o Hidrogé-

nio (EN-H2), que tem como um dos principais 

objetivos a criação de um polo exportador de 

hidrogénio verde para a Europa. Segundo a 

EN-H2, a exportação será feita por duas vias: 

a) por via marítima, através do porto de Sines; 

b) por via terreste, através dos gasodutos que 

ligam a Península Ibérica ao resto da Europa.

Não obstante, é muito importante realçar que a 

massificação da indústria renovável que possibili-

ta criar massa crítica para exportação a nível na-

cional, implica o desenho de um mecanismo de 

estabilidade, com um calendário que dê previsi-

bilidade ao setor e inclua critérios que promovam 

a criação de um modelo sustentável de cadeia de 

valor com incorporações locais e nacionais. 

Quais os mercados de maior expressão em 

termos de internacionalização das empre-

sas portuguesas? E que mercados apre-

sentam maior potencial para o aumento 

das exportações?

Como referido anteriormente, Portugal regis-

ta um vasto know-how e experiência no setor 
da eletricidade renovável, sendo hoje um dos 
países da Europa com maior incorporação de 
renovável variável no consumo. Esta capacida-
de coloca Portugal numa posição estratégica, 
que valoriza significativamente os recursos hu-
manos a operar no setor, transformando o país 
num importante polo de exportação de know-
how. Destaca-se a multinacional dinamarque-
sa Vestas, que inaugurou em 2018 o seu novo 
centro de inovação, investigação e desenvolvi-
mento em Engenharia na cidade do Porto.

Com relevante potencial exportador, destaca-
-se também a empresa ASM Industries, dedi-
cada ao fabrico de equipamentos de aço para 
a indústria das renováveis e marinha, tais como 
torres eólicas, fundações offshore e estruturas 
marinhas, com unidades de fabrico estrate-
gicamente localizadas em Portugal. Com um 
longo historial e reconhecimento internacio-
nal, a ASM é um fornecedor de referência 
entre os mais exigentes clientes e parceiros na 
indústria global.

A operar também no setor eólico destaca-se 
ainda a ENERCON, que tem fábrica em Portu-
gal para produção de pás e torres eólicas, e 
exporta a quase totalidade da sua produção. 
Adicionalmente, temos diferentes empresas de 
desenvolvimento e de engenharia, aquisição e 
construção (EPC – engineering, procurement 
and construction), que já operam em diferen-
tes mercados internacionais no desenvolvi-
mento de projetos de centrais renováveis de 
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raiz, com elevado sucesso, inclusive na obten-
ção de projetos em leilões renováveis. 

Quais os principais desafios que a indús-
tria enfrenta, que barreiras se colocam ao 
seu desenvolvimento?

O setor da eletricidade renovável tem estado 
em primeiro plano como um dos instrumentos 
fundamentais para a recuperação económica 
de Portugal e da Europa, devendo esta poten-
ciar uma economia competitiva, justa e de bai-
xo carbono. Neste sentido, é agora necessário 
direcionar os esforços para o cumprimento dos 
objetivos, com os quais Portugal já se compro-
meteu e vinculou com a Comissão Europeia no 
seu Plano de Energia e Clima para 2030. 

No entanto, o percurso para a concretização 
destes objetivos é longo e enfrenta importan-
tes barreiras e obstáculos que têm de ser tidos 
em conta a curto/médio-prazo, para tornar a 
descarbonização uma realidade em 2050, ou 
mesmo antes, em 2040, e de modo custo-
-eficaz, como mostram estudos já realizados. 
Estes desafios são variados, desde restrições 
técnicas para expansão do setor, a barreiras 
regulatórias que têm surgido, passando pela 
não adequação da legislação existente à rápi-
da evolução e às novas tendências do setor e 
diretrizes europeias.

A captação de investimento é vital para o desen-
volvimento desta indústria e para tal, torna-se 
crucial criar um quadro regulatório e fiscal es-
tável que a suporte e garanta um alinhamento 
entre as políticas europeia e nacional. É funda-
mental que não haja qualquer tipo de medidas 
penalizadoras de carácter retroativo, regulató-
rias ou fiscais, que introduzam encargos des-
proporcionados aos produtores renováveis, de 
modo a criar condições de financiamento mais 
favoráveis à descarbonização da economia. 

Por outro lado, é também necessário investir 
na simplificação dos processos e dos licencia-
mentos, que são hoje burocraticamente com-
plexos e morosos, pelo envolvimento de inú-
meras entidades administrativas que devem 
ser consultadas, todas elas com procedimentos 
e períodos de resposta não harmonizados. É 
também preciso trabalhar na disponibilização e 
adequação da rede elétrica de transporte e de 

distribuição, porque, para além da necessidade 
de mais capacidade para absorver a geração, 
a capilaridade da renovável variável, para ser 
ligada à rede, é muito distinta da tradicional 
geração térmica, o que implica uma lógica de 
operação e mercado adaptada a este novo pa-
radigma. Além disso, o consumidor final passa 
a ser um agente ativo de interação bidirecio-
nal com o mercado grossista de eletricidade, o 
que implica uma dinamização da flexibilidade 
da procura e do papel do agregador, a par da 
expansão da geração local de autoconsumo, 
das comunidades de energia renovável e do 
autoconsumo coletivo.

Com a crescente implementação de geração 
renovável na Península Ibérica, será também 
essencial aumentar a capacidade de expor-
tação de eletricidade para o resto da Europa, 
o que passa essencialmente pelo reforço de 
capacidade de interligação entre Espanha e 
França, medida que tem visto sérios entraves e 
difíceis negociações entre as diferentes partes.

Globalmente, na sua opinião, como pode 
esta indústria ser ainda mais competitiva 
face aos seus principais concorrentes? 

De uma forma global, e tendo em conta o tem-
po atual que vivemos, as Energias Renováveis 
devem posicionar-se enquanto essenciais, não 
só para o futuro de uma forma geral, mas tam-
bém para a recuperação da economia no cená-
rio pós-pandemia.

Para isso, será também cada vez mais necessário 

canalizar o investimento para o desenvolvimen-

to da área de Energias Renováveis, em paralelo 

com o desenvolvimento e investimento em co-

nhecimento e também na atualização de toda a 

legislação que acompanha e regula o setor. Nes-

se sentido, é crucial que sejam derrubadas todas 

as atuais barreiras regulatórias e técnicas que 

hoje dificultam a exploração do real potencial 

das renováveis, que se traduz não só pela sua 

competitividade no mercado, contribuindo para 

a redução do preço da eletricidade em mercado 

grossista, mas também para a geração de valor 

acrescentado para o país.

Sobre este último tema, é importante ressalvar 

que, para que se possa tirar o máximo partido 
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dos benefícios socioeconómicos que advêm 

da exploração de fontes de Energia Renová-

vel para geração de eletricidade, deverão ser 

tidos em conta, nos processos de avaliação e 

aprovação dos projetos, os critérios de susten-

tabilidade que garantam a competitividade e 

dinamização da indústria nacional e assegurem 

uma baixa pegada de carbono. 

Quais as suas expectativas relativamente 

ao futuro das Energias Renováveis?

Ao submeter a 31 de dezembro de 2019 o seu 

PNEC 2030, o país definiu uma trajetória bené-

fica e ambiciosa, assente numa descarbonização 

da economia a longo-prazo para 2050. Nesta 

estratégia uma das principais linhas de ação é a 

continuação da aposta nas renováveis, com base 

na eletrificação direta e indireta dos consumos, 

aumento da eficiência energética e redução da 

dependência energética externa. O PNEC 2030 

propõe que até 2030 ocorra uma descarboni-

zação de 80 por cento do setor da eletricidade, 

essencialmente através de novas centrais solares 

fotovoltaicas, projetos híbridos e do reequipa-

mento de centrais eólicas existentes.

2019, tem potencial para representar cerca de 

4,5 por cento do PIB nacional em 2030. De fac-

to, este estudo conclui que a implementação 

do PNEC 2030, com as metas atuais, conduzirá 

a significativos ganhos em termos de contribui-

ção para o PIB, geração de emprego, receitas 

fiscais e significativa redução de emissões de 

carbono. É, portanto, inevitável a contínua 

aposta neste setor, num curto, médio e longo 

prazo, de modo a garantir uma evolução posi-

tiva e sustentada da economia portuguesa.

Desta forma, é inegável o papel que tem a in-

corporação direta de eletricidade renovável no 

consumo. Contudo, salienta-se que esta so-

lução não é técnica e economicamente viável 

para determinados setores energeticamente 

intensivos, para os quais deve ser adotado um 

caminho alternativo, por via da eletrificação in-

direta, com base na incorporação de gases re-

nováveis, como é o caso do hidrogénio verde.

Neste âmbito, Portugal já comunicou a sua pri-

meira versão da Estratégia Nacional para o Hi-

drogénio, na qual identifica objetivos e metas 

Apesar da atual conjuntura em que o país e 

o mundo se encontram, é crucial que estes 

compromissos não sejam esquecidos. Qual-

quer plano de ação estratégico delineado para 

a recuperação, crescimento e desenvolvimento 

da economia e da criação de emprego, deve-

rá tomar partido do potencial do país no setor 

da eletricidade renovável, e utilizá-lo enquanto 

agente diferenciador do tecido empresarial e 

da indústria nacional. 

Neste âmbito, não nos podemos esquecer da 

posição de destaque que Portugal já tem neste 

setor, e que, segundo o estudo da Deloitte de 

ambiciosos para este setor, que demonstra ter 

um contributo chave na descarbonização da 

economia e da sociedade. Esta estratégia está 

em total alinhamento com a visão europeia, 

uma vez que também a Comissão Europeia pu-

blicou a Estratégia Europeia para o Hidrogénio, 

que representa um dos importantes documen-

tos estratégicos que constituem o Pacto Ecoló-

gico Europeu, indicando-nos que estamos no 

caminho certo para a descarbonização e para a 

construção de uma economia mais limpa, mais 

justa e mais competitiva.  

www.apren.pt

http://www.apren.pt
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EDP RENOVÁVEIS
Uma referência mundial nas Energias Renováveis 

A EDP Renováveis - EDPR foi fundada em 2007 com o objetivo de gerir, operar e 
investir na carteira de ativos renováveis do grupo EDP. Um ano após a sua criação, 
a empresa lançou uma oferta pública de venda na bolsa de Lisboa e, desde então, 

passou a ser a segunda referência do índice bolsista luso por capitalização e o 
quarto operador das Energias Renováveis a nível mundial.

Hoje, com mais de 1.500 trabalhado-
res de 150 nacionalidades distintas, a 
EDPR está presente em 14 países dife-
rentes e continua a seguir uma estra-
tégia de desenvolvimento destacada. 
Com objetivos de negócio e sociais, a 
empresa conseguiu crescer a um ritmo 
que a posicionou como uma referên-
cia mundial na produção de Energias 
Renováveis. Na última década, investiu 
no desenvolvimento de parques eóli-
cos e fotovoltaicos, assumindo o papel 
de líder no impulso da transição ecoló-
gica nos países onde se encontra. 

Além disso, a EDPR assumiu também 
o papel de protagonista na investiga-
ção e criação de novas tecnologias 
que permitiram o avanço até mode-
los de produção de energia cada vez 
mais eficientes, escaláveis, competi-
tivos e fiáveis. É de referir a investi-
gação de armazenagem de energia 
que levou a cabo na Roménia ou a 
liderança de projetos em coopera-
ção, como o reconhecido “WindFloat 

Atlantic”, que já se encontra opera-
cional ao largo da costa de Viana do 
Castelo e a injetar energia renovável 
na rede elétrica de Portugal.

O crescimento da EDPR como em-

presa revela a viabilidade de um sis-

tema energético menos dependente 

dos combustíveis fósseis e que pensa 

mais no planeta, sem renunciar à fia-

bilidade ou à capacidade de geração. 

O avanço da tecnologia faz com se 

dependa cada vez menos do carvão 

a cada dia que passa. A exposição da 

empresa aos recursos solares e eólicos 

é única e proporciona um palco favo-

rável para impulsionar esta transição. 

A isto soma-se o avanço da tecnologia 

offshore, que agora permite o acesso 

a zonas marítimas inalcançáveis até à 

data. Segundo a empresa, para que 

esta transição tenha lugar, afigura-se 

indispensável uma colaboração pú-

blico-privada que permita uma maior 

clareza e segurança a longo prazo. 

Por sua vez, o setor privado é, cada 

vez mais, uma das principais pontas de 

lança na transição ecológica. Assim, 

tem aumentado o número de empre-

sas sensíveis a esta causa e que procu-

ram uma forma de se reconverterem 

para serem o mais eficiente possível 

em termos sustentáveis. Neste senti-

do, e nos últimos anos, a EDPR assinou 

vários acordos de compra e venda de 

energia a longo prazo com empresas 

líderes nos seus setores, que vão desde 

o retalho, como o El Corte Inglês, até à 

alimentação, como a Nestlé.

Atualmente, o mundo encontra-se 

à beira de uma mudança do modelo 

energético à qual se junta um número 

cada vez maior de países. A EDPR está 

consciente da necessidade de prosse-

guir com esta revolução e assume as-

sim o desafio de ter um papel de des-

taque à escala global. 

www.edpr.com

http://www.edpr.com
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Quando se pensa no combate às al-
terações climáticas, sustentabilidade, 
energias renováveis e redução das 
emissões dos gases com efeito de es-
tufa, nem sempre os heróis e os vilões 
são tão fáceis de apontar como se 
pode pensar.

O relançamento económico no pós-
-COVID conta com pacotes financei-
ros públicos de uma dimensão sem 
precedentes e grande parte desses 
investimentos serão direcionados para 
a adoção urgente de uma matriz ener-
gética mais sustentável para o sistema 
económico mundial.

Segundo fonte da Galp, este desafio 
passa obrigatoriamente pelas grandes 
empresas de energia, dada a escala ne-
cessária para que os projetos tenham 
um impacto verdadeiramente transfor-
mador, o que exige resiliência organi-
zacional e capacidade financeira que 
assegure a mobilização dos volumes 
de investimento privado exigidos para 
tornar estes projetos realidade.

A Agência Internacional da Energia 
(AIE) publicou, no final de junho, um 
plano de recuperação económica an-
corado no setor energético que iden-
tifica investimentos de um bilião de 
euros em cada um dos próximos três 

GALP
Heróis e vilões 
da transição 
energética

A criação de uma 
matriz energética 

sustentável é um desafio 
transformacional para 

a Galp, envolvendo 
a mobilização de toda 

a sociedade.

80 à refinação e comercialização de 
produtos petrolíferos, a Galp foi, nos 
anos 90, responsável pela introdução 
no país do gás natural, uma fonte 
energética mais eficiente e amiga do 
ambiente. Na década seguinte, abra-
çou o desafio da internacionalização. 
Reforçou a presença na distribuição 
em Espanha e África e apostou firme 
na exploração e produção (E&P) de 
hidrocarbonetos, área que assume 
hoje o protagonismo enquanto prin-
cipal motor de crescimento graças aos 
grandes projetos no Brasil e norte de 
Moçambique. Hoje, o EBITDA prove-
niente do exterior ultrapassa os 80 por 
cento do total.

A primeira década do novo milénio foi 
de consolidação deste processo trans-

anos em áreas como o solar e as eó-
licas, promoção de novos hábitos de 
vida urbana e de mobilidade, eficiên-
cia energética e redução de emissões, 
economia circular, combustíveis sinté-
ticos e hidrogénio verde.

Ao ver a estratégia e a carteira de pro-
jetos em curso ou em estudo na Galp, 
é possível perceber que “encaixam 
como uma luva” no plano de trans-
formação proposto pela AIE, o que 
a torna numa protagonista evidente 
desta mudança. “E esse caminho já 
começou”, defende a mesma fonte.

A reinvenção em resposta às exigên-
cias de cada tempo fazem, de resto, 
parte da história da Galp. Uma em-
presa dedicada até ao final dos anos 
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formacional, mas também de lança-
mento das bases para uma nova evo-
lução de acordo com as exigências do 
tempo presente, que se irão intensifi-
car e acelerar nos próximos 30 anos. 
Esse compromisso refletiu-se na cria-
ção de uma nova estrutura corporati-
va, com uma área comercial centrada 
nas necessidades transversais de cada 
cliente. Nasceu igualmente uma divi-
são de Energias Renováveis e Novos 
Negócios com capacidade de investi-
mento e projetos com escala suficien-
te para que a Galp assuma na pleni-
tude a sua responsabilidade enquanto 
agente transformador da sociedade, 
com prioridades estratégicas claras: 
foco na geração renovável; liderança 
nas novas formas de mobilidade; e 
soluções digitais e sustentáveis para 
os seus clientes, negócios e processos 
internos, relata a mesma fonte.

A Galp assumiu compromissos ambi-
ciosos em termos de investimento na 
área das renováveis – até 15 por cento 
do CAPEX anual – e de metas a atin-
gir – cerca de 10GW de capacidade de 
produção de energia elétrica a partir de 
fontes renováveis até 2030. E lançou-
-se ao caminho tornando-se no maior 
produtor ibérico de energia fotovoltai-
ca com a aquisição dos projetos solares 
da ACS na Península Ibérica, envolven-
do investimentos superiores a dois mil 
milhões de euros até ao final de 2023.

A Galp está ainda empenhada em li-
derar a criação de um cluster do hi-
drogénio em Portugal e está a estu-
dar o aprofundamento da sua área 
de produção de biocombustíveis e o 
desenvolvimento de combustíveis sin-
téticos de baixo carbono a partir do 
aproveitamento de resíduos urbanos. 

A Galp é também pioneira na promo-
ção da mobilidade elétrica e no desen-
volvimento de soluções de mobilidade 
partilhada, reforça a fonte.

Ao longo deste caminho sem destino 
marcado, a Galp irá mudar, mas irá tam-
bém disponibilizar as ferramentas para 
que todo o seu ecossistema de clientes 
e parceiros – ou seja, toda a sociedade – 
possa igualmente transformar o desafio 
da transição energética numa oportu-
nidade para se tornar mais sustentável, 
mas também mais competitivo.

“Os heróis da transição energética são 
todos os que abraçarem esta missão 
sem reservas. Os vilões, bom, esses fi-
carão pelo caminho”, conclui a fonte 
da Galp. 

www.galp.com

http://www.galp.com
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VOLTALIA
Um caso de sucesso internacional 

na área das renováveis 

A Voltalia, multinacional francesa que atua globalmente no setor das Energias 
Renováveis como produtora de energia e prestadora de serviços, tem escritórios 

em cerca de 20 países espalhados por quatro continentes e conta com mais de 800 
colaboradores no mundo inteiro, dos quais 180 estão em Portugal. 

Fundada em 2005, a Voltalia é cotada 

na Euronext Paris desde 2014, tendo 

como principal acionista a CREADEV 

– Veículo de Investimento da família 

Mulliez, que opera em diversas áreas 

de negócio e conta com algumas mar-

cas bem conhecidas, como a Auchan, a 

Decathlon, a Norauto e o Leroy Merlin.

Com mais de 15 anos de experiência, 

a empresa dispõe de uma vasta equipa 

de especialistas dedicados às Energias 

Renováveis que desenvolvem ativida-

des que vão desde o desenvolvimento 

de projetos, engenharia, construção, 

operação e manutenção nas áreas de 

energia solar, eólica, biomassa, hídrica 

jetos próprios assentes em corporate 

PPA (Power Purchase Agreements), 

onde tem um pipeline de projetos de 

7,8 GW, tendo estabelecido a meta 

de 2,6 GW de projetos próprios até 

2023. Nos serviços, pretende continuar 

a prestar serviços de EPC (Engenharia, 

Procurement e Construção) e O&M 

(Operação e Manutenção) para clien-

tes terceiros – utilities, IPP (Independent 

Power Producer), empresas de minige-

ração, telecomunicações, entre outras. 

Até ao dia de hoje, a empresa já as-

sinou vários contratos em Portugal, 

que perfazem um total de mais de 

200 MW. Na área da Distribuição de 

e armazenamento, à combinação des-

tas tecnologias em soluções híbridas.

Em agosto de 2016, o Grupo Voltalia 

entra em Portugal através da aquisi-

ção da Martifer Solar, ganhando uma 

maior visibilidade internacional, mas 

sobretudo enriquecendo as compe-

tências internas no setor solar. Em 

2019, o Grupo abre um novo escritó-

rio no Porto e centraliza em Portugal 

o Centro de Competências de Solar – 

o Solar Hub. 

A Voltalia tem uma estratégia sólida 

de crescimento para os próximos anos, 

apostando no desenvolvimento de pro-
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Equipamentos, opera em Portugal 

com a marca MPRIME, sendo uma 

referência no mercado da distribui-

ção de equipamentos solares, como 

módulos fotovoltaicos, inversores e 

soluções de autoconsumo.

De acordo com a Voltalia, Portugal 

dispõe de um excelente potencial 

energético ainda por explorar, sendo 

fundamental a estratégia, regulamen-

tação e consistência das políticas seto-

riais. A utilização de fontes de energia 

endógenas num país sem explorações 

de petróleo, num momento em que 

se assiste ao reposicionamento da 

economia como uma economia ver-

de, amiga do ambiente e neutra em 

emissões de CO2, o posicionamento 

geográfico de Portugal na Europa e as 

suas condições naturais, bem como a 

maturidade dos setores hídrico, eólico 

e solar, fazem do país um eixo funda-

mental a considerar em qualquer ati-

vidade neste setor. 

Conhecendo todo o vasto leque de 

competências técnicas existentes no 

país e a contribuição das distintas tec-

nologias, é fulcral fazer algo imediato 

pelas gerações futuras, não esque-

cendo o impacto positivo na fauna, 

na flora, no agroalimentar e na água 

– fundamentais à vida. Assim, a Vol-

talia pretende ser um parceiro neste 

enorme desafio em Portugal, sendo a 

sua missão e ADN: “melhorar o am-

biente global, promovendo o desen-

volvimento local”.

Nos dias de hoje, o setor energético é 

altamente concorrencial e competitivo 

a longo prazo. Estes fatores são sem 

dúvida fundamentais e a chave para o 

preço por MWh. Contudo, é relevan-

te recordar outros fatores não menos 

importantes, como os riscos do défice 

tarifário (com uma altíssima probabi-

lidade de caminharmos para preços 

negativos de energia nos próximos 

anos); os desequilíbrios de mercado, 

que atualmente ainda assenta numa 

lógica marginalista; o enquadramento 

jurídico complexo que junta leilões a 

mecanismos de investimento na rede; 

e os pedidos de reserva de capacida-

de ou mesmo unidades de pequena 

produção, prevendo-se atingir vários 

milhares de MW em 2023. 

www.voltalia.com

http://www.voltalia.com
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A ambição é a de capacitar toda a so-
ciedade portuguesa com um conheci-
mento muito avançado de sustenta-
bilidade para criar valor económico, 
ambiental e social dentro dos limites 
do Planeta, estando o programa a ge-
rar grande expectativa, com uma ex-
tensa rede de parceiros nacionais e in-
ternacionais, para potenciar as regiões 
e a atividade económica, trazendo o 

país para a linha da frente da inovação 
a nível mundial.

Um dos grandes exemplos é a tran-
sição energética. Como refere Nuno 
Moreira da Cruz, professor da Cató-
lica Lisbon, “é seguramente o gran-
de desafio dos nossos tempos.” De 
facto, a energia é fundamental para 
a discussão de duas questões premen-

tes da sustentabilidade, as alterações 
climáticas e as desigualdades sociais. 
“Se ao aumento de emissões de CO2 
em 0,5 por cento nos dois últimos 
anos juntarmos o transporte, a pro-
dução de eletricidade e o consumo da 
indústria, tudo isto representa 80 por 
cento dessas emissões”, afirma. 

Mesmo os grandes players de oil & 
gas estão a adaptar-se nesta área, 
como é o caso da BP, que apresentou 
recentemente o compromisso de net 
zero emissões para 2050. 

Marc Rechter concorda. Para o CEO 
do Resilient Group, temos à nossa 
frente a terceira vaga económica e 
tecnológica da transição energética – 
depois das energias solar e eólica. “O 
mundo tem de descarbonizar e essa 
descarbonização não acontecerá só 
através da eletrificação”. Através de 
fontes renováveis e equipamentos de 
eletrólise pode-se produzir o chamado 
o “hidrogénio verde” (carbono zero e 
custo competitivo), sendo esta a gran-
de aposta do projeto “Green Flamin-
go” e “a molécula ideal para efetuar 
essa descarbonização”. 

A recente aprovação de plano nacio-
nal para o hidrogénio irá certamente 
impulsionar novos desenvolvimentos 
nesta área e dá a oportunidade ao 
nosso país de se tornar num expor-
tador de energia verde para países 
do norte da Europa, que não têm a 
vantagem geográfica de Portugal para 
produzir a sua própria energia limpa.

O ponto de partida da transforma-
ção é o encontro internacional “Pla-
netiers World Gathering”, que conta 
com o grande patrocínio do governo 
português e da municipalidade de 
Lisboa, e o programa de televisão 
“Planetiers Home Gathering”, da 
qual fez parte a AICEP, parceiro de 
grande importância para juntar lí-
deres, inovadores e pioneiros neste 
grande movimento Planetiers. 

www.planetiers.com

PLANETIERS
Uma aposta na transformação 

sustentável da sociedade
POR PLANETIERS TEAM

Portugal possui inúmeras oportunidades de se tornar 
um líder de sustentabilidade, tal como se pode 

entrever com a distinção de Lisboa como Capital 
Verde Europeia 2020. A pandemia que atravessamos 

não deixou este tema para segundo plano, tendo 
a Comissão Europeia reafirmado metas muito 

exigentes de descarbonização no âmbito do Green 
Deal. No emergir do maior programa de sempre de 
investimentos para relançar a economia europeia, 
existe uma oportunidade sem precedentes para o 

lançamento de soluções inovadoras e sustentáveis – 
de um ponto de vista económico, social e ambiental. 
É neste âmbito que se lança um grande programa de 
transformação disruptiva, circular e sustentável para 

esta década: o “Planetiers New Generation”.

http://www.planetiers.com


DESTAQUE Portugalglobal nº13324



DESTAQUEagosto 2020 25



DESTAQUE Portugalglobal nº13326

Esta instalação surge no âmbito de 
uma estratégia de crescimento sus-
tentável e “verde” já iniciada anterior-
mente, quer ao nível de know-how in-
terno, quer de serviços no âmbito da 
sustentabilidade, promoção e adoção 
de Energias Renováveis.

O ISQ investiu inclusivamente num 
Centro de Formação “3 em 1”, to-
talmente “verde, eco e autossusten-
tável”, com painéis fotovoltaicos - o 
“ECOTERMOLAB” - um laboratório 
para as competências, inovação e sus-
tentabilidade, ganhador do prémio 
“ECO Inovação Norte”. Neste labo-
ratório, realizam-se atividades de in-
vestigação e desenvolvimento de pro-
duto, processos e serviços nas áreas 
da Climatização, Energias Renováveis 
e Eficiência Energética, bem como 
transferência de know-how e suporte 

ISQ
Uma aposta nas energias renováveis

O ISQ, o maior grupo de Engenharia, Certificação e Consultoria da Península 
Ibérica, tem apostado cada vez mais nos sistemas de Energias Renováveis, 
nomeadamente na implementação de unidades de produção autónomas 

de autoconsumo. Assim, instalou mais de 2.000 painéis fotovoltaicos 
em diferentes edifícios.

técnico, através da formação e consul-
toria formativa.

Assim, o ISQ dispõe de uma grande 
oferta de cursos nas áreas de Energias 
Renováveis e Eficiência Energética, 
neste momento em formato online 
ou B.LINE, incluindo certificações em 
sistemas solares, fotovoltaicos, “edi-
fícios verdes”, “zero energy”, ener-
gia e manutenção, auditorias, im-
plementação de sistemas, economia 
circular, simbiose industrial, compe-
tências verdes para os setores auto-
móvel e aeronáutico, veículos elétri-
cos, normas para a sustentabilidade e 
qualidade de vida, transformação 4.0 
nas empresas, entre outros.

O objetivo é que os colaboradores do 
ISQ, bem como os clientes e parcei-
ros, adquiram competências verdes e 

para a sustentabilidade, que deviam 
ser competências transversais obriga-
tórias as todas as funções e profissões 
do futuro.

Na área do Turismo e Hotelaria, é de 
destacar o projeto “EETUR - Eficiên-
cia Energética em Empreendimentos 
Turísticos da Região do Algarve”, que 
tem como objetivo promover a trans-
ferência de conhecimento científico 
e tecnológico na área da Eficiência 
Energética e Energias Renováveis 
para os empreendimentos turísticos, 
sensibilizando o setor para as me-
lhores metodologias, tecnologias e 
modelos de negócio existentes, com 
vista à promoção de uma maior com-
petitividade e sustentabilidade do tu-

rismo do Algarve. 

www.isq.pt

https://www.isq.pt/
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JOÃO PEDRO MATOS 
FERNANDES
Ministro do Ambiente e Ação Climática

PORTUGAL DEVE APOSTAR
NA PRODUÇÃO
DE GASES RENOVÁVEIS
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Em entrevista à revista Portugalglobal, João Pedro Matos Fernandes, ministro 
do Ambiente e Ação Climática, realça o forte compromisso do governo com as 

Energias Renováveis, defendendo como estratégicas as temáticas do Hidrogénio 
Verde, dos leilões solares e do sobreequipamento eólico, cuja coordenação alterará 

o paradigma energético em Portugal. 
Sendo Portugal um país rico em fontes de energia renovável, a política energética 

prosseguida pelo governo português visa tirar cada vez mais partido destes 
recursos, substituindo as importações de combustíveis fósseis. 

João Pedro Matos Fernandes defende também que Portugal deve apostar na 
produção e na incorporação de gases renováveis, que irá permitir a aceleração da 
transição energética e a descarbonização da economia na próxima década, bem 

como o delineamento de uma estratégia de recuperação económica, no contexto 
da pandemia da COVID-19. 

No âmbito das competências do Ministé-
rio do Ambiente e Ação Climática, quais as 
que destacaria e quais os principais proje-
tos em curso? 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica, em 
que se adotou formalmente o objetivo de alcan-
çar a neutralidade carbónica até 2050, posicio-
nou Portugal entre os Estados que ocupam um 
lugar de liderança no combate às alterações cli-
máticas, reafirmando o compromisso para com 
o Acordo de Paris. Elaborámos também o Plano 
Nacional Energia e Clima 2021-2030, que asse-
gura políticas de promoção da descarbonização 
da economia e de transição energética. 

Na área da floresta, aprovámos recentemente 
um conjunto de diplomas que alteram profun-
damente o paradigma com que foi encarada 
durante muitos anos. Nas árvores que cons-
tituem a nossa floresta, interessa o tronco, de 
onde se retira rendimento, mas também a copa, 
que presta serviços essenciais à comunidade. 
Mais resiliente, mais diversa, a prestar serviços 
inestimáveis e insubstituíveis à população – 
é assim que queremos a floresta do futuro. 

Entre os vários dossiers que acompanhamos, 
saliento ainda o dos biorresíduos, cuja estraté-
gia apresentámos recentemente. É uma políti-
ca diferenciadora que promove a reutilização 
dos resíduos de origem biológica, evitando 
a sua deposição em aterro e valorizando-os, 
quer energeticamente, quer como fertilizantes 
de base natural. 

Queria ainda salientar a política industrial para 
o Hidrogénio Verde, mobilizadora de inves-
timento público e privado, criadora de novas 
oportunidades para as empresas e para a in-
dústria, e com grande potencial para dinamizar 
a descarbonização de vários setores da econo-
mia, com uma elevada componente tecnológi-
ca e de inovação. 

Pode descrever, sucintamente, os princi-
pais pontos da estratégia do governo para 
as Energias Renováveis?

Um dos principais desafios e objetivos da atual 
política energética nacional passa por reduzir a 
dependência energética do exterior. A aposta 
nas Energias Renováveis tem permitido a Por-
tugal baixar a sua dependência para níveis in-
feriores a 80 por cento. 

A trajetória para a neutralidade carbónica con-
duzirá a uma utilização muito mais alargada 
dos recursos energéticos endógenos renová-
veis e de outros vetores energéticos. O sistema 
energético nacional passará, e de uma forma 
mais acentuada na próxima década, de uma 
base fóssil para uma base renovável, com con-
sequências positivas na balança de pagamen-
tos e na redução de emissões de gases com 
efeito de estufa. 

Concretizando: em junho de 2019, no primei-
ro leilão de atribuição de capacidade renová-
vel solar em Portugal, num total de 1400 MW, 
conseguimos uma tarifa média ponderada de 
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20,33 euros/MWh, com um mínimo de 14,76 
euros/MWh (o valor mais baixo registado a ní-
vel mundial). Esta capacidade de energia solar 
traduzir-se-á em ganhos efetivos para os con-
sumidores, com poupanças de 600 milhões 
de euros, em 15 anos. Este ano lançámos um 
novo leilão solar (que decorre até agosto), o 
qual introduz uma inovação face ao leilão de 
2019, o armazenamento. 

Ao mesmo tempo, desbloqueámos também 
o processo de sobreequipamento eólico, a via 
mais racional e eficiente para aumentar a capa-
cidade instalada em Portugal. 

Quais os grandes temas do setor das Energias 
Renováveis que defende como estratégicos? 

Já referi o Hidrogénio Verde, os leilões solares 
e o sobreequipamento eólico – é um conjunto 
coordenado de políticas que alterará, em Por-
tugal, o paradigma energético. 

Mas vale a pena também recordar o novo regi-
me jurídico aplicável ao autoconsumo de Ener-
gia Renovável, que consagra o autoconsumo 
coletivo e as comunidades de energia, facilitan-
do a participação ativa na transição energética 
de empresas e de cidadãos. Acredito que esta 
alteração irá também contribuir para a mudança 
de paradigma energético, pois os consumidores 
tornam-se elementos mais ativos e, ao mesmo 
tempo, forçarão alterações de realidades que 
muitos consideravam imutáveis. 

Qual a importância das Energias Renováveis 
em Portugal? Como tem sido a sua evolução? 

Portugal tem vindo a registar um bom pro-
gresso no cumprimento dos objetivos para 
2020, data em se comprometeu a alcançar 
a meta global de 31 por cento de fontes re-
nováveis de energia no consumo final bruto 
de energia (5ª meta mais ambiciosa da União 
Europeia) e 10 por cento no setor dos trans-
portes. Em 2018, a incorporação de fontes 
renováveis de energia no consumo final bruto 
de energia situou-se nos 30,3 por cento (6º 
valor mais elevado da UE28), fazendo com 
que Portugal tenha já alcançado cerca de 98 
por cento da sua meta de 2020. 

A nível setorial, em 2018, a quota de renová-
veis no setor da eletricidade foi de 52,2 por 
cento (5º valor mais elevado da UE28), no setor 
do Aquecimento e Arrefecimento foi de 41,2 
por cento (7º valor mais elevado da UE28) e 
no setor dos Transportes foi de 9 por cento (5º 
valor mais elevado da UE28).

As energias hídrica, eólica e biomassa já estão 
bem desenvolvidas em Portugal, pelo que nos 
temos focado na energia solar, uma das fon-
tes endógenas renováveis em que somos ricos, 
mas que ainda tem uma expressividade reduzi-
da, face a outros países. 

Face a esta realidade, o governo iniciou um ca-
minho de promoção de energia solar por via 
de leilões, um processo competitivo e trans-
parente, que aportará o maior valor possível 
aos consumidores de eletricidade, ao mesmo 
tempo que contribui para os objetivos de des-
carbonização a que nos propusemos. Por outro 
lado, o novo regime do autoconsumo das co-
munidades de energia permitirá também refor-
çar a componente solar a uma escala mais local 
e descentralizada, promovendo a democratiza-
ção das energias renováveis. 

Note-se que o forte compromisso do governo 
com as Energias Renováveis tem vantagens 
diretas para os consumidores, em termos de 
preço da eletricidade. Produzir, hoje, a partir 
de renováveis é mais barato do que a partir 
de fontes fósseis, como fica evidenciado pelo 
preço atingido no leilão solar do ano passado. 
Sublinho ainda que em Portugal o preço da 
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eletricidade baixou 3,5 por cento em 2019 e 
0,4 por cento em 2020, tendência expectável 
no futuro, graças ao aumento da quota de re-
nováveis no nosso mix energético. 

Pode falar-nos um pouco sobre o Plano 
para o Hidrogénio, considerada a energia 
do futuro? 

A Estratégia Nacional para o Hidrogénio (EN-
H2) foi submetida a um período de consulta 
pública, que terminou a 6 de julho. 

A EN-H2 tem como objetivo principal introdu-
zir um elemento de incentivo e de estabilidade 
no setor energético, promovendo a introdução 
gradual do hidrogénio enquanto pilar susten-
tável e integrado numa estratégia mais abran-
gente de transição para uma economia descar-
bonizada. Para o efeito, a EN-H2 enquadra o 
papel atual e futuro do hidrogénio no sistema 
energético e propõe um conjunto de medidas 
de ação e de metas de incorporação para o hi-
drogénio nos vários setores da economia. 

Isto implica a criação de legislação e de regu-
lamentação, de padrões de segurança e de 
standards de inovação e desenvolvimento. Esta 
estratégia cumpre também o objetivo de dar 
um enquadramento sólido e uma visão a todos 
os promotores de projetos de hidrogénio, per-
mitindo-lhes integrá-la numa visão mais vasta 
e coerente, que possibilitará novas sinergias. 
Trata-se de um documento que também deve 
ser entendido como facilitador do cumprimen-
to das metas e objetivos que já constam do 
Plano Nacional Energia e Clima 2021- 2030, 
baixando os custos da estratégia de descarbo-
nização proposta.

Quais os principais desafios que a indústria 
enfrenta? Como pode ser mais competitiva? 

Portugal é tradicionalmente um país im-
portador de energia numa economia fóssil, 
fruto da inexistência de produção nacional 
de petróleo ou gás natural. Por outro lado, 
Portugal é rico em fontes endógenas reno-
váveis – sol, vento, água, biomassa e geo-
termia. Ora, a política energética que temos 
prosseguido visa tirar cada vez mais partido 
destes recursos, substituindo as importações 
de combustíveis fósseis. 

O combate às alterações climáticas e a descar-

bonização do setor energético têm-se revelado 

um instrumento fundamental para a inversão 

desse paradigma: Portugal é hoje um dos paí-

ses com maior incorporação de fontes de ener-

gia renovável no seu mix energético. 

Acelerar a transição energética e a descarboni-

zação da economia já na próxima década sig-

nifica que Portugal deve apostar na produção e 

na incorporação de gases renováveis, com en-

foque no hidrogénio verde, promovendo desta 

forma uma substituição dos combustíveis fós-

seis mais intensa nos vários setores da econo-

mia onde a eletrificação possa não ser a so-

lução mais custo-eficaz. No setor da indústria, 

estamos muito comprometidos com a criação 

e a requalificação de emprego, nomeadamen-

te para os setores sujeitos a maior pressão no 

processo de descarbonização. Mas também na 

dinamização de novas áreas e competências de 

I&D a nível nacional e no aproveitamento de 

recursos naturais renováveis endógenos. 

Quais as suas expectativas relativamente ao 

futuro das Energias Renováveis em Portugal? 

Atingirmos os 47 por cento até 2030 de fon-

tes renováveis no consumo final de energia, 

o que implica duplicar a capacidade instalada 

em tecnologias renováveis para a produção 

elétrica por volta do ano de 2027. Antevemos 

que a tecnologia solar contribuirá com cerca 

de 8,1 a 9,9 GW (em 2030) e, dessa forma, 

alcançaremos 80 por cento de renováveis na 

eletricidade. No setor dos transportes, o objeti-

vo passa por alcançar uma incorporação de 20 

por cento de renováveis e, no aquecimento e 

arrefecimento, 49 por cento.

Em termos de sustentabilidade, como ava-

lia o impacto da crescente utilização de 

Energias Renováveis em Portugal? 

A utilização das Energias Renováveis no nosso 

mix de produção de eletricidade desempenha 

um papel crucial no objetivo da descarboniza-

ção da economia, ao mesmo tempo que per-

mite a Portugal traçar uma estratégia de recu-

peração económica, no contexto da pandemia 

causado pela COVID-19. 
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A Roménia, uma economia aberta e com um sólido crescimento nos últimos anos, 
tem sido destino de investimento de empresas portuguesas no mercado, mas 

também é um parceiro comercial relevante de Portugal, sobretudo ao nível da 
exportação de bens. Constitui ainda uma importante plataforma de negócios no 
sudeste da Europa Central, apresentando oportunidades de negócio em vários 

setores para as empresas portuguesas que aí queiram apostar.

O embaixador de Portugal no país, Fernando Teles Fazendeiro, analisa as relações 
e afinidades que unem Portugal e a Roménia, e Pedro Macedo Leão, delegado da 

AICEP em Varsóvia e responsável pelo mercado romeno, fala-nos dos principais 
fatores de competitividade e das potencialidades que o mercado encerra para as 

empresas portuguesas.

Destaque ainda para o artigo da Câmara de Comércio e Indústria Bilateral 
Roménia-Portugal e para os testemunhos de empresas portuguesas com 

investimentos de sucesso naquele mercado: Coindu, Copefi e Sonae Sierra.

ROMÉNIA
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 > POR FERNANDO TELES 
FAZENDEIRO*, EMBAIXADOR 
DE PORTUGAL EM BUCARESTE

ta de Portugal Dona Maria Antónia, 

filha da Rainha Dona Maria II, era 

cunhada do primeiro Rei da Roménia 

Carol I. Este último morreu sem filhos 

e quem lhe sucedeu, em 1914, foi o 

seu sobrinho o Rei Ferdinando I, filho 

daquela Princesa portuguesa. Dessa 

forma, um descendente da Casa de 

Bragança ocupou o trono da Romé-

nia. Sublinhe-se ainda que durante a 

Primeira Guerra Mundial os dois paí-

ses fizeram parte da mesma aliança. 

Apenas uma nota histórica e turística 

pessoal: a cidade de Sinaia, a pouco 

mais de 100 quilómetros da capital 

romena, com o seu Palácio de Pe-

les construído nos finais do século 

XIX tendo como cenário montanhas 

magníficas, recordam-me sempre 

PORTUGAL E A ROMÉNIA
Ambiente favorável ao desenvolvimento 
do relacionamento económico bilateral

Portugal e a Roménia surgem quase em oposição no mapa da Europa. Portanto, 
para quem desconhece a história de ambos os países, será difícil conceber 
que tenham algo em comum para além de traços gerais europeus. E até o 

facto de só em 1917 as relações diplomáticas entre os dois Estados terem sido 
formalmente estabelecidas, poderia demonstrar que a grande distância geográfica 

corresponderia a diferenças profundas civilizacionais. Pois, como tantas vezes 
acontece, as aparências são enganadoras.

numa expedição militar do Impera-

dor Sigismundo contra os otomanos. 

No entanto, a partir da segunda me-

tade do século XIX, através das casas 

reais portuguesa e romena, o quadro 

altera-se substancialmente. A Infan-

Grande parte do território romeno 
foi romanizado, tal como o portu-
guês e, mais tarde – de forma diversa 
e em épocas diferentes –, a presença 
ou a vizinhança muçulmana tiveram 
influência na unidade de cada um 
dos países. A importância da roma-
nização é, aliás, para portugueses 
e romenos algo de fundamental na 
afirmação das respectivas nações, 
porque as línguas portuguesa e ro-
mena têm as suas raízes no latim. O 
Cristianismo constituiu igualmente 
factor marcante para as populações 
portuguesas e romenas. Deste modo, 
e apesar dos cerca de 4.000 quiló-
metros de distância entre Lisboa e 
Bucareste, constata-se que a história 
e a cultura como que contradizem a 
geografia, em consequência de de-
nominadores comuns, resultantes em 
especial da latinidade.

Todavia, esse passado revela-se re-
moto. Faltam as relações entre os 
povos para acentuar essas caracterís-
ticas comuns, apesar da evolução em 
contextos geopolíticos tão distintos. 
De facto, ao longo dos séculos, não 
consta haver relatos detalhados de 
contactos entre portugueses e rome-
nos. A excepção parece ser no século 
XV, quando o Infante D. Pedro, nas 
suas sete partidas, terá participado 
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Sintra com a sua serra, castelo e Pa-

lácio da Pena. 

Hoje em dia, Portugal e a Roménia 

são aliados na NATO e parceiros na 

UE. Partilham na Aliança Atlântica os 

mesmos objectivos gerais de reforço 

da cooperação entre os seus mem-

bros e dos laços transatlânticos. E, 

por exemplo, o fornecimento de F16 

da Força Aérea Portuguesa à Força 

Aérea Romena traduz bilateralmen-

te esse propósito, correspondendo, 

ao mesmo tempo, às necessidades 

estratégicas actuais. Também consti-

tui, evidentemente, factor relevante 

de aproximação entre os dois países. 

No âmbito da UE, as posições portu-

guesas e romenas estão em sintonia, 

defendendo como essencial a manu-

tenção das políticas de coesão e na 

política agrícola comum o desenvol-

vimento rural. Ainda e considerando 

as consequências da pandemia que 

grassa na actualidade no mundo, 

consideram muito relevante um pro-

grama robusto europeu de recupera-

ção social e económica. 

Assim, o quadro geral das relações 

entre Portugal e a Roménia é clara-

mente favorável ao desenvolvimento 

de negócios entre empresas dos dois 

países em todas as áreas. No contexto 

romeno parece, em especial, alician-

te o plano estratégico de grandes in-

vestimentos, a médio e longo prazo, 

apresentado pelo actual Governo, no 

dia 3 do passado mês de Julho. Claro 

que nada se faz sem empresários e 

entidades de ambos os países conver-

sarem. A Embaixada de Portugal em 

Bucareste estará sempre disponível 

para apoiar esses contactos. 

www.bucareste.embaixadaportugal.

mne.pt/ro/

*O autor escreve de acordo com a antiga grafia.

ROMÉNIA, UM
IMPORTANTE MERCADO 

PARA PORTUGAL
A Roménia ocupa um importante lugar enquanto 

parceiro comercial do nosso país e enquanto destino 
de investimento direto português no estrangeiro, num 

relacionamento que, longe de estar esgotado, antes 
revela uma dinâmica que permite perspetivar um 

incremento nas relações económicas bilaterais. 
A Roménia oferece inúmeras oportunidades às 

empresas portuguesas de praticamente todos os 
setores de atividade, dos mais tradicionais aos que 
apresentam produtos inovadores e com elevada 

incorporação tecnológica.

 > POR PEDRO MACEDO LEÃO, 
DIRETOR DO CENTRO DE 
NEGÓCIOS DA AICEP NA 
POLÓNIA E RESPONSÁVEL 
PELO MERCADO DA ROMÉNIA

A Roménia é o nosso 19° cliente com 

as trocas comerciais bilaterais de bens 

e serviços a passar a marca dos 523 

milhões de euros em 2019 (mais 4 por 

cento do que em 2018), com cerca 

de 1.565 empresas portuguesas já a 

exportar ou a operar neste que é o 

segundo maior mercado da Europa 

Central. O país tem potencial e me-

rece atenção por parte das empresas 

portuguesas porque existem oportu-

nidades de negócio. A Roménia é um 

mercado em desenvolvimento e isso é 

https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/ro/
https://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt/ro/
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raro na Europa. Na realidade, o país 
apresenta uma das maiores taxas de 
crescimento da União Europeia (UE).

A Roménia é um importante mercado 
de 19,4 milhões de habitantes, loca-
lizado no sudeste da Europa central, 
e dotado de uma força de trabalho 
muito competitiva. A epidemia da 
COVID-19 continua a ser uma realida-
de a nível global, e na Roménia po-
derá ser difícil de superar esta conjun-
tura no curto prazo. As principais im-
plicações económicas, além da queda 
global da procura, materializaram-se 
na aceleração das tendências digitais, 
como o teletrabalho, a formação on-
line e o comércio eletrónico, como a 
melhor forma, em períodos de confi-
namento, de abastecer famílias e em-
presas. A Roménia irá, naturalmente, 
sofrer as consequências económicas 
da atual conjuntura, devido à desace-
leração da atividade em geral. No en-
tanto, o país tem uma visão clara do 
que pretende para o futuro, pelo que 
as reformas, ainda que revistas, certa-
mente terão continuidade.

No que respeita à economia romena, 
a dinâmica do PIB registou um au-
mento de 4,3 por cento no quarto tri-
mestre de 2019, encerrando um ano 
de rápido crescimento económico (4,1 

por cento), impulsionado pelo consu-
mo doméstico. Embora os primeiros 
sinais para 2020 apontassem para 
uma tendência ascendente em curso, 
as medidas adotadas para diminuir a 
propagação da pandemia COVID-19 
pesarão na atividade económica do 
ano de 2020. No primeiro trimestre de 
2020, o PIB apresentou uma quebra 
de menos 2,4 por cento no PIB, face 
ao mesmo período do ano anterior. Os 
economistas preveem que a economia 
deverá contrair 5,5 por cento em 2020 
e expandir 5,1 por cento em 2021. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) 
prevê um aumento da taxa de desem-
prego na Roménia, que foi de 3,9 por 
cento em 2019, para 10,1 por cento 
em 2020, seguido de uma redução 
para 6 por cento em 2021. Na fren-
te externa, as exportações de bens e 
serviços registaram uma contração de 
5,5 por cento no primeiro trimestre do 
ano, contrastando com a expansão de 
6,4 por cento no quarto trimestre de 
2019 e marcando o pior resultado des-
de o terceiro trimestre de 2009. 

As principais cidades romenas são 
Constanta, Iasi, Timisoara, Cluj-Na-
poca, Galati (entre Cluj-Napoca e Bra-
sov), Brasov, Craiova, existindo 25 ci-
dades com mais de 100.000 habitan-
tes no país. A Roménia faz fronteira 
com cinco países: Moldávia, Ucrânia, 
Bulgária, Sérvia e Hungria. O território 
da Roménia está organizado em 41 
distritos, mais o município de Bucares-
te, que tem um estatuto semelhante 
ao de um distrito. Bucareste, a capital, 
tem 1,8 milhões de habitantes e é a 
mais importante e maior cidade rome-
na, sendo o centro político, adminis-
trativo e económico do país.

Trata-se do sétimo mercado com maior 
população da União Europeia e a sua 
capital, Bucareste, é a sexta maior ci-
dade da UE. Desde a sua adesão à UE, 
em 2007, com a implementação de 
reformas e a modernização da econo-
mia, a Roménia tem vindo a apresentar 
um ciclo de crescimento económico 
impressionante. As projeções apontam 
para uma continuação do crescimento 
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económico durante os próximos anos, 

acima da média da UE, dado que o 

país continuará a beneficiar dos fun-

dos da União Europeia, do interesse 

por parte dos investidores estrangeiros 

e da manutenção de um ambiente de 

consumo privado robusto. O enqua-

dramento atual incentiva uma conti-

nuada melhoria das infraestruturas e 

do acesso à internet, e a manutenção 

de um ambiente favorável de incentivo 

ao incremento dos projetos de inves-

tigação e desenvolvimento. O seu PIB 

per capita, em termos de paridade do 

poder de compra (PPC), é ainda um 

dos mais baixos da UE e dos países da 

região. Este diferencial poderá ser re-

duzido, caso as taxas de crescimento 

económico do país se mantenham su-

empresas estrangeiras. Mais, espera-se 
que haja, também, uma alteração do 
padrão de consumo, na próxima déca-
da, decorrente da subida real de rendi-
mento dos romenos, marcada pela di-
minuição do peso dos bens alimentares 
e bebidas no consumo a favor do au-
mento da despesa nos produtos eletró-
nicos e material informático e outros, 
aproximando-se a sua estrutura de 
consumo, nomeadamente nas maiores 
cidades, da das economias ocidentais. 
Tal trará também a modernização do 
mercado de retalho.

A Roménia é uma economia aberta, 
que tem beneficiado bastante da sua 
progressiva integração no mercado da 
UE, que absorve cerca de 78 por cento 
das suas exportações. O perfil exporta-
dor do país em produtos de mão-de-
-obra intensiva poderá tornar-se uma 
desvantagem, no médio e longo prazo, 
dadas as condições internas do merca-
do de trabalho e a concorrência de paí-
ses como a China e a Índia, com salá-
rios mais baixos. Os salários aumenta-
ram significativamente na Roménia nos 
últimos anos. À medida que cresceram 
mais que a inflação, os salários reais 
também aumentaram, aumentando o 
poder de compra. Os salários permane-
cem baixos em comparação com a mé-
dia da UE. O salário mínimo aumentou 
acentuadamente. Os salários no setor 
automóvel têm sido fortemente impul-
sionados pelo aumento das vendas de 
carros Dacia nos mercados interno e 
externo. Outros setores produtivos so-
freram também aumentos nos salários, 
atingindo principalmente os setores de 
têxteis, couro e mobiliário. Embora ain-
da não seja diretamente visível, o ritmo 
sustentado de crescimento dos salários 
pode, no entanto, representar riscos 
à competitividade no futuro, se os sa-
lários continuarem a aumentar acima 
da produtividade.

As disparidades de rendimento estão 
entre as mais altas da UE, principal-
mente devido à grande diferença en-
tre a região da capital Bucareste e o 
resto do país. 

Economia aberta 
e em crescimento
A crise económico-financeira mundial 
teve um impacto negativo forte na 
economia romena, expondo as suas 
fragilidades e provocando uma contra-
ção do PIB de 6,8 por cento em 2009 
e de 0,8 por cento em 2010. A partir 
de 2011, a economia romena, voltou 
a crescer, registando-se taxas reais de 
crescimento do PIB à volta de 3,5 por 
cento ao ano, entre 2013 e 2015. Em 
2016, esse valor acelerou para 4,8 por 
cento, mantendo-se acima dos 5 por 
cento em 2017 e 2018, e com cres-
cimento económico de 4,1 por cento 
em 2019. Este crescimento tem sido 
impulsionado, em grande medida, 
pela vitalidade do consumo interno, 

periores às dos outros países da zona, 

a par da implementação de reformas 

económicas e fiscais.

A Roménia é um dos países que mais 

beneficiaram do apoio da UE. A do-

tação financeira dos fundos da políti-

ca de coesão da UE para a Roménia 

ascende a 26,8 mil milhões de euros 

no atual quadro financeiro plurianual 

(2014-2020), equivalente a cerca de 2 

por cento do PIB anual.

devido ao aumento do rendimento 

disponível decorrente de aumentos de 

salários (mínimo e da função pública) 

e de estímulos fiscais, e aumento das 

pensões de reforma, a par do aumen-

to das remessas de emigrantes.

Este dinamismo da procura interna 

continuará a impulsionar a procura de 

bens importados, tal como no passado, 

oferecendo assim o mercado interno 

atraentes oportunidades de negócio às 
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A economia romena está especializa-
da no desenvolvimento e produção 
de bens industriais e agrícolas, sendo 
fortemente orientada para a exporta-
ção. Desde a sua adesão à UE, a eco-
nomia tem incrementado de forma 
sistemática o seu grau de abertura, 
com a quota-parte das exportações 
a aumentar rapidamente e de forma 
contínua. O progresso mais impor-
tante na indústria romena foi a venda 
à Renault, em 1999, de participação 
acionista maioritária no maior fabri-
cante de carros da Roménia, a Dacia. 
O desenvolvimento da indústria au-
tomóvel criou, igualmente, um am-
biente positivo para o investimento 
no fabrico de peças e componentes 
automóveis, que veio impulsionar o 
crescimento e a modernização indus-
trial do país. Atualmente existem dois 
grandes fabricantes de automóveis 
localizados em Craiova – Ford e em 
Mioveni – Dacia, e mais de 600 fabri-
cantes de componentes e subcontra-
tados instalados na Roménia.

O investimento direto estrangeiro 
(IDE) tem contribuído para a transfe-
rência de tecnologia, a aceleração da 
reestruturação da economia da Romé-
nia e a dinamização das exportações. 
A orientação para o comércio exter-
no é a característica das empresas 
estrangeiras, responsáveis por mais 
da metade do total das exportações. 
Embora essas empresas estejam ge-
ralmente integradas nas cadeias de 
produção internacionais, o valor agre-
gado capturado a nível nacional como 
uma parcela da procura externa per-
manece alto, ou seja, de cerca de 75 
por cento para a Roménia. Além de 
um contributo direta na economia, as 
empresas estrangeiras exercem efeitos 
indiretos nas firmas locais por meio de 
uma concorrência mais forte, formu-
lação de modelos de negócios, me-
lhoria da qualidade do capital huma-
no como resultado do treino da força 
de trabalho, integração das empresas 
locais nas cadeias de fornecimento de 
empresas estrangeiras.

Em termos de Investimento Direto de 
Portugal no Exterior (IDPE), a Romé-
nia tornou-se num destino relevante, 
sendo que perto de 50 empresas na-
cionais têm presença direta neste mer-
cado e em áreas tão diversas como a 
construção, as energias renováveis, a 
distribuição (retalho), a agricultura, a 
indústria automóvel ou ainda, os ser-
viços de consultoria. Outros setores 
estratégicos com elevado potencial, 
incluem as tecnologias de informa-
ção, indústria aeroespacial, bioindús-
tria e indústrias criativas. No que diz 
respeito à posição de investimento di-
reto entre os dois países, o stock dos 
ativos de Portugal na Roménia totali-
zava 308,7 milhões de euros, no final 
de dezembro de 2019, representando 
0,6 por cento do total do stock dos 
ativos portugueses no estrangeiro. A 
título de exemplo algumas compa-
nhias portuguesas que apresentam 
bons resultados na Roménia: Coindu 
Romania SRL (Coindu SA), Confrasil-
vas – Cofraje SRL (Confrasilvas SGPS 
SA), Copefi Components SRL (Cope-
fi, LDA), Efacec SRL (Efacec SGPS SA), 
Martifer Romania SRL (Grupo Marti-
fer), Pragosa Romania SRL (Pragosa 
SGPS SA), Sierra Romania Shopping 
Centers Services SRL (Sonae Sierra).

Refira-se que 77 por cento das expor-
tações romenas destinam-se a países 
da UE (Alemanha – 23 por cento, Itália 
– 11 por cento, França – 7 por cento). 
Das exportações para o exterior da UE, 
3 por cento destinam-se à Turquia e 2 
por cento aos Estados Unidos. No que 
respeita às importações, 75 por cento 
provêm de países da UE (Alemanha - 
20 por cento, Itália – 9 por cento, Hun-
gria – 7 por cento). Das que provêm 
de fora da UE, destacam-se as impor-
tações provenientes da China (5 por 
cento) e as da Turquia (4 por cento).

Oportunidades para as 
empresas portuguesas
O mercado romeno tem potencial 
para se tornar um mercado ainda mais 
importante para as empresas portu-
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guesas, mas é um mercado que exige 
algum investimento em tempo e di-
nheiro, e uma boa preparação. É mui-
to dinâmico e existem oportunidades 
em praticamente todos os setores de 
atividade para as empresas nacionais. 

Como exemplos de tendências futuras e 
setores de oportunidade para as empre-
sas portuguesas, para além dos tradicio-
nais onde se continua a assistir a uma 
dinâmica positiva, podemos referir:

•  O modelo de negócio clássico dos 
fabricantes de automóveis está a 
mudar dado que o valor da criação 
continua a cair. As marcas foram 
apanhadas num ciclo onde mais e 
melhores funções tecnológicas são 
exigidas para cada novo modelo. 
Os avanços tecnológicos, histori-
camente do lado dos construtores, 
estão a passar para os seus forne-
cedores, o que constitui uma boa 
pool de novas oportunidades para 
as nossas empresas exportadoras 
que aparecem com avanços tec-
nológicos e produtos inovadores. 
Aqui detetamos oportunidades para 
empresas portuguesas de moldes e 
componentes automóveis, no for-
necimento às unidades de produção 
automóvel na Roménia.

•  As tecnologias digitais são um se-
tor importante e em crescimento na 
Roménia. Há uma forte procura por 
tecnologia da informação relaciona-
da com cidades inteligentes, Inter-
net das Coisas (Iot), computação em 
cloud e segurança cibernética. 

•  E-Govern: apesar do progresso, exis-
te ainda uma margem considerável 
para melhorias nos serviços públicos 
digitais. A interoperabilidade entre 
serviços de administração pública é 
geralmente baixa, pois cada institui-
ção pública desenvolveu o seu pró-
prio serviço público digital. O gover-
no decidiu estabelecer um Quadro 
Nacional de Interoperabilidade, ba-
seado no Quadro Europeu de Inte-
roperabilidade, que ainda necessita 
de implementação. 

lhes é atribuída. A feira internacional 
mais importante do país é a TIBCO 
(Feira Internacional de Bens de Con-
sumo de Bucareste), que este ano, 
devido a pandemia COVID-19, e que 
devia ter ocorrido entre 28 e 31 de 
maio, foi cancelada pela organizado-
ra ROMEXPO e reprogramada para o 
próximo ano em maio. Esta variedade 
de cidades reflete o carácter descen-
tralizado da economia e da produção 
industrial na Roménia.

•  A Roménia procura diversificar as 

suas fontes de energia e moderni-

zar os seus sistemas de geração e 

distribuição de eletricidade. As em-

presas encontrarão oportunidades 

na engenharia e construção de in-

fraestruturas, na modernização da 

rede elétrica, incluindo tecnologias 

de redes inteligentes.

•  Oportunidade para empresas de ser-

viços de engenharia e construção que 

oferecem produtos que melhoram 
a eficiência energética de edifícios.

A Roménia é também uma importan-
te plataforma de negócios no sudeste 
da Europa Central. Para quem quer 
mostrar e divulgar os seus produtos, 
a Roménia conta com um número 
significativo de feiras e exposições 
nacionais e internacionais, realizadas 
periodicamente em Bucareste e nas 
principais cidades romenas. As fei-
ras, especialmente as internacionais, 
beneficiam da participação das com-
panhias romenas mais importantes 
na sua área de especialidade, o que 
demonstra a grande importância que 

Embora a Roménia assuma uma impor-
tância modesta no turismo português, 
com uma quota de cerca de 0,28 por 
cento no valor global das receitas do 
turismo português em 2019, é ainda 
assim de notar que, ao longo do perío-
do 2015-2019, a receita de turistas ro-
menos em Portugal cresceu à taxa mé-
dia anual de 19,9 por cento, passando 
de 26 milhões de euros, em 2015, para 
51 milhões de euros, em 2019.

O lockdown motivado pela pandemia 
provocou o encerramento temporário 
de lojas, galerias comerciais e indús-
trias de lazer. Os consumidores foram 
obrigados a ficar em casa, refletindo-
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-se numa alteração no comportamen-
to do consumidor, que orientou as suas 
compras para o canal online, que assim 
aumentou muito a sua importância no 
comércio a retalho, sendo expectável 
que esta mudança comportamental se 
venha a manter no futuro.

A fase atual de desenvolvimento da 
economia romena e, nomeadamen-
te do seu setor industrial, podem 
representar oportunidades para as 
empresas portuguesas que queiram 
apostar neste mercado. Tendo em 
conta a experiência de internacionali-
zação das empresas portuguesas em 
setores como o automóvel; a energia 
e a construção de infraestruturas de 
transporte, a Roménia posiciona-se na 
captação de investimento estrangeiro, 
por via de amplos e ambiciosos planos 
nacionais de reforma e modernização, 
acompanhados pela criação de instru-
mentos acessíveis de divulgação de 
concursos públicos e por programas 
de financiamento multilateral dispo-
níveis, como um país a ter em conta 
no panorama europeu. A apetência 
do consumidor por produtos alimen-
tares importados e a necessidade de 
uma completa modernização e mes-
mo constituição de uma indústria de 
transformação agroalimentar abrem 
também oportunidades para as em-
presas portuguesas. 

No entanto, este potencial é acom-

panhado por algum risco associado 

à atual incerteza da pandemia CO-

VID-19 e à própria estrutura econó-

mica, com alguma concentração dos 

principais setores de atividade eco-

nómica e alguma opacidade legisla-

tiva e insegurança jurídica, apesar de 

inúmeros progressos obtidos nesta 

matéria. O relativo maior controle nas 

variáveis da gestão do risco envolvido 

nas operações de exportação (face às 

de investimento) conduz a que se te-

nha em conta que, para as empresas 

portuguesas, o mercado da Roménia 

deverá ser especialmente considerado 

como um destino de oportunidade 

para as suas exportações. Neste perío-
do de dificuldades não é aconselhável 
olhar para a Roménia como um país 
para a “saída da crise”, mas sim como 
um mercado a abordar com uma es-
tratégia de médio prazo numa lógica 
de diversificação de mercados para as 
empresas portuguesas.

Convido os empresários portugueses a 
equacionar este mercado nas suas estra-
tégias de internacionalização, para que 
em conjunto possamos projetar uma 
imagem de um Portugal moderno e 
produtor de produtos de excelência. 

pedro.leao@portugalglobal.pt

mailto:pedro.leao%40portugalglobal.pt?subject=
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ANÁLISE SWOT

•  Know-how e inovação de diversos setores exportadores 

portugueses; qualidade da oferta portuguesa de 

bens e serviços; flexibilidade, bom serviço ao cliente, 

customização, pequenas séries e rápida capacidade 

de resposta das empresas portuguesas; e tradição e 

experiência de exportação.

•  Dependência energética limitada graças ao carvão, petróleo, 

gás e urânio.

•  Produção de eletricidade renovável em larga escala.

•  Indústria diversificada e competitiva graças à mão-de-

obra barata.

•  A Roménia é um mercado em rápido crescimento a nível 

económico e em termos de captação de investimento. 

Possibilita ainda o estabelecimento de parcerias com 

agentes locais.

•  Grande mercado interno.

•  Reduzida notoriedade da oferta nacional; pouco 

conhecimento da qualidade do “made in Portugal”; 

e falta de investimento de promoção das marcas 

portuguesas no mercado.

•  Setor agrícola ineficiente.

•  Processos legais podem ser burocráticos e lentos.

•  Forte concorrência em todos os segmentos da oferta. 

A pandemia COVID-19 pode aumentar a procura por 

produtos de baixo custo produzidos em países de mão-de-

obra barata.

•  Declínio demográfico: baixa taxa de natalidade e emigração 

de jovens instruídos.

FORÇAS

OPORTUNIDADES

FRAQUEZAS

DIFICULDADES
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RELACIONAMENTO
PORTUGAL – ROMÉNIA

O mercado romeno assume maior importância para Portugal como cliente de bens 
portugueses do que como fornecedor. Em 2019 foi o nosso 19º maior cliente e o 

33º fornecedor. A balança comercial de bens é claramente favorável ao nosso país.

As exportações portuguesas de bens 

para a Roménia cresceram continua-

mente entre 2015 e 2019. Neste pe-

ríodo, o crescimento médio anual foi 

de 12,7 por cento, enquanto as im-

portações cresceram a uma taxa média 

anual de 19,7 por cento. O saldo da 

balança comercial de bens foi sem-

pre favorável a Portugal, no período 

2015-2019, sendo o valor alcançado, 
em 2019, o mais elevado do período 
(194,2 milhões de euros). O coeficiente 
de cobertura das importações pelas ex-
portações passou de 218,1 por cento 
(2015) para 177,1 por cento em 2019.

Verifica-se, porém, que nos primeiros 
cinco meses, houve uma redução nas 
trocas comerciais de bens entre os 
dois países, mantendo-se, no entanto, 
um saldo favorável a Portugal. Nas ex-
portações portuguesas de bens para a 
Roménia por grupos de produtos, em 
2019, as máquinas e aparelhos ocu-
pam a primeira posição (com 28,2 por 
cento do total), seguindo-se os veícu-
los e outro material de transporte (27,4 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM A ROMÉNIA

2015 2016 2017 2018 2019 Var % 
19/15a

2019  
jan/mai

2020  
jan/mai

Var % 
20/19b

Exportações 284,6 389,8 391,9 408,3 445,9 12,7 184,3 158,1 -14,2

Importações 130,5 123,2 187,8 230,0 251,7 19,7 116,9 86,0 -26,5

Saldo 154,1 266,6 204,1 178,3 194,2 -- 67,3 72,1 --

Coef. Cob. % 218,1 316,4 208,7 177,5 177,1 -- 157,6 183,9 --

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

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020 
(2015 a 2018: resultados definitivos; 2019 e 2020: resultados preliminares)

nia, segundo o INE, este aumentou de 
757 em 2015 para 1.521 em 2019.

Nas importações portuguesas de bens 
provenientes da Roménia, em 2019, 
destacam-se os produtos agrícolas, 
com um peso no total de 41,2 por 
cento, seguindo-se o agrupamento 
relativo aos veículos e outro material 
de transporte com 14,5 por cento, as 
máquinas e aparelhos (14,2 por cen-

exportações portuguesas em 2019, 

enquanto as importações registaram 

uma quota de 0,19 por cento.

Tal como nos bens, a balança comercial 

de serviços entre os dois países é favo-

rável a Portugal. Em 2019, exportámos 

serviços para a Roménia no valor de 

83,5 milhões de euros, tendo as impor-

tações sido de 34,1 milhões de euros. 

por cento), as matérias têxteis (11 por 

cento), os plásticos e borracha (9,8 por 

cento). Os quatro primeiros grupos de 

produtos representaram, em conjunto, 

76,4 por cento do montante global ex-

portado para este país.

Quanto ao número de empresas ex-

portadoras portuguesas para a Romé-

to), os plásticos e borracha (7,3 por 

cento) e os metais comuns (5,7 por 

cento). O conjunto destes cinco gru-

pos representam 77,2 por cento das 

importações portuguesas com origem 

na Roménia.

No que respeita aos serviços, a Ro-

ménia absorveu 0,24 por cento das 
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CCIBRP
O DIAMANTE EM BRUTO DO LESTE 

DA EUROPA OFERECE OPORTUNIDADES 
INESPERADAS PARA NEGÓCIOS

Para encontrar as melhores oportunidades de negócio e para ultrapassar as 
vulnerabilidades e as particularidades do ambiente de negócios é preciso ter um 

parceiro que conheça o mercado em pormenor e que ofereça as melhores soluções. 
Este é o papel que a Câmara de Comércio e Indústria Bilateral Roménia-Portugal 
desempenha: construir pontes entre estas duas culturas, criar valor para os seus 

membros ao reforçar a sua competitividade e o seu reconhecimento tanto 
no mercado romeno, como no português.

nível de participação e construir uma 
parceria aberta entre o governo e os 
parceiros sociais. 

Um dos papéis mais importantes que 
desempenhamos é o de oferecer, aos 
nossos membros e seguidores, uma 
plataforma com uma rede dinâmica 
de networking. Estamos convictos de 
que as organizações que partilham vi-
sões semelhantes colaboram melhor e 
criam sinergias importantes para o de-
senvolvimento de parcerias relevantes. 
No atual contexto de pandemia do co-
ronavírus, no qual é difícil quantificar a 
vulnerabilidade da economia mundial, 
encontramos aqui um bom nível de 
otimismo, identificado por muitas em-
presas estrangeiras que investiram na 
Roménia e que pensam que a econo-
mia do país irá recuperar rapidamente. 

Hoje, qualquer plano de investimen-
to e qualquer estratégia de negócios 
devem ter em conta o maior desafio 
para a economia mundial: a pande-
mia do coronavírus. Neste contexto, 
os investimentos ganham uma impor-
tância maior do que nunca na história. 
A explicação é simples: uma economia 
baseada no investimento poderá recu-
perar rapidamente e bem. A Roménia, 

Tendo como objetivo principal apoiar 

a atividade dos investidores portugue-

ses e romenos, a Câmara de Comércio 

procura proteger os seus interesses, 

envolvendo-se ativamente no desen-

volvimento do seu negócio, facilitan-

do e mediando contactos comerciais, 

oferecendo informações atualizadas 

sobre o ambiente económico e comer-

cial romeno.

Os eventos organizados pela Câmara 

de Comércio e Indústria Bilateral Ro-

ménia-Portugal, em colaboração com 

vários parceiros institucionais dos dois 

países, reuniram empresas conheci-

das e provaram ser verdadeiros ace-

leradores de negócios. Neste sentido, 
a Missão Económica do Porto, coor-
ganizada pela CCIBRP, reuniu, durante 
alguns encontros de negócio, mais de 
60 empresas interessadas em novos 
investimentos e parcerias. E os resul-
tados foram extraordinários. 

Devo, no entanto, salientar mais um 
aspeto registado ao longo dos últimos 
12 anos, ou seja, desde a criação desta 
organização: por ocasião de cada con-
ferência e de fóruns internacionais, tal 
como nas várias manifestações públi-
cas, os membros da CCIBRP tiveram 
grande êxito enquanto embaixadores 
dos dois países, promovendo as opor-
tunidades de negócio bilateral. 

A Roménia é um país com um poten-
cial fantástico para os negócios. Em di-
versos setores, da energia ao turismo, 
das infraestruturas às TI, os investido-
res encontram oportunidades únicas 
na Europa. Com o intuito de facilitar 
o diálogo público-privado promove-
mos reuniões com representantes do 
Ministério das Consultas Públicas e do 
Diálogo Social. O nosso compromisso 
consiste na identificação de projetos 
comuns que podem ser desenvolvidos 
para consolidar o diálogo, aumentar o 

 > POR ALAIN BONTE, 
PRESIDENTE DA CÂMARA 
DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA 
BILATERAL ROMÉNIA-
PORTUGAL
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tal como Portugal, tem sentido forte-
mente os efeitos da pandemia. 

Neste momento a CCIBRP reconfigu-
rou o seu calendário de atividades e, 
além da participação em seminários 
online com tópicos de interesse ime-
diato, prestamos grande atenção à 
facilitação do diálogo bilateral num 
sistema de business matching (corres-
pondência de negócio). A qualidade 
da infraestrutura digital lidera, desta-
cadamente, o topo das condições de 
mercado mais apreciadas oferecidas 
pela Roménia. Há cada vez mais pedi-

dos por parte das empresas portugue-
sas do setor das TI que querem desen-
volver parcerias na Roménia. 

Outro setor de infraestrutura crítica 
são as oportunidades ligadas ao por-
to de Constanta, por via da criação 
do Constanta Business Park, um dos 
maiores projectos de tipo mixed-use 
da Roménia que se mostrou aberto 
em colaborar e em se basear na ex-
periência dos atores no mercado da 
logística e dos serviços portuários de 
Portugal. O parque empresarial está a 
ser desenvolvido num terreno de apro-

ximadamente 100 hectares e inclui es-

paços industriais e logísticos, espaços 

de produção, uma ligação intermodal, 

prédios de escritórios e espaços para 

serviços. O Business Park fica perto do 

porto de Constanta, o quarto maior 

porto da Europa em termos de su-

perfície. Além disso, está ligado a três 

corredores de transporte importantes 

a nível pan-europeu: o Corredor IV 

(Europa Ocidental e de Leste), o Cor-

redor VII (o Danúbio), o Corredor IX 

(Europa do Norte e do Sul). 

Outra área de interesse comum no 

que toca ao relançamento da produ-

ção interna, algo que consideramos 

como sendo absolutamente necessá-

ria, é a indústria têxtil, um setor afe-

tado nos últimos anos por produtos 

não-europeus. Nesta área também 

temos recebido pedidos de correspon-

dência de negócio. 

Apesar das perspetivas, as empresas 

multinacionais presentes no merca-

do romeno não estão pessimistas. De 

acordo com inquéritos recentes relati-

vos ao clima de negócios romeno na 

área do investimento, a maioria das 

empresas com capital estrangeiro con-

sidera que a Roménia regressará rapi-

damente ao crescimento económico 

depois da pandemia. 

Para nós, o maior desafio, neste mo-

mento, é adaptarmo-nos rapidamente 

à dinâmica atual e continuar a oferecer 

um pacote de serviços e atividades para 

poder satisfazer as necessidades dos 

nossos membros e também atrair no-

vos membros. Os pedidos recentes para 

serviços de correspondência de negócio 

confirmaram-nos uma vez mais que, 

por muito desafiante que seja uma si-

tuação, há sempre oportunidades. 

Temos a certeza de que a CCIBRP é um 

parceiro responsável para as identificar! 

Invest Romania! Invest Portugal! 

www.ccibrp.ro

A Roménia em números
No ano passado, o Produto Interno Bruto (PIB) da Roménia registou um cres-

cimento de 4,1 por cento. Estamos a falar do quarto ano consecutivo com 

um crescimento económico superior a 4 por cento e o sétimo ano com um 

crescimento acima de 3 por cento. Além disso, no primeiro trimestre deste 

ano, a Roménia teve um crescimento económico de 2,7 por cento, o maior 

da União Europeia. Embora para o ano inteiro a Comissão Europeia preveja 

uma contração da economia de 6 por cento, o cenário não é muito negativo 

já que, ainda assim, seria um dos melhores desempenhos da região. Mais 

do que isso, as previsões da Comissão mostram que, em 2021, a Roménia 

recuperará rapidamente, com um crescimento económico de 4,2 por cento. 

O contexto macroeconómico e um ambiente favorável ao investimento sus-

tentam estes dados.

É verdade que, a curto prazo, as expectativas não podem ser elevadas, 

como se pode verificar na sondagem realizada pela Amcham (Câmara 

Americana de Comércio). Metade das empresas presentes na Roménia não 

planeiam fazer novos investimentos em 2020. Além disso, a maioria das 

empresas tem perspetivas reservadas no que diz respeito à evolução dos 

negócios para este ano. 

Mas há também uma grande dose de otimismo no seguimento do plano 

de relançamento da economia anunciado pelo governo da Roménia que 

prevê investimentos de quase 100 mil milhões de euros para os próximos 10 

anos e que pode tornar-se num verdadeiro catalisador do desenvolvimento 

económico. Há ainda oportunidades relevantes nas condições de financia-

mento europeu não reembolsável para as empresas presentes na Roménia, 

das quais salientamos o programa Next Generation EU.

http://www.ccibrp.ro
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COINDU ROMÉNIA
Caso de sucesso 

no mercado romeno
Fundada em 1988 com 183 funcionários, a Coindu 

produz capas de assento para diferentes OEM 
do setor automóvel. Atualmente com cerca de 

5.000 funcionários em todo o mundo, a empresa 
portuguesa é reconhecida pelas principais marcas 
automóvel devido à qualidade de seus produtos 

e flexibilidade de seu processo de fabricação. 
Está presente com uma unidade industrial, desde 
2005, na Roménia, mercado que teve um papel 
fundamental no crescimento do Grupo Coindu.

 > POR ANTÓNIO CÂNDIDO, 
COO DA COINDU

A unidade de produção da Coindu 
na Roménia foi criada em 2005 em 
Arad, próximo da fronteira com a 
Hungria, para dar resposta às neces-
sidades de produção de três projetos 
da Peugeot, Chrysler e Renault. O in-
vestimento na Roménia passou pela 
construção de uma unidade fabril de 
raiz, dimensionada e projetada para 
o que viria a ser à data a fábrica mo-
delo do Grupo Coindu.

Este investimento contou com o 
acompanhamento dedicado de uma 
equipa de lançamento portuguesa, 
durante aproximadamente sete anos, 
com um registo de crescimento pro-
gressivo e significativo da equipa lo-
cal, à data sem cultura industrial.

A Roménia dava então os primeiros 
passos para a constituição de uma de-
mocracia e para a estabilização social 
efetiva, após a queda do regime co-
munista de Nicolae Ceausescu, em de-
zembro de 1989. O fenómeno de rápi-
do crescimento económico promovido 
por alguns líderes estrangeiros, face à 
aparente política “independente” de 
Ceausescu até ao final dos anos 70, 
gradualmente deu lugar a uma auste-
ridade rígida e a uma repressão políti-
ca severa que decididamente compro-
meteu o desenvolvimento do país, até 
à queda do regime.

O facto de vivermos, em 2005, um 
período de afirmação do povo ro-
meno para uma nova realidade de-
mocrática, voltada para o progresso 
e crescimento, ajudou de sobrema-
neira no que viria a ser uma fusão 
cultural no âmbito industrial, com 
total acolhimento social de todos os 
elementos portugueses expatriados 
para este fim. Esta integração posi-
tiva, associada à elevada qualidade e 
vontade de crescimento dos elemen-
tos romenos, permitiu o desenvolvi-
mento rápido e sólido de uma equipa 
de gestão de alto nível que, na sua 

maioria, cimentou a sua relação com 

a Coindu até aos dias de hoje.

Anos mais tarde, o número de cola-

boradores aumentou progressivamen-

te, com a inclusão de alguns projetos 

de referência da BMW, sendo que 

atualmente a Roménia conta com o 

maior volume de unidades produzidas 

no grupo para esta OEM. Assim, dos 

aproximadamente 300 colaboradores 

em 2005, a Coindu Roménia atingiu 

o pico em 2016, com 1.800 pessoas, 

número, entretanto, otimizado para 

1400, decorrente da implementação 

do CPS – Coindu Production System, 

que permitiu ganhos de eficiência im-

portantes, não só na Roménia, mas 

também a nível de todo o Grupo.

Um dos fenómenos sociais que cons-

tituiu um dos maiores desafios para a 

Coindu, durante anos, foi a flutuação 

sazonal de mão-de-obra decorrente 

da migração de milhares de romenos 

para outros países da zona oeste da 

Europa, que obrigou a empresa a um 

,

,
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sobredimensionamento indesejável 
natural nesse período. O fenómeno, 
catalogado nos estudos da União Eu-
ropeia, consistiu até 2019 um elevado 
fator de risco na gestão das capacida-
des produtivas. 

Só a Alemanha conta com um fluxo 

anual de 300.000 pessoas de países 

de baixo custo nos períodos de plan-

tação e colheita, entre a primavera e 

o verão, sendo que este fenómeno 

se estende anualmente a todos os 

países com produção agrícola da Eu-

ropa. Também de forma progressiva, 

a construção veio a ter uma grande 

contribuição nesta migração.

Curiosamente, pela crise pandémica 

que decorre, sem a disponibilidade 

de movimentação da mão-de-obra de 

baixo custo do Leste, este ano os ce-

leiros europeus correm sérios riscos de 

perder as suas colheitas.

Para fazer face a tal flutuação, afiná-

mos, durante os últimos anos, agres-

de recurso às colheitas para compen-

sação remuneratória.

Esta evolução de operacional com 

impacto social traduz-se hoje num re-

balanceamento no nível salarial, apro-

ximando os valores entre Portugal e a 

Roménia. Todavia, ao contrário do que 

seria espectável, consideramos este um 

fator positivo, na medida em que en-

contrámos um equilíbrio para a vincu-

lação e promoção do pessoal à Coindu.

Este é um valor de importância extre-

ma, pois apesar de nos caracterizarmos 

com um processo altamente tecnológi-

co, existe uma forte incorporação de 

mão-de-obra intensiva que constitui 

hoje um ativo fixo da Coindu.

Em termos competitivos, consideramos 

que todo o investimento no desenvol-

vimento do CPS no grupo, se traduziu 

numa agressiva alavancagem na efi-

ciência dos processos, compensando 

hoje e para o futuro o gap salarial, que 

poderia inicialmente ser um fator com-

prometedor para o futuro da unidade.

A Roménia teve um papel fundamen-

tal no crescimento do Grupo, com o 

ónus de cedo ter conseguido conquis-

tar a sua autonomia regional na orga-

nização, competindo ombro a ombro 

com todas as unidades de excelência 

que temos no mundo. 

https://coindu.com/

sivos planos de remuneração e boni-

ficação, associados a um pacote de 

ações de fidelização de pessoal, que 

promoveram a sua estabilização. 

Em paralelo, a implementação do 

CPS permitiu a reconversão profunda 

dos processos no sentido da sua sim-

plificação, aumentando a satisfação 

dos operadores pelo incremento da 

produção com menos esforço, com 

impacto direto no dividendo que da-

qui advém, anulando a necessidade 

https://coindu.com/
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“A Roménia tinha como principais 

problemas, naquela altura, a instabili-

dade política, a instabilidade cambial, 

e também uma economia informal 

que era transversal ao sistema, mas 

tendo em conta a estratégia de inter-

nacionalização do Grupo, decidi avan-

çar”, refere João Torrinha, acrescen-

tando que a COPEFI está atualmente 

presente, além da Roménia, em Fran-

ça e no México com unidades indus-

triais, e com escritórios na Alemanha 

e nos Estados Unidos, como fornece-

dores do setor automóvel.

O desenvolvimento da empresa na 

Roménia foi realizado de forma con-

Como relata João Fleming Torrinha, 

General Manager do grupo portu-

guês, o processo de decisão de inter-

nacionalização da COPEFI é anterior à 

criação da empresa, que nasceu em 

2001. Participou num evento oficial 

no Parque das Nações, em Lisboa, so-

bre o Leste da Europa, onde estiveram 

representados todos os países daquela 

região europeia, incluindo a Rússia e 

a Ucrânia.

Foram diversos os fatores que leva-

ram então João Torrinha a decidir in-

vestir na Roménia em detrimento de 

outros países do Leste europeu, dos 

quais salienta o facto de se tratar de 

um mercado que se encontrava numa 

fase mais atrasada no seu processo de 

integração na UE, permitindo-lhe ter, 

assim, mais tempo para investir, cres-

cer e estar preparado para enfrentar a 

concorrência interna e internacional. 

O responsável aponta também outros 

fatores que pesaram na realização 

deste investimento, como sejam a di-

mensão “interessante” do mercado 

interno, o facto de ter cinco fronteiras 

terrestres e de ser o único país de lín-

gua latina no Leste da Europa. Além 

disso, possuía já “algumas relações 

comerciais, ou potenciais, com alguns 

clientes na Roménia”.

COPEFI 
Aposta segura no mercado romeno

Com mais de duas décadas de atividade na indústria de componentes para 
o setor automóvel, o grupo COPEFI tem registado um crescimento sólido e regular, 
sendo fornecedor OEM TIER2 desde 2001. Com 350 colaboradores e unidades de 
produção e escritórios em sítios estratégicos na Europa e na América do Norte, 

a COPEFI está presente desde 2001 na Roménia, de onde exporta para vários países.
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tínua e alavancada, tendo já passa-

do por três instalações próprias, que 

atualmente ocupam uma área de mais 

de 7.000 metros quadrados e tem 

cerca de 100 colaboradores. Trata-se 

de um investimento com um retorno 

importante e com elevado potencial 

de crescimento: “a partir da Roménia 

exportamos para muitos países, sejam 

eles do Leste da Europa, como a Rús-

sia, a Turquia, e até mesmo da Europa 

Central”, revela o responsável.

Às empresas que tenham interesse 

em investir na Roménia, João Torri-

nha salienta a necessidade de criação 

de uma equipa estável e credível, ta-

refa que afirma não ser fácil, já que 

se trata de um mercado, que ainda 

antes da COVID-19, “se encontrava 

em pleno emprego e onde existe uma 

elevada rotação na mudança de em-

prego, perdendo-se, com isso, com-

petências”. A ter também em conta a 

qualificação dos trabalhadores e o seu 

know-how, já que “em muitos casos é 

necessário desenvolver as aptidões de 

forma continuada e internamente”.   

João Torrinha refere ainda que o aces-

so aos apoios da União Europeia “não 

são processos lineares e previsíveis, 

como estamos habituados a ver em 

Portugal, pelo que as empresas por-

tuguesas interessadas neste mercado 

deverão ter por base que os projetos a 

realizar terão de ser viáveis por si mes-

mo, e não por potenciais apoios”. 

O General Manager da COPEFI aponta 

ainda que o investimento português 

na Roménia já teve períodos com 

“níveis consideráveis, mas existe uma 

taxa de insucesso elevado, com mui-

tas empresas a fecharem o negócio e/

ou a venderem a sua atividade”. 

http://copefi.com/?lang=pt-pt

A Sonae Sierra desenvolve e investe 

em ativos sustentáveis, fornecendo 

serviços de investimento, arquitetura e 

engenharia e gestão para clientes em 

geografias tão distintas como a Euro-

pa, a América do Sul, o Norte de Áfri-

ca e a Ásia, e criando valor partilhado 

para o negócio e para a sociedade. 

Na Roménia, detém dois centros co-

merciais, um dos quais é o ParkLake 

Shopping, um destino de referência 

na capital, várias vezes premiado a 

nível europeu como um dos melhores 

desenvolvimentos neste setor.

Segundo Cristóvão Rocha, Manager, 

Expansion & Development da empre-

sa portuguesa naquele mercado, a 

Roménia tem sido nos últimos anos 

um dos países com maior crescimen-

to do PIB na União Europeia, com o 

desemprego em níveis muito baixos, 

o que contrasta com um aumento dos 

salários na ordem dos 137 por cento 

no período de 2008 a 2019.

Neste contexto, aponta o responsável, 

algumas áreas de atividade económi-

ca reforçam um potencial de desen-

volvimento em vários setores.

SONAE SIERRA 
Roménia é mercado
com potencialidades 

em vários setores
Empresa proprietária e prestadora completa de 
serviços no setor imobiliário, a Sonae Sierra está 

presente na Roménia com dois centros comerciais, 
um dos quais é uma referência na capital do país.

http://copefi.com/?lang=pt-pt
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Às empresas portuguesas interes-

sadas em investir na Roménia, Cris-

tóvão Rocha refere que o mercado 

romeno requer uma boa avaliação 

nomeadamente no que toca às opor-

tunidades, concorrência dentro de 

cada setor, fiscalidade, e recursos hu-

manos disponíveis.

Após uma análise cuidada e detalhada 

do mercado, um dos fatores de suces-

so prende-se com a seleção de recur-

sos humanos locais. “Efetivamente, 

operar com sucesso na Roménia de-

pende muito do grau de experiência e 

decisão assumida pela estrutura local, 

em coordenação com uma estratégia 

central bem definida. Também impor-

tantes são as parcerias com empresas 

No que respeita ao investimento em 

obras públicas e privadas, os principais 

atores do setor imobiliário não dei-

xaram de investir durante o período 

pós-crise financeira, sendo que essa 

estabilidade permite manter a sua atra-

tividade perante novos investidores 

nestes próximos períodos. Além dis-

so, a manutenção das medidas fiscais 

concedidas ao setor de construção fará 

com que este permaneça atrativo para 

trabalhadores e investidores.

Também a nível de obras públicas exis-

tem planos ambiciosos de desenvolvi-

mento das redes rodoviárias, aeropor-

tuárias e ferroviárias com um Master 
Plan Geral de Transportes a desenro-

lar-se entre 2014-2030.

No domínio das tecnologias de in-

formação, verifica-se atualmente na 

Roménia, em resultado da evolução 

do COVID-19, uma evolução acele-

rada da digitalização, não apenas no 

ambiente de negócios, mas em toda 

a sociedade. Empresários e investido-

res veem uma oportunidade contínua 

deste setor, especialmente nas áreas 

da educação, saúde e administração 

pública. Esta nova normalidade irá 

criar variadíssimas oportunidades para 

futuros investidores estrangeiros den-
tro do ecossistema tecnológico.

O setor do turismo representa já 2,7 
por cento do PIB romeno, um valor 
ainda muito baixo quando compara-
do com outros destinos tradicionais 
europeus, e medidas como a melhoria 
das infraestruturas, bem como a divul-
gação do seu posicionamento e van-
tagens únicas entre os países do Leste 
europeu, irão criar um grande número 
de oportunidades. 

locais selecionadas com critérios rigo-
rosos, o que detém grande relevância 
em diversos setores de atividade”, 
afirma o responsável.

“Em conclusão, o sucesso de uma 
operação na Roménia depende do 
grau de perceção do mercado local, 
do valor acrescentado apresentado, 
mas também do seu entendimento 
cultural”, remata Cristóvão Rocha. 

 

www.sonaesierra.com/corporate/en-gb

https://www.sonaesierra.com/corporate/en-gb
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Principais Partidos Políticos: PSD (Partido Social Democrata), PNL 

(Partido Nacional Liberal), ALDE (Aliança dos Liberais e Democratas), USR 

(União Salvem a Roménia), UDMR (União Democrata dos Húngaros – 

Magiares - na Roménia), PMP (Partido Movimento Popular). 

As últimas eleições presidenciais tiveram lugar em novembro de 2019, 

as eleições locais terão lugar em 27 de setembro de 2020 e as eleições 

legislativas estima-se que serão em novembro ou dezembro de 2020.

Capital: Bucareste (1.877 mil habitantes)

Outras cidades importantes: Iasi; Constanta; Cluj-Napoca; Timisoara; 

Craiova; Galati; Brasov.  

Religião: A maioria da população é cristã, predominando a Igreja 

Ortodoxa Romena.

Língua: A língua oficial é o romeno. 

Unidade monetária: RON (Novo Leu da Roménia)    

1 EUR = 4,8418 RON (Banco de Portugal, 20/07/2020)

Risco País:

Risco geral - BB (AAA = risco menor; D = risco maior) – EIU

Risco Político - B

Risco de Estrutura Económica - B

Risco de crédito: 3 (1 = risco menor; 7 = risco maior) – COSEC, julho 2020

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU), COSEC

Embaixada da Roménia 
em Portugal 
Rua de São Caetano (à Lapa), 

5, 1200-828 Lisboa   

Tel.: +351 213 968 812    

Fax: +351 213 960 984      

ambrom@mail.telepac.pt

http://lisabona.mae.ro/pt

Embaixada de Portugal 
em Bucareste  
Strada Paris, 55 - Bucuresti, 

sector 1 - 011815 

Bucharest - Romania 

Tel.: +40 21 230 41 36  

Fax: +40 21 230 41 17       

bucareste@mne.pt

www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt

Endereços úteis

Roménia em ficha

Área: 238 391 km2

População: 19,405 milhões de habitantes (1 de janeiro de 2019)

Densidade populacional: 85 hab./km2 (1 de janeiro de 2019)

Designação oficial: Roménia

Chefe de Estado: Klaus Iohannis  

Primeiro-ministro: Ludovic Orban

Data da atual Constituição: 8 de dezembro de 1991 (aprovada em 

referendo), tendo sido modificada em outubro de 2003 (igualmente 

por referendo).

AICEP Roménia 
Strada Paris, 55 - Bucuresti, 

sector 1 - 011815 

Bucharest - Romania   

Tel.: +40 21 315 37 73 

Fax: +40 21 315 37 93  

aicep.bucarest@portugalglobal.pt

Câmara de Comércio 
e Indústria Bilateral 
Roménia-Portugal   
Str. Academiei 28-30,

etaj 9, Bucuresti,

sector 1- Romania 

office@ccibrp.ro

www.ccibrp.ro

The Chamber of Commerce 
and Industry of Romania (CCIR)  
Bulevardul Octavian Goga 

2 - Bucuresti, 

sector 3 - 030982 

Bucharest - Romania 

Tel.: +40 21 319 01 01 

Fax: +40 21 319 00 92

ccir@ccir.ro 

http://ccir.ro/en/

mailto:ambrom%40mail.telepac.pt?subject=
http://lisabona.mae.ro/pt
mailto:ambassenelisbonne%40mail.telepac.pt?subject=
mailto:bucareste%40mne.pt?subject=
http://www.bucareste.embaixadaportugal.mne.pt
mailto:aicep.bucarest%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:tiago.bastos%40portugalglobal.pt?subject=
mailto:office%40ccibrp.ro?subject=
mailto:info%40ccips.pt?subject=
http://www.ccibrp.ro
http://senegal@ccips.pt
http://senegal@ccips.pt
mailto:ccir%40ccir.ro?subject=
https://www.eurocham.sn/
http://ccir.ro/en/
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EBANKIT
Soluções de omnicanal a nível internacional

Fundada em 2014, a ebankIT é uma empresa internacional com escritórios 
no Porto, Nova Iorque e Londres. Criada por um grupo de consultores 

de tecnologia especializados no setor de serviços financeiros, a oferta da 
ebankIT centra-se numa plataforma de gestão omnicanal para instituições 
bancárias e credit unions. É objetivo da empresa consolidar a sua posição 

como player internacional de solução omnicanal, conquistando novos 
mercados e expandindo a sua presença na América do Norte e na Europa.

A tecnológica portuguesa foi funda-
da por um grupo de consultores de 
tecnologia especializados no setor de 
serviços financeiros, a partir da sua 
experiência de trabalho em projetos 
de transformação digital na área de 
Retail Banking, contando atualmente 
com uma equipa de 73 colaborado-
res, distribuídos pelas suas diversas 
localizações, com elevada qualificação 
e uma vasta experiência nos domínios 
tecnológico e financeiro. 

O produto ebankIT assenta numa pla-
taforma omnicanal para a transfor-
mação digital de um banco ou credit 

union, englobando todos os canais e 
tendo o cliente final no centro do ne-
gócio digital. De acordo com Renato 
Oliveira, CEO da empresa, a ebankIT 
visa materializar uma solução que “é 
muito mais do que uma simples apli-
cação bancária”, maximizando a inte-
ração das instituições financeiras com 
os seus clientes e alargando o concei-
to de omnicanal, fornecendo soluções 
eletrónicas unificadas com gestão 
centralizada, permitindo que os clien-
tes finais possam comunicar de forma 
célere, fácil e eficiente, usando os seus 
canais favoritos. “No mundo do Om-
nichannel Digital Banking os clientes 

controlam os canais que pretendem 
utilizar”, explica.

O seu conhecimento do negócio e a 
evolução constante do potencial das 
tecnologias de informação para criar 
soluções de excelência permitem à 
empresa oferecer aos seus clientes 
um serviço altamente especializado, 
rápido e que lhes permite melhorar, 
continuamente, um conjunto de me-
todologias integradas e de soluções 
de excelência.

A ebankIT tem o seu software insta-
lado em importantes clientes distri-
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buídos pela América do Norte, África, 
Europa e Médio-Oriente. O objetivo 
da empresa para os próximos anos 
é consolidar a sua posição enquanto 
player internacional de solução omni-
canal, conquistando novas geografias 
e aumentando a sua presença nos 
mercados norte-americano e europeu. 

A empresa conta como principais 
clientes instituições como a Coast 
Capital Savings; Celero; Hypothekar-
bank Lenzburg (HBL); Banca Transil-
vania; African Bank; Jamaica National 
Group; Kuwait International Bank, 
Montepio Geral, entre outros.  

A nível dos mercados externos, uma 
das áreas na qual a empresa mais tem 
apostado é a do onboarding. “Hoje, 
mais que nunca, é importante conse-
guir responder aos pedidos das pes-
soas de maneira simples e digital para 
garantir que desde o primeiro contac-
to ficam familiarizadas com a platafor-
ma e que não desistem”, defende o 
CEO da ebankIT. 

Renato Oliveira especifica que a apli-
cação mobile da empresa oferece 
“uma interface simples e ‘user friend-
ly’ onde os potenciais clientes do ban-
co podem criar uma conta digital ou 
subscreverem um novo produto ban-

cário em simples passos sem nunca 
sair da aplicação”. 

Quanto ao processo de internaciona-
lização, a estratégia da empresa para 
2020 passa pela expansão da atual 
presença no mercado canadiano, pelo 
lançamento de iniciativas comerciais 
específicas para os Estados Unidos da 
América, e pelo aumento da rede de 
parceiros comerciais e integradores.

A ebankIT tem vindo a registar um cres-
cimento acelerado da sua operação na-
cional e internacional, tendo atingido, 
no ano passado, um crescimento de 
cerca de 20 por cento face a 2018. 

“Crescemos anualmente, não só no 
que diz respeito ao volume de negó-
cio, mas também às áreas de atuação 
e nas geografias onde atuamos. Por 
exemplo, reforçando a nossa presen-
ça em mercados importantes como a 
América do Norte, onde já tínhamos 
parcerias com empresas integrado-
ras de referência nos Estados Unidos 
da América e no Canadá. Sentimos 
que, ao longo destes seis anos, fomos 
construindo diversas soluções inova-
doras que melhoram, e muito, a expe-
riência da utilização dos serviços pres-
tados pelos nossos clientes. Todo este 
sucesso só é possível com uma equipa 
de excelência e na ebankIT temos uma 
equipa de profissionais excecionais, 
com vontade de inovar e de ir sem-
pre ao encontro às necessidades dos 
clientes e do momento que vivemos”, 
revela Renato Oliveira.

Com o intuito de responder aos desa-
fios de uma economia cada vez mais 
exigente e competitiva, a ebankIT tem 
apostado na valorização contínua e 
na contratação dos melhores talentos 
para os seus projetos, potenciando o 
crescimento da empresa.

Rento Oliveira salienta ainda as carac-
terísticas diferenciadoras da oferta do 
produto ebankIT, que afirma dever-se 
ao facto de a plataforma ter um con-
junto de serviços base pré-definidos e 

com potencial de escalabilidade mo-
dular que rapidamente podem ser in-
terligados com qualquer sistema core 
agnostic e rich busineness middleware 
de outro sistema bancário. 

A empresa tem ainda aplicações bem 
estruturadas e completas para web, 
smartphone e smart watch, cuja ar-
quitetura é aberta com uma API gate-
way de forma a incorporar inovações 
de classe mundial que venha a desen-
volver, soluções de outros fornecedo-
res fintech e uma entrega flexível atra-
vés dos parceiros. 

Questionado sobre a resposta da 
empresa aos desafios colocados pela 
atual conjuntura provocada pela pan-
demia COVID-19, o CEO da ebankIT 
revelou ter optado por colocar inte-
gralmente toda a empresa em traba-
lho remoto desde o dia 13 de março. 
“A preocupação foi em manter a ro-
tina o mais próximo possível do dia a 
dia na ebankIT. Nesse sentido, foram 
mantidas as reuniões diárias dinamiza-
das pelas equipas naturais, de modo a 
fazer um ponto de situação da ativida-
de e que permitem igualmente fazer 
uma maior gestão das prioridades. Em 
termos macro, quer os projetos em 
curso, quer o ‘roadmap’ do produto, 
os objetivos de concretização e de en-
trega não foram alterados”. 

Renato Oliveira considera ainda que 
a realidade que agora vivemos veio 
potenciar a adoção mais alargada de 
canais digitais por parte das institui-
ções financeiras, acelerando a trans-
formação digital de instituições que 
vinham a negar essa necessidade. 
“A sociedade está a evoluir de forma 
a aceitar e a compreender melhor a 
nova realidade ‘online’, sobretudo no 
momento que estamos a atravessar, 
e, como tal, a oferta do serviço digital 
das instituições tem de estar adaptada 
às necessidades crescentes dos clien-
tes”, conclui o responsável. 

https://www.ebankit.com/Renato Oliveira, CEO da eBankIT

https://www.ebankit.com/
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A história da Greenapple começa em 

2005 com Rute Martins e Sérgio Re-

bola, um casal de economistas com 

MBA e muitas ideias entre mãos. A 

pouco e pouco juntaram uma família 

de 30 artesãos e designers, para, ino-

vando, produzirem peças únicas com 

o saber-fazer português.

No seu centro de produção no Carta-

xo (Santarém), o design, a inovação 

tecnológica e as técnicas artesanais de 

produção, funcionam em tríade crian-

do um fluxo contínuo de ideias cria-

tivas e novos métodos de aplicações 

das nobres matérias-primas utiliza-

das. A simbiose entre as mãos hábeis 

e experientes dos artesãos e a ajuda 

da mais avançada tecnologia permite 

à empresa criar experiências únicas e 

luxuosas em diversas tipologias de es-

paços interiores, desenvolvendo proje-

tos completos de design de interiores, 

com entrega e instalação no local, 

mas também pequenos projetos de 

customização ou personalização das 

peças de mobiliário que produzem.

É a partir deste centro em Portugal 

que a Greenapple obtém os mate-

riais nobres, o design, a produção, a 

dedicação e distribui a sua gama de 

produtos e serviços que faz chegar a 

qualquer ponto do mundo. 

A empresa apresenta sazonalmente 

coleções únicas com uma variedade 

ampla de produtos. Atualmente, a 

Greenapple apresenta duas coleções 

pensadas para mercados distintos: 

“A Perfect Raw collection”, a sua 

coleção mais recente e mais direcio-

nada para o mercado europeu e ame-

ricano, e a “The Grand collection”, 

mais alinhada ao gosto asiático e do 

Médio Oriente, embora esteja a re-

ceber “uma aceitação muito positiva 

da coleção Perfect Raw em todos os 

mercados”, como confidencia Sérgio 

Rebola, CEO da Greenapple.

Nos últimos anos o volume de negó-

cios em termos de exportação tem vin-

do a crescer, representando atualmen-

te cerca de 80 por cento do volume 

total de negócios da empresa, tendo 

2019 sido o ano da consolidação da 

Greenapple como marca internacional 

de mobiliário do segmento de luxo. 

As expectativas para 2020 e anos se-

guintes apontam para a continuidade 

deste rácio. 

GREENAPPLE
Sucesso internacional 
de mobiliário de luxo 
onde o design se alia 

ao saber-fazer português

A Greenapple é uma marca de design de 
mobiliário de luxo com produção própria, que 

desenvolve também projetos de design de 
interiores para clientes exclusivos nos mercados 

europeu, asiático e norte-americano. A exportação 
representa 80 por cento do volume de negócios 

da empresa do Cartaxo.

Rute Martins, diretora criativa, 
e Sérgio Rebola, CEO da Greenapple
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“O apoio do AICEP ao processo de 

internacionalização, nomeadamente 

nas presenças de feiras internacionais, 

foi fundamental para alcançarmos 

este patamar. Valorizamos o impor-

tante papel do AICEP na divulgação 

da marca Portugal no estrangeiro, 

mas também gostaríamos que hou-

vesse uma aposta mais concertada 

na digitalização do setor, uma aposta 

que seja inclusiva e democrática e ex-

ponencie parcerias importantes entre 

as empresas e os polos tecnológicos”, 

afirma Sérgio Rebola. 

De acordo com o responsável, o ano 

de 2020 começou “muito promissor 

com a apresentação da nova identi-

dade da marca, em janeiro durante a 

Maison & Objet em Paris, uma nova 

imagem mais atual e alinhada com 

a nossa visão de futuro da empresa: 

uma marca de 'design' de mobiliário 

de luxo e interiores sob o conceito 

‘bespoke’, com a vantagem da produ-

ção própria e controlo de qualidade e 

tempos de produção”. 

“O novo conceito e posicionamento 

de marca ‘Unique by design, crafted 

by people’ valorizam, precisamente, a 

nossa capacidade de desenho e pro-

dução, mas, acima de tudo, destacam 

o nosso ‘asset’ mais valioso: as nossas 

pessoas, a nossa equipa”, defende o 

CEO da Greenapple.

A cultura de design bespoke permi-

te à empresa ter “muita elasticidade 

de criação e produção perante novos 

desafios”, afirma, por seu turno, Rute 

Martins, diretora criativa da Greenap-

ple, que acrescenta que “o novo de-

safio em que vivemos agiu como um 

acelerador da nossa estratégia para 

os próximos cinco anos, seguindo a 

tendência atual de integração da tec-

nologia IoT em bens de consumo”. 

Esta estratégia passa por consolidar 

a posição da empresa no mercado 

de mobiliário e interiores bespoke 

no segmento de luxo, combinando a 

mestria dos seus artesãos, a inovação 

tecnológica e o pensamento de de-

sign. Frisa a responsável que “o resul-

tado desta sinergia é um produto final 

luxuoso, inovador e ambientalmente 

sustentável. Mas queremos ser mais 

audazes e adicionar mais valor ao pro-

duto tornando-o protagonista de uma 

experiência sensorial e única”. 

“O desenho de uma experiência (‘cus-

tomer experience’) é um aconteci-

mento com um fio condutor único, 

que estabelece uma relação forte en-

tre a nossa marca e o nosso cliente, 

ao envolvê-lo emocionalmente com a 

mesma, muito antes de qualquer in-

teração com o objeto tridimensional, 

e que não se finda somente nesta 

ação”, especifica Rute Martins.

O Bongó, uma das peças mais icónicas 

da Greenapple, é um dos primeiros 

produtos smart furniture desenvolvidos 

com essa ideia. O know-how adquirido 

com o Bongó, permitiu à empresa, em 

pleno confinamento, desenvolver, em 

parceria com o Instituto Superior Técni-

co, um produto com uma experiência 

única como a gama de produtos Bio-

check-in, dispositivos checkpoint con-

tactless de saúde pública, atualmente 

já disponíveis no mercado. 

https://greenapple.pt/

https://greenapple.pt/
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Com 11 colaboradores e sede no En-

troncamento, a TRISCA – Material Di-

dác-tico, Lda. dedica-se, desde 2001, 

ao fabrico de mobiliário em espuma 

e corti-ça destinado, essencialmente, 

ao mercado escolar e infantil. A capa-

cidade de resiliência e de adaptação 

às circunstâncias caracteriza esta em-

presa líder no mercado de espumas 

para creches, infantários e escolas, 

que cedo adaptou a sua indústria às 

novas circunstâncias, desenvolvendo 

os produtos necessá-rios ao combate 

à COVID-19.

Assim, na fase inicial de confinamento 

a TRISCA alterou a sua produção para 

conseguir dar resposta às crescentes 

necessidades das autarquias na mon-

tagem de hospitais de campanha, fa-

bricando colchões e roupa de cama, 

dada a ausência de encomendas dos 

seus produtos habituais devido ao en-

cerramento das creches e escolas por 

toda a Europa, nunca cessando a sua 

atividade produtiva.

Com o foco nas mudanças que a pan-

demia da COVID-19 tem acarretado 

na vida quotidiana, a TRISCA dedicou-

-se em seguida ao fabrico de equipa-

mentos de proteção individual e acaba 

agora de desenvolver uma nova linha 

de artigos destinados a promover o 

distanciamento social entre as crianças, 

de acordo com as novas regras para as 

creches, infantários e escolas.

Na nova linha destaca-se a cama por-

tátil equipada com proteções laterais, 

que possibilita um melhor aproveita-

mento do espaço (menor espaçamen-

to entre crianças) e maior segurança 

no que respeita à proteção individual. 

Esta linha é enriquecida por outras 

estruturas de proteção, leves e práti-

cas, para colocação em material pré-

-existente nas instituições, como é o 

caso de catres e berços. Todos os ar-

tigos foram preparados para suportar 

a desinfeção com produtos à base de 

álcool, permitindo a sua higienização, 

TRISCA
Adaptação e inovação 

em tempos de pandemia

Especializada no fabrico de mobiliário 
em espuma e cortiça destinado ao mercado 

escolar e infantil, a TRISCA deu provas da sua 
resiliência adaptando-se rapidamente 

às necessidades do mercado perante a pandemia 
COVID-19. A empresa do Entroncamento 
alterou a sua produção para dar resposta 

a uma “nova procura”, apresentando 
um conjunto de produtos inovadores para este 

segmento de mercado.
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sempre que necessário, como frisa 

fonte da empresa.

Antecipando-se à reabertura de es-

colas e de outros espaços lúdicos no 

próximo ano letivo, a TRISCA pro-

duziu ainda um conjunto de artigos 

destinados à proteção individual de 

adultos e crianças, de forma a com-

plementar o leque de produtos no 

âmbito do combate à COVID-19, 

como máscaras de uso comunitário 

nível 3, tamanho de criança (crianças 

do 1º ciclo e ATL), em tecido 100 por 

cento algodão, reutilizáveis e certifi-

cadas (CITEVE), bem como kits para 

visitantes nas instituições (cobre-bo-

tas, manguitos, toucas e aventais). 

A nova linha de produtos será reforçada 

com a apresentação de novos artigos 

com base em impressão digital, que 

ajudarão as instituições no novo desa-

fio de garantir o distanciamento entre 

crianças como é o caso de almofadas 

individuais personalizadas, de modo a 

que as crianças possam identificar a sua 

almofada e sentar-se sempre nela, sem 

haver partilha de assentos e poderem 

estar à distância recomendada.

Refira-se que a TRISCA foi fundada 

em março de 1995, com o nome de 

Simões & Pereira, Lda., dedicando-se 

então ao comércio de produtos para 

escolas e infantários, bem como para o 

público infantil. Em 2001 criou a marca 

TRISCA e especializou-se no fabrico de 

artigos em espuma com revestimen-

to em tela, igualmente destinados ao 

mercado escolar e infantil, pautando-

-se pela constante procura de qualida-

de e inovação neste segmento.

A internacionalização foi, desde cedo, 

um objetivo da empresa, numa estra-

tégia que assenta no estabelecimento 

de parcerias com agentes distribuido-

res de produtos TRISCA que operem 

nos mercados de equipamento esco-

lar para creches, infantários, escolas 

e espaços lúdicos para crianças, que 

a TRISCA tem procurado quer através 

da participação em Feiras Internacio-

nais, como Madrid e Nuremberga, 

quer pela pesquisa constante junto de 

empresas desta área de negócio.

Após o lançamento, em janeiro, do 

novo catálogo para 2020, em Nurem-

berga, na Alemanha, no decorrer da 

Feira Internacional do Brinquedo, com 

dezenas de novos produtos, a TRISCA 

continua a consolidar a sua posição no 

mercado internacional na área dos pro-

dutos em espuma para o mercado es-

colar e infantil, exportando já mais de 

50 por cento da sua faturação anual. 

A empresa do Entroncamento tem 

como principais destinos dos seus 

produtos alguns países da Europa, no-

meadamente Espanha, França, Bélgi-

ca, Finlândia e Itália, bem como para 

Marrocos e Angola, mas pretende 

expandir a sua atividade para outros 

países, sobretudo do norte da Europa 

como Dinamarca, Holanda, Noruega e 

Suécia onde a TRISCA tem mais possi-

bilidade de ser competitiva.

“A chave do sucesso da TRISCA, que 

comemorou recentemente os 25 anos 

de existência, está, sobretudo, na ca-

pacidade de inovar e na excelência 

dos seus produtos, executados com 

grande rigor, com matérias-primas de 

alta qualidade e um rigoroso contro-

lo dos processos de fabrico”, afirma 

a mesma fonte.

A TRISCA tem por missão produzir 

com rigor e qualidade equipamentos 

em espuma com revestimento em 

tela, destinados ao mercado escolar e 

infantil, procurando sistematicamente 

melhorar os processos de fabrico e as 

matérias-primas utilizadas.

No que respeita ao ambiente e sus-

tentabilidade, é de sublinhar que a 

TRISCA quase não produz resíduos, 

aproveitando-os praticamente na sua 

totalidade. A espuma residual é toda 

reciclada e integrada na produção e 

as sobras das telas são doadas a ins-

tituições de solidariedade social para 

trabalhos manuais e artes decorativas. 

Em termos de resultados, a TRISCA 

tem vindo a consolidar o seu cresci-

mento, com um volume de vendas su-

perior a 600 mil euros em 2019, regis-

tando, assim, um crescimento anual 

da ordem dos 20 por cento. 

http://trisca.pt/

https://trisca.pt/catalogo_2020/
http://trisca.pt/
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“Mercer Cost of Living 
Survey – Worldwide 
Ranking 2020”, 
junho 2019
O estudo anual da Mercer, que ava-
lia o custo de vida para expatriados 
num conjunto de 209 cidades, reve-
la que Hong Kong se mantém como 
cidade mais cara do mundo, seguida 
de Ashgabat, Tóquio, Zurique e Sin-
gapura. Lisboa desceu onze posições, 
passando da 95ª em 2019 para a 106ª 
em 2020. O estudo faz uma avaliação 
comparativa de mais de 200 items, 
nomeadamente custos de habitação, 
transporte, alimentação, vestuário, ar-
tigos para o lar e entretenimento.

CONSULTAR

“EY Attractiveness 
Survey Portugal” – 
Ernst & Young, 
julho 2020 
O relatório anual realizado pela EY 
para avaliar a perceção dos investido-
res internacionais sobre a atratividade 
de Portugal enquanto destino de inves-
timento direto estrangeiro (IDE) revela 
que o país subiu para o 8º lugar entre 
as economias mais atrativas da UE. Em 
2019, Portugal recebeu 158 projetos 
de IDE, o que se traduziu num cresci-
mento de 114 por cento face ao ano 
anterior. O espaço europeu contribuiu 
com 108 projetos (59 em 2018).

CONSULTAR

“European Innovation 
Scoreboard 2020” – 
European Commission, 
23 de junho 2020
O documento da Comissão Europeia 
faz uma análise comparativa do de-
sempenho da investigação e inovação 

nos países da União Europeia (UE) e ain-
da em outros países europeus e países 
vizinhos. Destaca que, desde 2012, a 
inovação na UE continua a aumentar 
a um ritmo médio constante de 8,9 
por cento, com o maior crescimento a 
registar-se em Portugal, Lituânia, Malta, 
Letónia e Grécia. Pela primeira vez, Por-
tugal faz parte do grupo de países “for-
temente inovadores”, que têm desem-
penho acima ou próximo da média da 
UE, passando a ocupar o 12º lugar do 
ranking, a melhor posição de sempre.

CONSULTAR

“Fact Sheet - South 
Korea’s hydrogen 
market”  – Switzerland 
Global Enterprise 
Esta ficha fornece uma visão geral 
sobre o mercado de hidrogénio, polí-
ticas e oportunidades de negócios na 
Coreia do Sul e identifica os setores de 
oportunidades. As principais indústrias 
na Coreia do Sul, como a automóvel, 
construção naval e petroquímica, já es-
tão equipadas com tecnologia de clas-
se mundial para utilização de hidrogé-
nio, especialmente na mobilidade (veí-
culos, drones, etc.) e aplicações (células 
de combustível). Em janeiro de 2019, o 
país aprovou legislação específica nes-
ta área e o governo está a apoiar as 
indústrias de hidrogénio a montante e 
a jusante através de projetos-chave, in-
vestimentos e desregulamentação. 

CONSULTAR

UE-China: Conselho 
Autoriza Assinatura 
do Acordo sobre as 
Indicações Geográficas 
- Conselho Europeu, 
20 de julho 2020

Através de Comunicado de Impren-
sa, o Conselho Europeu refere que se 
trata do primeiro acordo comercial 
bilateral de importância significati-
va assinado entre a UE e a China e 
que irá beneficiar os produtores eu-
ropeus e apoiar as áreas rurais onde 
esses produtos são fabricados. Estão 
em causa cerca de 100 IG (Indicações 
Geográficas) do setor agroalimentar 
da UE que passarão a beneficiar de 
proteção no acesso ao mercado chi-
nês (direitos de propriedade intelec-
tual). De igual modo, 100 produtos 
chineses serão protegidos na UE. 
A data e o local de assinatura do 
acordo não foram ainda definidos. 
Depois de assinado, o acordo terá de 
ser aprovado pelo Parlamento Euro-
peu antes de poder ser celebrado e 
entrar em vigor.

CONSULTAR

União Europeia – Novo 
Pacote Fiscal para a 
Retoma/Crescimento 
da Europa – Comissão 
Europeia, Comunicado 
de Imprensa de 15 de 
julho 2020
A 15 de julho de 2020 a Comissão 
Europeia adotou um novo pacote 
ambicioso de medidas fiscais com 
o objetivo de assegurar o apoio e 
a retoma económica da Europa e o 
seu crescimento a longo prazo. Este 
pacote divide-se em três vertentes: a 
primeira consiste num plano de ação 
que contempla 25 medidas, com um 
calendário de implementação que vai 
até 2024, para promoção de uma 
tributação mais simples e mais justa; 
a segunda traduz-se numa proposta 
relativa à cooperação administrativa 
que visa estender as normas da UE em 
matéria de transparência fiscal às pla-

https://www.mercer.com/newsroom/2020-cost-of-living.html
https://www.ey.com/pt_pt/attractiveness/20/ey-attractiveness-survey-portugal-2020
https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en
https://www.s-ge.com/en/publication/fact-sheet/20203-c7-korea-hydrogen
https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2020/07/20/eu-china-council-authorises-signature-of-the-agreement-on-geographical-indications/
https://www.vatupdate.com/wp-content/uploads/2020/07/2020-07-16-25-actions-summary-vatupdate-1.pdf
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taformas digitais; e a terceira e última 
vertente radica numa comunicação 
sobre a boa governação fiscal e coloca 
a ênfase em promover uma tributação 
justa e reprimir a concorrência fiscal 
desleal na UE e a nível internacional. 

CONSULTAR

Exportação para o Brasil 
de Ovos para Incubação 
de Aves Ornamentais – 
site DGAV, 16 de julho 
2020
Tendo em conta o interesse de Portugal 
manifestado em abril 2020 nesta expor-
tação, foi efetuado contacto junto dos 
Serviços Veterinários Oficiais do Brasil 
no sentido de obter a indicação dos re-
quisitos sanitários aplicáveis. A proposta 
de certificação sanitária foi elaborada e 
aprovada em maio de 2020, abrindo, 
deste modo, a possibilidade de expor-
tação de ovos para incubação de aves 
ornamentais para o Brasil a partir de 
Portugal, sendo as Direções de Serviços 
de Alimentação e Veterinária Regionais/
Regiões Autónomas (DSAVR/RA) os 
serviços responsáveis pela emissão dos 
respetivos certificados sanitários oficiais.

CONSULTAR

China´s 2020 New 
Negative Lists Signal 
Further Opening-Up – 
China Briefing, 
July 1, 2020 
A 23 de junho de 2020, a National 
Development and Reform Commission 
(NDRC) e o Ministry of Commerce 
(MOF) emitiram duas novas “Listas 
Negativas” (2020 National Negative List 
e 2020 FTZ/Free Trade Zone Negative 
List), com vista a permitir uma maior 
abertura do investimento estrangeiro 

na China, designadamente nos setores 
agrícola e dos serviços. As duas listas 
enumeram, assim, os setores em que 
o investimento externo está proibido 
ou sujeito a restrições. Em comparação 
com 2019, a nova Lista Negativa 
Nacional de 2020 reduz o número de 
medidas restritivas em 17,5 por cento 
(de 40 para 33), e a nova Lista Negativa 
de 2020 da FTZ reduziu as medidas 
em 18,9 por cento (de 37 para 30), 
melhorando, deste modo, o ambiente 

de negócios neste mercado asiático.

CONSULTAR

Cabo Verde – Zonas 
Económicas Especiais 
– Publicado o Regime 
Jurídico - PwC Portugal, 
23 de junho 2020
Breve abordagem da legislação publi-
cada em Cabo Verde sobre as bases 
do regime jurídico da criação, organi-
zação, desenvolvimento e funciona-
mento das Zonas Económicas Espe-
ciais (ZEE), instrumentos de atração 
de investimento privado e promoção 
das exportações (Lei n.º 91/IX/2020, 
de 19 de junho de 2020). O artigo 
da PwC permite, ainda, o acesso ao 
Boletim Oficial de Cabo Verde onde 
está disponível para consulta o referi-
do diploma legal.

CONSULTAR

Exportações portuguesas 
de bens e serviços com 
quebra de 22,2 por 
cento nos primeiros 
cinco meses de 2020
Nos primeiros cinco meses de 2020 as ex-
portações de bens e serviços ascenderam 
a 29,2 mil milhões de euros, contra 37,6 
mil milhões de euros no período homó-

logo de 2019, ou seja, uma diminuição 
de 8,3 mil milhões de euros (tvh -22,2 
por cento). No mesmo período, as Im-
portações totalizaram 32,0 mil milhões 
de euros e diminuíram 6,6 mil milhões de 
euros, apresentando uma tvh -17,1 por 
cento. Estes resultados determinaram 
um défice da balança comercial de 2,8 
mil milhões de euros, correspondente a 
um aumento do défice de 1,7 mil mi-
lhões de euros. A taxa de cobertura das 
Importações pelas Exportações situou-se 
em 91,2 por cento em 2020 (janeiro a 
maio), o que corresponde a uma quebra 
de 6,0 p.p. face à taxa registada em igual 
período do ano anterior.

CONSULTAR

INE – Anuário Estatístico 
de Portugal 2019
O INE - Instituto Nacional de Estatística 
apresenta a 111ª edição do Anuário 
Estatístico de Portugal (AEP), a qual dá 
continuidade a uma longa tradição ini-
ciada em 1877 (AEP 1875). O AEP 2019 
apresenta uma análise global que per-
mite uma visão abrangente dos fenó-
menos registados em 2019 em termos 
sociais, económicos e demográficos.
A atual edição está organizada em 30 
subcapítulos, distribuídos em quatro 
grandes temas: O Território, As Pessoas, 
A Atividade Económica e O Estado. Cada 
subcapítulo consiste numa análise estatís-
tica sintética acompanhada de uma pá-
gina infográfica, permitindo uma rápida 
apreensão dos fenómenos salientados.
Os dados estatísticos, que acompanham a 
publicação, apresentam séries temporais 
desagregadas ao nível de NUTS I e II, pos-

sibilitando uma comparação cronológica 

e espacial dos fenómenos retratados.
CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pt/ip_20_1334
http://srvbamid.dgv.min-agricultura.pt/portal/page/portal/DGV/noticia/?detalhe_noticia=40433928
https://www.china-briefing.com/news/chinas-2020-new-negative-lists-signals-further-opening-up/?utm_source=traqli&utm_medium=email&utm_campaign=EUall&tqid=jebuZmR.GEgBJYk8aGlc8MkNJYyEblIt7eaiE2Gd
https://www.pwc.pt/pt/pwcinforfisco/flash/cabo-verde/pwc-flash-fiscal-cabo-verde-zonas-economicas-especiais-publicado-o-regime-juridico.html
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=cd9276f4-6426-453e-9cc3-c9df291cda44
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_publicacoes&PUBLICACOESpub_boui=444301590&PUBLICACOESmodo=2
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ternacionais, os constrangimentos que 
ainda se mantêm e as oportunidades de 
negócio; também as alterações de inte-
resse na legislação nacional e comuni-
tária; e, ainda, as medidas de apoio ex-
cecionais que têm vindo a ser tomadas 
pelo governo para as empresas.
A página contempla também uma sec-
ção de perguntas frequentes das em-
presas (FAQS) e toda a informação en-
contra-se em permanente atualização.
Visite o novo site aqui.

Grupo de Trabalho 
das Multilaterais 
promove webinar sobre 
procurement
O Grupo de Trabalho das Multilaterais 

(constituído pela AICEP e o GPEARI do 

Ministério das Finanças) promoveu, 

com o Banco Interamericano de De-

senvolvimento (BID), um webinar sobre 

procurement, no dia 15 de julho.

A sessão foi moderada por Inês Jáco-

me, responsável na AICEP pelas Mul-

tilaterais, e contou com a participação 

de dois especialistas do BID, Adriana 

Salazar, Procurement Specialist, e Victor 

Escala, Procurement Lead Specialist.

O webinar permitiu esclarecer dúvi-

das das empresas e consultores com 

especialistas do BID relativamente 

a documentação (standard bidding 

documents), regras de procurement, 

incluindo consórcios e subcontratação, 

preparação de propostas, critérios de 

avaliação das propostas e reclamações.

AICEP lança ‘website’ 
dedicado à COVID-19
A AICEP acaba de lançar um website 
dedicado exclusivamente à COVID-19. 
O novo site AICEP COVID-19 reúne 
toda a informação específica de apoio 
às empresas afetadas pelos impactos da 
pandemia com o objetivo de canalizar 
a comunicação com os nossos clientes.
Ao longo deste período de pandemia, 
a Agência tem continuado a fazer um 
acompanhamento próximo das em-
presas, nomeadamente exportadoras, 
prestando-lhes todo o apoio neces-
sário. O conteúdo relacionado com a 
COVID-19, anteriormente publicado 
na plataforma Portugal Exporta, foi 
transferido para o novo micro site.
No site é disponibilizada informação 
sobre as medidas de relançamento da 
economia nos principais mercados in-
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AICEP organiza ‘master 
class’ dedicada ao setor 
alimentar na China 
A AICEP, em conjunto a Associação 
de Importadores de Produtos Alimen-
tares de Guangdong, organizou, no 
dia 3 de julho, uma master class de-
dicada ao setor alimentar da China 
– “Food2China” – com o intuito de 
reunir especialistas chineses na área 
da importação alimentar e empresas 
portuguesas dentro do mesmo esco-
po de negócios.
Esta iniciativa teve como objetivo ca-
pacitar as companhias lusas com in-
formação relevante sobre o mercado 
chinês e as características dos produ-
tos importados, bem como o acesso 
a potenciais clientes. 
A sessão, que incidiu nos produtos lác-
teos, snacks e aperitivos, conservas e 
bebidas, foi conduzida por Mário Fer-
reira, delegado da AICEP em Cantão, 
e teve como oradores Wolfgang Qi, 
presidente da Associação de Impor-
tadores de Produtos Alimentares de 
Guangdong, André Cordeiro, cônsul-
-geral de Portugal em Cantão, Dário 
Silva, chairman da empresa The PSSP 
Group, e Samson Li, CEO da empresa 
First Choice Trading Co. 
Alguns temas da master class incluíram: 
aprender as técnicas e as estratégias que 
inúmeras marcas de sucesso têm imple-
mentado no mercado do sul da China, 
criar um deal-flow eficaz e vantajoso, 
e aprender técnicas de negociação.

http://www.covid19aicep.pt/
http://www.covid19aicep.pt/
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Para além do conheci-

mento transmitido e dos 

contactos diretos dispo-

nibilizados, esta iniciati-

va permitiu às empresas 

portuguesas o acesso à 

plataforma “Food2Chi-

na”, que oferece vários 

serviços que potenciam a 

entrada de empresas estran-

geiras neste mercado asiático.

Para Portugal, e para as empresas por-
tuguesas, Espanha tem sido e conti-
nuará a ser, devido à proximidade cul-
tural e complementaridade produtiva, 
um mercado muito importante, mas 
que requer conhecimentos específicos 
e uma estratégia própria, adaptada aos 
hábitos dos consumidores espanhóis. 

NFON AG investe 
em Portugal
A NFON AG, o único fornecedor pan-
-europeu de Cloud PBX, irá abrir um 
novo Centro de Desenvolvimento em 
Lisboa em setembro de 2020. Markus 
Krammer, Vice President Product & 
New Business, será o Managing Direc-
tor do novo Centro em Lisboa. 
A AICEP tem trabalhado em estreita 
parceria com a NFON desde o início – 
o processo de decisão foi feito duran-
te o período de pandemia e, portan-
to, foi um caso especial, todo levado a 
cabo de forma virtual. Para Luís Castro 
Henriques, presidente da AICEP, “o 
setor dos ‘Business Services’ em Por-
tugal tem sido bastante dinâmico e 
vibrante. É com grande satisfação que 
damos as boas-vindas ao novo Centro 
de Desenvolvimento e Software da 
NFON. Portugal tem conseguido atrair 
centros tecnológicos cada vez mais es-
pecializados, mostrando a vantagem 
competitiva do talento português que 
abraça a mudança e a inovação, com 
qualificações técnicas aliadas ao co-
nhecimento de línguas estrangeiras. 
Estamos muito felizes que empresas 
líderes e inovadoras vindas de todo o 
mundo escolham Portugal para os seus 
investimentos. A NFON AG é um dos 
fornecedores de referência pan-euro-
peu de PBX em ‘cloud’ com clientes 
e presença no continente europeu”.

Real Estate Investors 
Roadmap: o guia 
de investimento de 
referência da AICEP 
e da CCIP
Numa parceria entre a AICEP, a Câma-
ra de Comércio e Indústria Portuguesa 
(CCIP), a Associação Portuguesa de Pro-

AICEP Espanha: 
webinar sobre 
“e-commerce” para 
marcas portuguesas 
de moda e ‘lifestyle’ 
Com o objetivo de ajudar as empresas 
a compreender melhor os consumido-
res espanhóis e a recorrer ao marketing 
digital como uma ferramenta eficaz e 
geradora de sucesso, a Delegação da 
AICEP em Madrid promoveu, no dia 
3 de julho, uma sessão dedicada a Es-
panha e ao e-commerce para marcas 
portuguesas de Moda e Lifestyle.
Este webinar contou com a participa-
ção de Luís Moura, diretor do Centro 
de Negócios da AICEP em Espanha, 
e de Berta Presa, técnica especialista 
no setor da Moda e Lifestyle, e teve 
como convidado Pedro Mir, professor 
da ISEM Fashion Business School da 
Universidade de Navarra, doutorado 
em Marketing e Comunicação pela 
Universidade CEU San Pablo CEU e 
especialista em comportamento dos 
consumidores e gestão de marcas.

motores e Investidores Imobiliários (AP-
PII), a JLL, consultora de serviços imobi-
liários, e a Morais Leitão (ML), sociedade 
de advogados, foi lançado o guia Real 
Estate Investors Roadmap. 
Num momento de particular incerte-
za, os parceiros deste guia respondem 
com uma certeza: o mercado imo-
biliário terá sempre um papel extre-
mamente relevante na recuperação 
e crescimento da economia, e apre-
sentam a sua disponibilidade para 
apoiar o regresso do investimento à 
economia nacional, com um guia con-
junto que marca o setor imobiliário. 
Nesta segunda edição, o guia Real Es-
tate Investors Roadmap surge como 

uma ferramenta essencial de relança-
mento da economia nacional e, em 
especial, como dínamo de atração de 
investimento imobiliário estrangeiro 
em Portugal, atualizando a informação 
necessária sobretudo para investidores 
estrangeiros em Portugal e apresentan-
do de forma clara os diferentes passos 
a considerar pelo investidor e o enqua-
dramento legal aplicável, sem esquecer 
os constrangimentos provocados pela 
pandemia por COVID-19. 
O guia Real Estate Investors Roadmap 
pode ser descarregado aqui. 

A AICEP lança a segunda 
edição da newsletter 
"Why Portugal".
Consulte aqui.

https://www.portugalexporta.pt/agenda/webinar-e-commerce-espanha-julho-2020
https://www.portugalexporta.pt/agenda/webinar-e-commerce-espanha-julho-2020
https://www.portugalexporta.pt/agenda/webinar-e-commerce-espanha-julho-2020
https://www.mlgts.pt/xms/files/Real_Estate_Investors_Roadmap_Portugal_2020.pdf
https://www.mlgts.pt/xms/files/Real_Estate_Investors_Roadmap_Portugal_2020.pdf
https://www.mlgts.pt/xms/files/Real_Estate_Investors_Roadmap_Portugal_2020.pdf
https://www.mlgts.pt/xms/files/Real_Estate_Investors_Roadmap_Portugal_2020.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/EdicaoAicepPortugalGlobal/Documents/newsletter%20WHY%20PORTUGAL%20june%202020.pdf
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A verdade é que a transformação digital não 

só pode ajudar as empresas a preparar-se para 

disrupções futuras, como também a garantir 

a continuidade das suas operações críticas e a 

lutar contra as alterações climáticas, reduzin-

do as emissões. A necessidade de “achatar a 

curva”, de que tanto ouvimos falar nestes úl-

timos meses, continua válida no caso das alte-

rações climáticas. Os próximos dez anos serão 

fundamentais para ganharmos ou perdermos 

esta batalha, pelo que é chegado o momento 

de atuar e de nos comprometermos com uma 

transição energética mais sustentável.

No entanto, esta nova vida digital vai exigir in-

vestimentos, tanto em novas infraestruturas di-

gitais como nas redes elétricas que as apoiam.

> POR JOÃO RODRIGUES, 
COUNTRY MANAGER PORTUGAL, 
SCHNEIDER ELECTRIC

CONVERTER A CRISE 
EM OPORTUNIDADE 

GRAÇAS À DIGITALIZAÇÃO
A crise provocada pela COVID-19 está a ter um enorme impacto 
a todos os níveis e em todo o mundo. Por um lado, colocou em 

evidência o quão vulneráveis somos perante as ameaças globais; 
por outro, expôs de forma muito clara a fragilidade das nossas 

economias. O mundo que surgir após esta crise será muito 
distinto do que conhecíamos; por isso mesmo, devemos aprender 
com esta experiência e vê-la como a oportunidade de construir 

um futuro melhor. O primeiro passo para o conseguir 
é concentrar, desde já, os nossos esforços na aceleração 

da digitalização.

A mudança é a única constante
Num mundo tão interdependente e interconec-

tado como aquele em vivemos, dispor da tecno-

logia e do planeamento necessários é fundamen-

tal para uma recuperação mais rápida, ao mesmo 

tempo que protegemos as pessoas e os ativos. 

O planeamento atempado permite identificar e 

proteger os processos vitais das organizações, 

cujo plano de resposta deverá ser personalizado, 

combinando a gestão do risco, de incidentes, da 

crise e da continuidade. Mas o que é certo é que 

todas as empresas vão necessitar de uma plani-

ficação proativa, que lhes permitirá superar da 

melhor forma, e desde o primeiro momento, as 

consequências da incerteza.

A tecnologia como facilitador
Quando uma crise afeta uma organização, tor-

na-se evidente o quão valioso é poder contar 

com operações digitais e, sobretudo, com uma 

infraestrutura bem equipada para elas.

As tecnologias digitais proporcionam acesso a 

informação mais precisa e completa, que per-

mite reduzir as conjeturas e implementar ações 

padronizadas e coordenadas, de forma a asse-

gurar a continuidade do negócio. No entanto, 

uma vez que a tecnologia está em constante 

evolução, é necessário reavaliar continuamen-
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te as necessidades, os orçamentos e as estra-

tégias das organizações. Se as empresas não 

possuírem, internamente, as capacidades ne-

cessárias para implementar e ajustar os seus 

planos de forma rápida e eficaz, é recomendá-

vel que recorram a profissionais externos.

Conectividade e estratégia, 
pontos fulcrais em tempos 
de crise
As crises não respeitam horários nem férias. 

Mais do que isso: tal como vemos no caso 

atual, as autoridades podem até impor medi-

das que dificultem ou impeçam o acesso físico 

às instalações das empresas. Assim, uma orga-

nização resiliente é aquela que consegue atuar 

de forma eficaz em qualquer momento e a 

partir de qualquer lugar. Mais do que nunca, as 

aplicações e plataformas mobile permitem aos 

colaboradores atuar de forma imediata, aceder 

diretamente a informação essencial para ga-

rantir a continuidade do negócio e coordenar 

todos os aspetos das operações – e tudo isto 

de forma remota.

Para além disso, as aplicações de colaboração e 
os softwares de realidade virtual e aumentada 
também permitem que os trabalhadores que 
se encontram nas instalações recebam apoio 
remoto de outros profissionais. Estes podem 
aceder em tempo real aos dados sobre o es-
tado do edifício e dos equipamentos, e assim 
proporcionar orientações oportunas para resol-
ver possíveis incidentes.

Ninguém imaginava o quanto a crise atual se 
converteria num momento crucial para a hu-
manidade. Podemos vê-lo como um aviso em 
relação à nossa vulnerabilidade e interdepen-
dência face às ameaças globais, mas também 
como uma oportunidade para a construção de 
um futuro mais resiliente e sustentável a todos 
os níveis, e que a longo prazo será indubita-
velmente mais positivo do que a realidade que 
vivíamos antes da COVID-19. Apostar desde já 
nas novas plataformas digitais, que combinam 
tecnologia avançada e conectividade remota, 
que serão a chave para o atingirmos. 

schneiderportugal@teamlewis.com

mailto:schneiderportugal%40teamlewis.com?subject=
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A Portugalglobal e a COSEC apresentam-lhe uma Tabela Clas-
sificativa de Países com a graduação dos mercados em função 
do seu risco de crédito, ou seja, consoante a probabilidade de 
cumprimento das suas obrigações externas, a curto, a médio e 
a longo prazos. Existem sete grupos de risco (de 1 a 7), corres-

pondendo o grupo 1 à menor probabilidade de incumprimento 
e o grupo 7 à maior.
As categorias de risco assim definidas são a base da avaliação do 
risco país, da definição das condições de cobertura e das taxas de 
prémio aplicáveis.

Tabela classificativa de países
Para efeitos de Seguro de Crédito à exportação 

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5 Grupo 6 Grupo 7

Singapura *
Taiwan

Arábia Saudita
Brunei
China •
EAUa

Gibraltar
Koweit
Macau
Malásia

Bahamas
Barbados
Botswana
Bulgária
Dep/ter Austr.b

Dep/ter Din.c

Dep/ter Esp.d

Dep/ter EUAe

Dep/ter Fra.f

Dep/ter N. Z.g

Dep/ter RUh

Filipinas
Hong-Kong
Ilhas Marshall
Índia
Indonésia
Marrocos •
Maurícias
México •
Micronésia
Palau
Peru
Qatar
Roménia
Tailândia
Trind. e Tobago
Uruguai

África do Sul •
Aruba
Colômbia
Costa Rica
Croácia
Dominicana. Rep.
Guatemala
Panamá
Rússia
Sérvia
Vietname

Albânia 
Argélia
Azerbaijão
Bangladesh
Barein
Bolívia
Brasil •
Cazaquistão
Curaçau
Egipto
El Salvador
Fidji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Oman
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Camboja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Myanmar
Namíbia
Nigéria
Nauru
Nepal 
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Sri Lanka
Suazilândia
Suriname 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Turquemenistão
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herze-
govina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibuti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Iemen
Irão
Iraque
Laos
Líbano

Libéria
Líbia
Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro  
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália 
Sudão
Sudão do Sul 
Tadjiquistão
Tonga 
Venezuela
Zâmbia
Zimbabué

Fonte: COSEC - Companhia de Seguro de Créditos. S.A.
* País pertencente ao grupo 0 da classificação risco-país da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.

• Mercado de diversificação de oportunidades             

a) Abu Dhabi, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah, Um Al Quaiwain e Ajma 
b) Ilhas Norfolk     
c) Ilhas Faroe e Gronelândia
d) Ceuta e Melilha     
e) Samoa, Guam, Marianas, Ilhas Virgens e Porto Rico   

f)  Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, Reunião, S. Pedro e Miquelon, Polinésia 
Francesa, Mayotte, Nova Caledónia, Wallis e Futuna

g) Ilhas Cook e Tokelau, Ilhas Nive
h)  Anguilla, Bermudas, Ilhas Virgens, Cayman, Falkland, Pitcairn, Monserrat, Sta. Hel-

ena, Ascensão, Tristão da Cunha, Turks e Caicos

NOTAS

COSEC
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PIB (tvh %, real) 1,8% 2,0% 3,5% 2,6% 2,2% -2,3%

Exportações de Bens e Serviços (% do PIB, preços correntes) 40,6% 40,2% 42,7% 43,7% 43,8% 42,2%

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 4 710 788 -840 424 -420 -513 1 279 1 791

ID do Exterior em Portugal (IDE) 6 877 4 577 6 669 5 753 7 356 1 721 1 306 -415

Saldo -2 167 -3 789 -7 509 -5 329 -7 775 -2 234 -27 2 206

ID de Portugal no Exterior (IDPE) 59 984 60 407 57 684 50 889 51 697 50 970 51 585 614

ID do Exterior em Portugal (IDE) 125 515 127 260 137 878 134 746 143 884 137 587 142 368 4 781

Saldo -65 531 -66 853 -80 194 -83 857 -92 187 -86 617 -90 784 -4 167

Indústrias transformadoras 153 316 163 -181 219 401

Eletricidade, gás e água -340 758 1 098 46 -51 -97

Construção -191 -70 121 62 -78 -141

Serviços 185 263 77 1 576 926 -650

Outros setores de atividade -320 12 332 218 291 72

PIB 2,2% -2,3% -8,0% -9,4% -9,8%(a) -9,5% -6,9%

Consumo Privado 2,2% -1,0% n.d. -10,0% -5,8% -8,9% -4,3%

Consumo Público 1,1% 0,5% n.d. 3,1% 2,4% 0,6% 3,1%

Formação Bruta de Capital Fixo 6,6% -0,3% n.d. -10,6% -8,6% -11,1% -12,2%

Exportações de Bens e Serviços 3,7% -4,9% n.d. -15,5% -14,1% -25,3% -15,4%

Importações de Bens e Serviços 5,3% 2,2% n.d. -13,3% -10,3% -22,4% -11,4%

Unidade: tvh % (em volume)

Balança Corrente (% PIB) -0,1% -2,0% 0,3% -0,2% -0,6% 0,3%(b) 0,3%

Taxa de Desemprego (%) 6,5% 6,7% 13,9% 11,6% 9,7% 10,1% 9,6%

Taxa de Inflação (%) 0,3% 0,2%(c) -0,2% 0,2% 0,0%(a) 0,1% -0,2%

Dívida Pública (% PIB) 117,7% 120,2% 135,0% 135,9% 131,6% n.d. 134,4%

Saldo Sector Público (% PIB) 0,2% -1,1% -7,1% -7,9% -6,8% n.d. -6,3%

Fontes: BP - Banco de Portugal        CE - Comissão Europeia        FMI - Fundo Monetário Internacional        INE - Instituto Nacional de Estatística
MF - Ministério das Finanças        OCDE - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico
Notas: (a) - Summer European Economic Forecast Interim (07/07/2020)        (b) - Balança Corrente e de Capital        (c) - Variação homóloga mensal em junho de 2020
Siglas: M€ - Milhões de euros        n.d. - não disponível         P - Previsão da Comissão Europeia (Ameco)        PPC - Paridade de Poder de Compra 

Angola -18 300 318

Espanha 26 277 251

Países Baixos -670 166 837

Irlanda -3 152 155

Brasil -19 93 112

União Europeia -352 672 1 024

Extra UE -161 606 767

Espanha 98 696 598

Angola 92 342 250

Alemanha -8 263 271

Países Baixos 144 195 52

França 863 154 -709

União Europeia 744 1 159 415

Extra UE 976 147 -829

INDICADORES MACROECONÓMICOS E INVESTIMENTO DIRETO

INDICADORES MACROECONÓMICOS, 
INVESTIMENTO e COMÉRCIO EXTERNO

PRODUTO INTERNO BRUTO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
jan/mar

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR 
(FLUXOS) 2015 2016 2017 2018 2019 2019  

jan/mar
2020  

jan/mar
vh M€ 
20/19

ID DE PORTUGAL COM O EXTERIOR  
(STOCK) 2015 dez 2016 dez 2017 dez 2018 dez 2019 dez 2019 mar 2020 mar vh M€ 20/19

PREVISÕES MACROECONÓMICAS
2019 2020 jan/mar 2020 (P)

INE 05/20 INE 05/20 FMI 04/20 OCDE 06/20 CE 05/20 BP 06/20 MF 06/20

IDPE POR PAÍS DE DESTINO 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19 IDPE POR PAÍS DE ORIGEM 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal

ID POR SETOR DE ATIVIDADE
IDPE IDE

2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19 2019 jan/mar 2020 jan/mar vh M€ 20/19
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS

Exportações bens 59 899 3,5% 25 611 20 933 -18,3% -39,0% 14,4%

Exportações bens UE 42 357 4,9% 18 200 14 819 -18,6% -37,0% 25,7%

Exportações bens Extra UE 17 543 0,4% 7 411 6 115 -17,5% -43,8% -7,4%

Unidade: Milhões de euros

Importações bens 80 287 6,4% 34 036 27 548 -19,1% -40,2% 5,2%

Importações bens UE 59 260 7,0% 25 053 19 851 -20,8% -37,9% 14,4%

Importações bens Extra UE 21 027 4,9% 8 984 7 697 -14,3% -46,3% -15,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações bens UE 70,7% -- 71,1% 70,8% -- -- --

Exportações bens Extra UE 29,3% -- 28,9% 29,2% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações bens UE 73,8% -- 73,6% 72,1% -- -- --

Importações bens Extra UE 26,2% -- 26,4% 27,9% -- -- --

Unidade: % do total

BENS (Exportação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mai 2020 jan/mai tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mai/mai
tvc % 20/20 

mai/abr

BENS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mai 2020 jan/mai tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mai/mai
tvc % 20/20 

mai/abr

Espanha 24,6% -18,3%

França 13,2% -17,5%

Alemanha 11,8% -20,6%

Reino Unido 5,6% -25,5%

EUA 5,3% -14,3%

Itália 4,5% -23,9%

Países Baixos 3,9% -18,5%

Máquinas e aparelhos 14,1% -15,3%

Veículos e outro material de transporte 13,5% -35,9%

Metais e comuns 7,7% -20,2%

Agrícolas 7,5% -2,9%

Plásticos e borracha 7,1% -18,0%

Espanha 30,7% -16,3%

Alemanha 12,9% -24,2%

França 7,5% -39,5%

Países Baixos 5,4% -10,4%

Itália 5,0% -20,4%

China 4,5% 3,3%

Brasil 3,0% -18,3%

Máquinas e aparelhos 17,5% -20,9%

Químicos 12,7% -0,8%

Veículos e outro material de transporte 12,3% -38,8%

Agrícolas 11,0% -6,6%

Combustíveis minerais 10,5% -25,3%

EUA -183 -0,7

Países Baixos -187 -0,7

Itália -294 -1,1

Reino Unido -403 -1,6

França -590 -2,3

Alemanha -639 -2,5

Espanha -1 159 -4,5

Brasil 434 1,3

Azerbaijão -223 -0,7

Itália -351 -1,0

Rússia -381 -1,1

Alemanha -1 132 -3,3

França -1 341 -3,9

Espanha -1 652 -4,9

Plásticos e borracha -356 -1,0

Metais comuns -541 -1,6

Combustíveis minerais -978 -2,9

Máquinas e aparelhos -1 272 -3,7

Veículos e outro material de transporte -2 149 -6,3

Exp. Bens – Clientes 2020 (jan/mai) % Total 
2020 tvh % 20/19

Exp. Bens – Produtos 2020 (jan/mai) % Total 
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Fornecedores 2020 (jan/mai) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Bens – Produtos 2020 (jan/mai) % Total 
2020 tvh 20/19

Exp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Plásticos e borracha -327 -1,3

Combustíveis minerais -347 -1,4

Metais comuns -405 -1,6

Máquinas e aparelhos -534 -2,1

Veículos e outro material de transporte -1 580 -6,2

Exp. Bens – Var. Valor M€ Cont. p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: INE
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COMÉRCIO INTERNACIONAL DE SERVIÇOS

Exportações totais serviços 30 892 16,3% 12 684 8 747 -31,0% -62,5% -6,8%

Exportações serviços UE 21 766 14,8% 6 851 4 930 -28,0% -67,7% -6,8%

Exportações serviços Extra UE 9 127 20,0% 5 833 3 816 -34,6% -50,1% -6,7%

Unidade: Milhões de euros

Importações totais serviços 14 664 9,6% 6 895 5 607 -18,7% -39,9% -8,0%

Importações serviços UE 9 492 7,1% 3 869 3 124 -19,2% -48,2% -5,1%

Importações serviços Extra UE 5 171 14,6% 3 027 2 483 -18,0% -22,8% -11,8%

Unidade: Milhões de euros

Exportações serviços UE 70,5% -- 54,0% 56,4% -- -- --

Exportações serviços Extra UE 29,5% -- 46,0% 43,6% -- -- --

Unidade: Milhões de euros

Importações serviços UE 64,7% -- 56,1% 55,7% -- -- --

Importações serviços Extra UE 35,3% -- 43,9% 44,3% -- -- --

Unidade: % do total

SERVIÇOS (Exportação) 2019 
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mai 2020 jan/mai tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mai/mai
tvc % 20/20 

mai/abr

SERVIÇOS (Importação) 2019  
jan/dez

tvh % 19/18 
jan/dez 2019 jan/mai 2020 jan/mai tvh % 20/19 tvh % 20/19 

mai/mai
tvc % 20/20 

mai/abr

Reino Unido 15,1% -35,7%

França 13,0% -31,3%

Espanha 12,9% -22,9%

Alemanha 9,8% -33,8%

EUA 7,5% -34,5%

Suíça 4,5% -20,6%

Países Baixos 4,2% -24,3%

Viagens e turismo 34,9% -47,8%

Transportes 25,9% -25,0%

Outros serviços fornecidos por empresas 19,2% -15,6%

Telecomunicações, informação e informática 9,0% 16,1%

Construção 2,7% -14,2%

Espanha 16,5% -22,0%

Reino Unido 12,7% -11,8%

França 8,3% -19,1%

Alemanha 8,3% -14,4%

EUA 6,7% -16,9%

Países Baixos 4,6% -15,4%

Irlanda 4,3% -25,7%

Outros serv. Forn. por empresas 29,4% -4,1%

Transportes 24,0% -22,5%

Viagens e turismo 19,6% -40,1%

Telecom., informação e informática 7,2% -1,6%

Direitos de util. de prop intelec. 5,2% -9,6%

Países Baixos -119 -34,4

Brasil -256 -52,5

Espanha -336 -59,2

EUA -345 -23,6

Alemanha -436 -43,6

França -515 -40,0

Reino Unido -733 -44,5

Luxemburgo -49 -0,7

EUA -76 -1,1

Alemanha -78 -1,1

Irlanda -84 -1,2

Reino Unido -95 -1,4

França -110 -1,6

Espanha -261 -3,8

Direitos de util. de prop intelec. -31 -0,4

Manutenção e reparação -38 -0,6

Out. serv. forn. por empresas -71 -1,0

Transportes -390 -5,7

Viagens e turismo -737 -10,7

Exp. Serviços – Clientes 2020 (jan/mai) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços – Tipo 2020 (jan/mai) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Fornecedores 2020 (jan/mai) % Total  
2020 tvh 20/19

Imp. Serviços – Tipo 2020 (jan/mai) % Total  
2020 tvh 20/19

Exp. Serviços – Var. Valor M€
Cont. 
p. p.

Imp. Serviços – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Imp. Serviços – Var. Valor M€ Cont. p. p.

Telecomunicações, informação e informática 109 0,9

Construção -84 -0,7

Outros serviços fornecidos por empresas -311 -2,5

Transportes -756 -6,0

Viagens e turismo -2 797 -22,1

Exp. Bens – Var. Valor M€
Cont. 
p.p.

Unidade: Milhões de euros (M€)   Fonte: Banco de Portugal
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BOOKMARKS Portugalglobal nº13268

O programa “Scrum” é o mais 

utilizado framework Agile de de-

senvolvimento de projetos, sen-

do uma arma secreta usada por 

muitas das mais bem-sucedidas 

empresas do mundo. Google, Fa-

cebook, Amazon e Apple – para 

referir apenas as quatro gigantes 

mundiais – recorrem a este pro-

grama para acelerar a inovação, 

afinar o foco nos clientes e dimi-

nuir drasticamente o tempo de 

tomada de decisões.

Recentemente, este programa 

saiu definitivamente do nicho das 

empresas de software e tecnoló-

gicas. J.J. Sutherland e a sua equi-

pa expandiram a aplicação para 

áreas que vão desde o setor ban-

cário até à mineração, passando 

pela saúde e a biotecnologia.

Nesta obra, o autor recorre à sua 

vastíssima experiência em campo 

para explicar a líderes, gestores e 

funcionários os desafios que terão 

de enfrentar numa transformação 

Agile. Além disso, mostra como 

a framework pode ser usada em 

qualquer projeto e indústria, des-

de uma fábrica de automóveis na 

Europa a uma ONG em África, 

passando por uma construtora de 

aviões de combate na Suécia.

J.J. Sutherland é o CEO da Scrum 

Inc., uma empresa de consultoria 

e formação que usa o “Scrum” 

para acelerar a obtenção de re-

sultados em companhias de todo 

o mundo. É ainda autor da obra 

“Scrum – A Arte de Fazer o Dobro 

do Trabalho em Metade do Tem-

po”, escrito com o seu pai, Jeff 

Sutherland, cocriador do Scrum. 

Anteriormente, o autor trabalhou 

como correspondente e produtor 

da rádio pública americana (NPR), 

em Bagdade, tendo feito a cober-

tura das guerras do Iraque e do 

Afeganistão, da Primavera Ára-

be e do rescaldo do tsunami de 

2011 no Japão. Foi premiado por 

esse trabalho com os galardões 

duPont, Peabody, The Edward R. 

Murrow e Lowell Thomas. 

Com o Coronavírus a deixar mui-

tos negócios de “pernas para o 

ar”, e várias economias em crise, 

a Harvard Business Review apre-

senta-lhe as respostas e o apoio 

de que precisa para combater es-

tes tempos difíceis. 

O livro “Coronavírus: Liderança + 

Recuperação” vai ajudá-lo a enten-

der melhor esta situação sem pre-

cedentes e dá-lhe as ferramentas 

de que precisa para que possa con-

torná-la e navegar para bom porto.

Esta obra conta com 16 artigos es-

critos por vários autores, com o ob-

jetivo de ajudar os leitores a tirarem 

os seus negócios da crise e dizerem 

adeus aos efeitos da pandemia.

Assim, disponibiliza a informa-

ção mais recente sobre o futuro 

das empresas. 

A Harvard Business Review é uma 

publicação da Harvard Business 

Publishing, que tem como princi-

pal objetivo a reflexão inteligente 

sobre as melhores práticas na ges-

tão de negócios. 

 Autor: J.J. Sutherland
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Ano: 2020
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Autora: Harvard Business Review
Editora: Actual 
Ano: 2020
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