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Aumentar as exporta-
ções nacionais, refor-
çar a captação de in-
vestimento estrangeiro 
e promover a imagem 
de Portugal no exterior 
são as missões âncora 
da AICEP, consubstan-

ciadas num vasto conjunto de medidas que 
nos propomos desenvolver com o Plano Estra-
tégico para o triénio 2020-2022 que apresen-
tamos nesta edição da Portugalglobal.

Essas medidas serão visíveis no reforço da 
Rede externa, com a abertura de pontos de 
rede em novas geografias e o aumento da 
capacidade de atuação em mercados chave 
para as empresas portuguesas. Serão tam-
bém visíveis na organização da participação 
de Portugal e das empresas em eventos de 
grande dimensão e visibilidade como a Expo 
2020 Dubai, que começa já em outubro, e a 
edição da Hannover Messe em 2022 na qual 
Portugal será o País-parceiro. Serão visíveis na 
alocação de mais recursos especializados para 
a angariação de investimento. Serão ainda 
visíveis no desenvolvimento de novos produ-
tos e serviços no domínio da capacitação de 
empresas e na consolidação do processo de 
transformação digital da AICEP. 

São medidas destinadas às empresas portu-

guesas e ao desenvolvimento das suas estraté-

gias de crescimento e expansão, mas também 

àquelas que escolhem Portugal para se instala-

rem, contribuindo para o crescimento da eco-

nomia nacional e para a notoriedade interna-

cional do nosso país.

Na nova realidade em que vivemos temos tam-

bém a perceção de que os fatores de competitivi-

dade de Portugal se mantêm e que as empresas 

portuguesas demonstraram ao país e ao mun-

do a sua resiliência e capacidade de adaptação, 

apostando em novos processos de gestão e na 

tecnologia e inovação dos seus produtos.

É, pois, de Portugal que vamos falar nesta edi-

ção da revista, da sua competitividade, dos 

principais setores exportadores e da sua evo-

lução muito positiva nos últimos anos. É uma 

vitória das empresas e dos agentes económicos 

portugueses que têm na AICEP um parceiro 

empenhado neste esforço conjunto de levar 

Portugal mais longe.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP

Novo Plano Estratégico da AICEP
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AICEP 
APRESENTA NOVO 

PLANO ESTRATÉGICO
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 A AICEP assenta a sua estratégia em dois grandes objetivos, alicerçados em quatro pilares fundamentais.

Promover a internacionalização das empresas portuguesas e apoiar a sua atividade 
exportadora, captar e acompanhar projetos de investimento estruturantes, de 

origem nacional ou estrangeira, e promover a imagem de Portugal com iniciativas 
criadoras de valor para o país são os grandes eixos de atuação da AICEP – Agência 

para o Investimento e Comércio Externo de Portugal.

O Plano Estratégico da Agência (PEA) para o triénio 2020-2022 contém um 
conjunto alargado de medidas, dando continuidade a projetos e ações em 
desenvolvimento e elencando um número de novas medidas, consideradas 

estratégicas para melhor apoiar a economia e as empresas portuguesas  
numa conjuntura gerada por uma nova realidade, decorrente da crise 
pandémica, e que veio expor a necessidade de uma rápida adaptação  

a novos processos e produtos.

Portugal registou, nos últimos anos, 

uma evolução muito positiva quer em 

termos de exportações, que em 2019 

representavam já 43,5 por cento do 

PIB, quer no que respeita à angaria-

ção pelo AICEP de novos investimen-

tos no país, com valores recorde nos 

anos de 2018 e 2019 que ascende-

ram a perto de 1,2 mil milhões de eu-

ros. Uma evolução que se mantinha 

no primeiro trimestre de 2020, mas 

que sofreu um revés devido a crise 

pandémica COVID-19. Apesar da 

conjuntura adversa, as exportações 

estão a recuperar o seu nível de cres-

cimento e o investimento mantém 

níveis elevados em termos de valor. 

2021 é, portanto, um ano de recupe-

ração e a AICEP vai, com o novo Plano 

Estratégico, reforçar a sua atuação em 

vários domínios para apoiar as empre-

sas nas suas estratégias de internacio-

nalização e na área de captação de no-

vos investimentos.

LINHAS ESTRATÉGICAS



DESTAQUE Portugalglobal nº1448

A angariação de investimento estru-
turante é uma das missões da AICEP 
e uma das mais competitivas a nível 
internacional. Os diversos planos de 

recuperação (PRR) na Europa vão in-
troduzir ainda mais concorrência entre 
países na hora de captar novos projetos 
de investimento. A AICEP irá, por isso, 

reforçar a rede de FDI Scouts, especia-
listas de captação de investimento, na 
Europa, mas também noutras geogra-
fias onde se justifique a sua atuação.

INVESTIMENTO

A AICEP conta atualmente com cer-
ca de 50 pontos de rede em todo o 
mundo. Nos últimos anos, a Agên-
cia tem vindo a fazer uma avaliação 
sobre a forma mais eficaz de gerir a 
sua atividade em cada mercado, qual 
o impacto que os mercados têm na 
economia e o interesse efetivo das 
empresas. E, nesse contexto, consi-
dera-se necessário adaptar e refor-
çar os pontos de rede nas geografias 
de maior interesse para as empresas 
portuguesas e também para captar 
mais investimento.

Sendo a Europa (União Europeia) desti-
no de mais de 70 por cento das expor-
tações nacionais, a AICEP irá reforçar 
a sua presença nos mercados nórdicos 
através da abertura de Delegações na 
Noruega e na Finlândia, sob a coor-
denação da Delegação da Suécia. Irá 
igualmente reforçar as equipas em ou-
tros mercados europeus onde ainda há 
quota para aumentar as exportações. 

Outra aposta de reforço será em paí-
ses como o Japão, Coreia do Sul, Mé-
xico, Canadá, com os quais a Europa 

assinou Acordos de Comércio Livre e 
que apresentam novas oportunidades 
para as empresas portuguesas, e nos 
Países de Língua Portuguesa onde as 
empresas têm uma presença de relevo 
e de longo prazo.

Os Estados Unidos da América apre-
sentam igualmente potencialidades de 
crescimento para as empresas, pelo que 
a AICEP irá abrir uma Delegação em 
Chicago, reforçando, dessa forma, a 
atividade desenvolvida pelas Delegações 
de Nova Iorque e São Francisco.

REDE EXTERNA DA AICEP

NOVO PLANO ESTRATÉGICO  – PILAR ESTRATÉGICO I
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Portugal participará em duas gran-

des ações mundiais onde irá promo-

ver a qualidade dos produtos por-

tugueses, bem como as vantagens 

competitivas do país, como sejam  o 

talento e a inovação. 

Expo 2020 Dubai
A participação portuguesa na Expo 

2020 Dubai procura contribuir para o 

aprofundamento das relações políti-

cas, económicas e culturais entre Por-

tugal, os Emirados Árabes Unidos e os 

restantes países da região. Além disso, 

será um palco importante para Portu-

gal mostrar ao mundo o seu talento e 

inovação. A AICEP vai apostar muito 

na dimensão económica nesta exposi-

ção mundial, promovendo empresas e 

produtos portugueses, nomeadamen-

te através de uma ‘PT Concept Store’, 

que será um ensaio-piloto. 

Hannover Messe 2022
Portugal será País-parceiro da Han-

nover Messe 2022, o maior certame 

mundial da indústria, onde irá procurar 

captar investidores, estimular as expor-

tações, apresentar produtos inovado-

res e promover parcerias industriais.

A participação portuguesa é uma or-

ganização conjunta da AICEP, da AIM-

GRANDES EVENTOS INTERNACIONAIS

A AICEP irá apostar em campanhas 
de promoção externa, para obter pi-
cos de notoriedade que aumentem a 
perceção sobre a qualidade da oferta 
portuguesa. As empresas e setores em 

conjunto ganham escala, tornando 
a promoção mais eficiente.

Salientam-se as campanhas "Invest in 
Portugal" e de Cross-Selling para a 

promoção Cruzada de Fileiras setoriais 
– “Created & Made in Portugal” –, em 
alinhamento, nomeadamente, com as 
grandes macrotendências de consumo – 
“AICEP Sustainable Export Programme”.

1/20 
Cofinanciado por:

CAMPANHAS DE NOTORIEDADE 
NO MERCADO EXTERNO

MAP – Associação dos Industriais Me-

talúrgicos, Metalomecânicos e Afins de 

Portugal e da CCILA – Câmara de Co-

mércio e Indústria Luso-Alemã, naque-

la que constitui uma oportunidade úni-

ca para as empresas nacionais e para 

Portugal, pois será um palco mundial 

de afirmação das nossas capacidades 

de inovação, produção, serviço e talen-

to, numa altura em que estão em curso 

importantes processos de relocalização 

global das cadeias de valor.

Portugal gozará de uma localização pri-
vilegiada na Hannover Messe 2022, con-
substanciada em quatro pavilhões – um 
pavilhão central e três temáticos, estes 
últimos dedicados às três áreas de apos-
ta que constituem a participação por-
tuguesa: Engineered Parts & Solutions, 
Energy Solutions e Digital Ecosystems.
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A CONSTRUÇÃO 
DA MARCA PORTUGAL

A AICEP irá dar continuidade ao seu 

processo de transformação digital. 

Ainda este ano será disponibilizada 

uma nova ferramenta – o Otimiza-

dor de Investimento – que perante 

o perfil/projeto de investimento e as 

necessidades e requisitos indicados, 

permitirá selecionar a localização mais 

adequada para esse investimento.

Na área da capacitação, destacam-

-se os programas “AICEP Export To-

gether” e “Connecting Links”, bem 

como o alargamento da oferta da 

Academia AICEP, no âmbito de no-

vas tendências de consumo, de que é 

exemplo a sustentabilidade, e das tec-

nologias disruptivas.

Esta será uma iniciativa a concretizar 
na próxima década e visa aumentar 
a notoriedade do país no mundo. 
A AICEP assume a coordenação no 
Plano Estratégico para a Marca Portu-
gal, que será apresentado em 2022.

NOVO PLANO ESTRATÉGICO  – PILAR ESTRATÉGICO II

NOVO PLANO ESTRATÉGICO  – PILAR ESTRATÉGICO III

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL 
E NOVOS PRODUTOS
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CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
DA AICEP (TRIÉNIO 2020-2022)

Licenciado em Economia pela Universi-

dade Católica Portuguesa (2002), presi-

de à AICEP desde abril de 2017, sendo 

este o seu segundo mandato à frente 

da Agência. Castro Henriques tem ain-

da o European Baccalaureate da Euro-

pean School of Brussels II, um mestrado 

(MPhil) em Economia pela University of 

Cambridge, Reino Unido, e um MBA 

do INSEAD, França/Singapura.

Ao longo do seu percurso profissional 

foi presidente do Conselho de Ad-

ministração da aicep Global Parques 

– Empresa de Gestão de Parques In-

dustriais Empresariais, e administrador 

executivo da AICEP. Anteriormente, 

assumiu vários cargos no grupo EDP, 

designadamente na área de Marke-

ting Analytics. Entre 2004 e 2006 

foi professor assistente e assessor da 

Direção na Universidade Católica Por-

tuguesa, e docente de aulas práticas 

para as licenciaturas em Economia 

e Gestão, nas matérias de Crescimen-

to Económico, Macroeconomia e Eco-

nomia Industrial. Foi também consul-

tor na McKinsey & Company.

O Conselho de Administração da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E. P. E., é presidido por 
Luís Castro Henriques e tem como vogais executivos João Dias, Madalena Oliveira e Silva, Francisca Guedes de Oliveira 
e Rita Araújo.

LUÍS CASTRO HENRIQUES 
Presidente
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JOÃO DIAS 
Vogal executivo

João Dias é licenciado em Economia pelo 
Instituto Superior de Economia e Gestão 
- ISEG e mestre em Economic History pela 
London School of Economics. Tem ainda 
uma licenciatura e mestrado em Psico-
logia (Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada - ISPA). Tal como Castro Hen-
riques, transitou da anterior Administra-
ção ocupando o cargo de administrador 
executivo. Antes de ingressar na AICEP, 
em 2014, foi administrador executivo da 
EMEL (Empresa Municipal de Mobilidade 
e Estacionamento de Lisboa) e da Prio 
Energy. Assumiu ainda funções como 
coordenador do Programa Nacional para 
a Mobilidade Elétrica e foi adjunto eco-
nómico do primeiro-ministro dos XVII e 
XVIII Governos Constitucionais.

MADALENA OLIVEIRA  
E SILVA
Vogal executivo

Licenciada em Direito pela Faculda-
de de Direito de Lisboa, com mestra-

do em Direito Internacional Público 
pela Universidade de Direito, de Eco-
nomia e de Ciências Sociais de Paris 
(Paris II) e pós-graduação em Direito 
Comunitário no Colégio da Europa, 
Bruges (Bélgica) e o Curso de Ges-
tão para Executivos da Universidade 
Católica Portuguesa, Madalena Oli-
veira e Silva tem todo um percurso 
profissional ligado à AICEP e ao an-
tigo ICEP. Administradora executiva 
da Agência desde 2017, foi diretora 
da AICEP com responsabilidades no 
acompanhamento de projetos de 
investimento e redução de custos 
de contexto associados, da Unida-
de de Gestão de Delegações e das 
Direções Jurídica e de Investimento 
Estrangeiro do ICEP. Exerceu ainda 
funções como dirigente no Instituto 
de Segurança Social.

nistração da EDPR, foi, durante 2020, 
presidente do Conselho Fiscal da Uni-
labs Portugal e é, desde 2015, mem-
bro do Conselho Científico e Estraté-
gico do Instituto de Políticas Públicas. 
É, desde 2015, membro do Conselho 
Económico e Social.

FRANCISCA GUEDES  
DE OLIVEIRA 
Vogal executivo

Doutorada em Economia, com espe-

cialização em Economia Pública pela 

Faculdade de Economia da Universi-

dade Nova de Lisboa, e licenciada e 

mestre em Economia pela Faculdade 

de Economia da Universidade do Por-

to, Francisca Guedes de Oliveira é pro-

fessora auxiliar na Católica Porto Bu-

siness School (CPBS) da Universidade 

Católica Portuguesa no Porto.

Entre outros cargos, fez parte, entre 

2015 e 2020, do Conselho de Admi-

RITA ARAÚJO 
Vogal Executivo

Rita Araújo é licenciada em Direito 
pela Universidade de Lisboa, tendo 
ainda o Advanced Management Pro-
gram pela Católica Lisbon School of 
Business and Economics e pela Kel-
logg School of Business da Northwest-
ern University de Chicago.

É administradora executiva da AICEP 
para o triénio 2020-2022, tendo 
exercido diversos cargos de chefia 
na Agência nas áreas Comercial, das 
Relações Institucionais e Mercados Ex-
ternos. Anteriormente foi key account 
manager na Área de Desenvolvimento 
Comercial da API – Agência Portugue-
sa de Investimento, e coordenadora 
na Direção Investimento Estrangeiro 
do antigo ICEP.
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LUÍS CASTRO HENRIQUES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA AICEP

MAIS EXPORTAÇÕES E MAIS 
INVESTIMENTO A CAMINHO 
DA RECUPERAÇÃO ECONÓMICA
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A realização de campanhas internacionais de promoção de Portugal e dos 
produtos portugueses, o reforço da Rede externa da AICEP, a aposta no digital 

e o fortalecimento da estratégia de angariação de investimento estrangeiro são as 
grandes metas do Plano Estratégico da Agência para o triénio 2020-2022.

O presidente da AICEP, Luís Castro Henriques, detalha, nesta entrevista, estes 
e outros projetos da Agência que permitirão aumentar as exportações nacionais, 

captar mais investimento e promover a notoriedade de Portugal no mundo.

Do conjunto de cerca de duas dezenas de 
medidas contidas no Plano Estratégico da 
AICEP (PEA) para o triénio 2020-2022 quais 
as que destacaria?

Gostaria de destacar as principais medidas es-
tratégicas do Plano Estratégico da AICEP (PEA) 
para este triénio, sendo que o PEA contém um 
largo leque de medidas que são o reforço ou 
a continuidade de projetos já em desenvolvi-
mento e que não irei referir agora. O primeiro 
tema a destacar será a presença geográfica da 
Agência, onde iremos dar um novo enfoque 
à atividade da rede externa. A diversificação 
de mercados continua a ser uma necessidade, 
mas consideramos que a nossa atuação deve 
ser reforçada em países onde temos um posi-
cionamento mais forte, como é o caso da Eu-
ropa. E porquê? Ao longo desta década temos 
obtido resultados muito positivos na Europa 
que demonstram bem a competitividade das 
empresas portuguesas, e nós acreditamos que 
dentro do mercado da União Europeia – que é 
o nosso verdadeiro mercado interno – pode-
mos continuar a aumentar quota. Neste senti-
do, iremos reforçar a atividade da Agência em 
alguns mercados europeus, designadamente 
nos países nórdicos onde temos uma presença 
na Suécia e na Dinamarca que irá ser alargada 
à Noruega e à Finlândia, embora ficando sob a 
coordenação de Estocolmo.

Numa segunda dimensão de prioridades, ire-
mos apostar em países com Acordos de Co-
mércio Livre, como são os casos do Japão e da 
Coreia no Oriente, e do Canadá e do México 
na América do Norte.

Nos Estados Unidos, país com o qual não tem 
Acordo de Comércio Livre, pensamos ainda 
haver oportunidades para as empresas portu-
guesas pelo que iremos abrir uma Delegação 
em Chicago. A presença das empresas por-
tuguesas neste mercado é forte e tem espa-
ço para crescer pelo que se justifica a aber-

tura de uma terceira Delegação nos EUA, 
onde já estamos presentes em Nova Iorque 
e São Francisco. 

Uma terceira prioridade são os Países de Lín-
gua Portuguesa onde a presença das empresas 
portuguesas é uma aposta de longo prazo, que 
deve contar com um apoio forte e continuado 
das Delegações da AICEP. 

Mas esta estratégia implica deixar de es-
tar noutros mercados onde a AICEP já 
teve presença?

Ao longo do tempo, a AICEP faz uma avaliação 
acerca da forma mais eficaz para gerir a sua 
atividade em cada mercado, qual o impacto 
que os mercados têm na Economia e o interes-
se efetivo das empresas. 

Temos de perceber que tipo de atuação é a 
mais eficaz para cada mercado, tendo em con-
ta os meios (orçamentais e de recursos huma-
nos) que a AICEP dispõe, que serão sempre 
limitados. Assim, há várias formas de estar nos 
mercados, além da presença física, que podem 
ser tão ou mais eficazes. Há os que exigem 
a presença física da AICEP, com Delegações, 
os que podem ser acompanhados através de 
outros mercados limítrofes ou de Portugal, e 
outros ainda que necessitam de um tipo de 
acompanhamento diferente. É o caso dos mer-
cados árabes em que as missões institucionais 
são mais eficazes e onde vamos reforçar essas 
missões, coordenando as ações de forma re-
gional, a partir da nossa Delegação nos Emira-
dos Árabes Unidos. Outro caso é o dos países 
nórdicos em que vamos apostar no reforço 
presencial tendo em conta os interesses das 
empresas portuguesas e porque percebemos 
que a nossa presença física pode dar um con-
tributo muito importante para as exportações. 
Temos de ter uma abordagem pedagógica, in-
dicando às empresas quais os mercados mais 
relevantes. Por exemplo, a China é um merca-
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Sustainable Export Programme”, uma vez que 
acreditamos que há setores portugueses bem 
preparados neste domínio, fazendo, por isso, 
todo o sentido levar a sua oferta em formato 
de cross-selling.

A AICEP está também diretamente envolvida 
em dois grandes projetos que em muito pode-
rão contribuir para aumentar a notoriedade de 
Portugal no exterior: a Expo 2020 Dubai, que 
arranca em outubro, e a participação como 
país-parceiro na Hannover Messe 2022, em 
abril. A participação na Hannover Messe 2022 
é um evento da maior importância para nós 
dado que é uma oportunidade para Portugal 
mostrar à indústria alemã, através de inova-
ção, talento e competitividade, possui uma 
oferta de excelência. Hoje em dia já temos os 
principais players alemães a operar e a investir 
em Portugal. Mas queremos chegar a toda a 
indústria alemã para que os empresários ale-
mães fiquem a saber que podem encontrar em 
Portugal parceiros, um destino para investimen-
to e comprar produtos feitos com o standard 
e a exigência do mercado alemão. 

Relativamente à Expo 2020 Dubai, como 
está a ser encarado este desafio?

A AICEP está envolvida na organização da par-
ticipação de Portugal na Expo Dubai desde o 
início. É um projeto de uma enorme comple-
xidade porque envolve uma presença de lar-
ga escala. Serão seis meses com um pavilhão 
aberto mais de 12 horas por dia, que recebe-
rá milhares de visitantes e que tem toda uma 
programação à volta do pavilhão e integrada 
na própria programação da Expo. Do ponto de 
vista da coordenação da ação, iremos traba-
lhar para que a Expo seja um sucesso nas suas 
várias dimensões, promovendo o aumento da 
notoriedade de Portugal nos Emirados Árabes 
Unidos e naquela região do mundo. A AICEP, 
em particular, vai apostar muito na dimensão 
económica nesta exposição mundial, promo-
vendo empresas e produtos portugueses, no-
meadamente através de uma PT Concept Sto-
re, que será um ensaio piloto. 

Voltando aos mercados de aposta, que ou-
tros se perfilam no âmbito da estratégia 
da AICEP?

É importante referir os países da CPLP – Co-
munidade de Países de Língua Portuguesa, 

do muito importante, sendo o país com mais 
Delegações da AICEP, mas também temos de 
ser sensíveis a questões como a organização de 
cadeias de valor, como a Austrália, que é um 
mercado interessante, mas em que não há mo-
vimento de empresas portuguesas pois estão 
integradas em cadeias de valor internacionais.

E no que respeita à aposta em mercados 
específicos para captação de investimento?

Nesta dimensão iremos também fazer um re-
forço forte, aumentando a nossa capacidade 
de angariação de investimento na Europa com 
mais dois FDI Scouts, especialistas de capta-
ção de investimento. Repito que este é o nos-
so mercado interno e temos de contar com o 
Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para 
apoiar as exportações, mas também para indu-
zir a captação de investimento. Daí ser neces-
sário aumentar a procura pró-ativa de forma 
diferente da atividade realizada na sede. 

Iremos também ter mais dois elementos que 
irão cobrir outras regiões do mundo, numa 
lógica de organização de campanhas setoriais 
de captação de investimento nas zonas que 
não têm cobertura específica, como o Canadá, 
o Golfo Árabe, o Brasil, a Índia, entre outros.

Em termos de grandes campanhas interna-
cionais, o que está previsto a Agência rea-
lizar neste triénio?

Iremos lançar campanhas de notoriedade 
como o “Invest in Portugal”, mas em maior es-
cala, e continuar a fomentar as campanhas de 
cross-selling, ou seja, de promoção cruzada de 
fileiras. Já realizámos com êxito, no passado, 
este tipo de campanha nos mercados externos, 
de apresentação cruzada da oferta das fileiras 
setoriais, promovendo a ideia do “Created & 
Made in Portugal”. Precisamente, temos atual-
mente em curso a campanha internacional das 
fileiras casa e materiais de construção MADE 
IN PORTUGAL naturally que é dirigida a seis 
mercados estratégicos para a oferta nacional 
de lifestyle.

Também vamos querer explorar novas ma-
crotendências de consumo, como é o caso 
da sustentabilidade, atualmente na agenda 
de muitos países clientes dos produtos por-
tugueses. Iremos fazê-lo através do “AICEP 
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que são mercados de aposta de longo prazo. 
As empresas portuguesas nestes países têm re-
lações perenes, estáveis e que é preciso man-
ter, independentemente dos ciclos económicos 
de cada país. Para valorizar a ação no espaço 
CPLP, gostaria de destacar o Fórum das Agên-
cias, que nos permite coordenar de forma ins-
titucional a ação e a partilha de experiências 
entre agências de cada país, visando gerar uma 
dinâmica económica neste espaço.

A AICEP, em consonância com as políticas 
da União Europeia e do governo portu-
guês, tem vindo a trabalhar na transforma-
ção digital da Agência. Qual o “estado da 
arte” deste processo e quais as vantagens 
que irá ter para as empresas?

O processo de transformação digital da AICEP 
está em desenvolvimento. A nossa aposta no 
digital foi positiva e tem merecido a adesão por 
parte das empresas e das associações empre-
sariais. Mas como introduzimos um conjunto 
de exigências novas, nomeadamente a nível 
da Inteligência Artificial (IA), em todos os ser-
viços que iremos disponibilizar, é um processo 
complexo e algo moroso. O programa contém 
agora novas funcionalidades que entraram já 
em pipeline, mas pretendemos concluir, ainda 
este ano, uma fatia significativa do que estava 
previsto no plano estratégico anterior. É impor-
tante perceber que a exigência de ter novos ser-
viços que assentam em IA, que são inovadores 
e personalizados ao perfil de cada empresa se 
mantém. Para além das funcionalidades anun-
ciadas no passado, iremos ter novidades breve-
mente, como o Otimizador do Investimento que 
a AICEP está a desenvolver com um conjunto 
de municípios. Outras funcionalidades serão de-
senvolvidas nos próximos dois anos. 

Quais as medidas da AICEP para incremen-
tar o apoio às empresas portuguesas em 
termos de capacitação?

É nosso objetivo dinamizar as exportações 
online. Uma medida que já constava do pla-
no anterior, mas que ganhou uma dimensão 
completamente diferente nesta conjuntura de 
pandemia, em que pudemos observar a impor-
tância das exportações online. Se dúvidas havia 
em 2018, quando a AICEP começou a apresen-
tar soluções digitais, como o Programa Expor-
tar Online, e a colocar o tema na agenda, hoje 
já ninguém tem dúvidas. Todas as iniciativas 

sobre e-commerce tiveram uma grande ade-
são por parte das empresas, pelo que esta vai 
continuar a ser uma grande aposta da AICEP.
 
Iremos continuar a trabalhar no estabelecimen-
to de parcerias com os marketplaces, apro-
fundar o recomendador de marketplaces que 
temos no Portugal Exporta, e a ferramenta de 
Diagnóstico E-Commerce que ajuda as empre-
sas a iniciarem-se na exportação online. Vamos 
continuar a intensificar a informação aprofun-
dada, bem como desenvolver mais programas 
de capacitação com foco no digital, nas expor-
tações online e novas macrotendências, alguns 
em parceria com universidades. 

Também temos medidas para melhorar a nossa 
qualidade de serviço. Em primeiro lugar, quere-
mos apoiar a internacionalização de startups, 
através de um programa estruturado – o “Con-
necting Links” – para potenciar a ligação entre 
startups e grandes empresas, seja para efeitos 
de investimento seja para rede de compras.

Teremos também o programa “AICEP Export 
Together”, numa lógica de acompanhamento 
à internacionalização, aprofundada por setor, 
em determinados mercados ou marketplaces. 
A ideia é apoiar as Fileiras a apresentarem-se 
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internacionalmente de forma conjugada, com 
várias empresas sob um mesmo mote, tal como 
fizemos este ano com a campanha MADE IN 
PORTUGAL naturally, para aumentar a perce-
ção da qualidade portuguesa no exterior. 

Ainda na área da capacitação, vamos aumentar 
significativamente o portefólio das atividades 
de capacitação. A Academia Internacionalizar 
é agora a Academia AICEP e vamos ter uma 
oferta de formação mais alargada, com novas 
ferramentas, webinars, cursos online, etc.

Uma das medidas referidas no PEA é a cria-
ção de uma Plataforma Digital de Promo-
ção das Fileiras setoriais. Quer detalhar? 

A AICEP vai lançar uma Plataforma Digital de 
Promoção das Fileiras que tem como objetivo 
permitir às empresas e Associações dos diferen-
tes setores fazer exposições e showrooms vir-
tuais para promover os seus produtos. Havemos 
de voltar às feiras físicas, mas os showrooms 
virtuais também têm vantagens e criam opor-
tunidades para as empresas, pelo que poderão 
ser sempre duas vertentes complementares. 
Esta plataforma criada pela AICEP, que ajuda-
rá a montar os eventos e acompanhará todo o 
processo, vai permitir uma promoção de forma 
coordenada e, assim, mais eficiente. 

O programa de estágios internacionais 
INOV Contacto vai manter-se como um 
produto de excelência da AICEP? 

Devido à pandemia, o programa INOV Con-
tacto teve de ser recalendarizado, mas iremos 
brevemente anunciar a realização da 25ª edi-
ção deste programa. Estamos a definir um 
novo formato para o programa, adaptando-o 
para que se possa adequar o mais possível às 
atuais circunstâncias, tanto na perspetiva dos 
jovens estagiários como das empresas. Assim, 
iremos analisar as principais valências da plata-
forma do INOV – que pode ser potenciada –, 
ver quais as ferramentas que têm mais valor, 
seja para os estagiários seja para as empresas, 
e depois definiremos novos formatos de atua-
ção para a plataforma do INOV Contacto.

Igualmente com o objetivo de aumentar 
a perceção externa de Portugal e dos pro-
dutos portugueses, a AICEP está a traba-
lhar, em conjunto com associações e outros 
agentes da sociedade civil, na criação da 

Marca Portugal. Para quando os resultados 
deste trabalho? 

Esta é uma medida que gostaria de destacar. 
Pensamos que chegou a altura de trabalhar a 
Marca Portugal de forma diferente. Sabemos 
que os compradores profissionais já têm a per-
ceção de que “o que é português é bom” – 
essa é uma enorme vitória das empresas por-
tuguesas –, mas temos de trabalhar esta noto-
riedade junto do consumidor final. Os fatores 
competitivos de Portugal mudaram nos últi-
mos anos e, com o atual conhecimento, qual é 
o posicionamento que Portugal pode assumir 
como Marca e que o consumidor externo re-
conheça ser português? Neste contexto, que-
remos definir os atributos da Marca Portugal, 
alicerçar a marca num conjunto de valores e 
dar coerência às ações de promoção externa 
do país e dos vários setores económicos. 

Nesse sentido, em sintonia com o que acordá-
mos com o Conselho Consultivo para a Marca 
Portugal, temos vindo a fazer uma audiência a 
um universo alargado de stakeholders da so-
ciedade civil, seja a pensadores, associações, 
a empresas ou a investidores. E em setembro 
faremos uma Conferência que será o culminar 
desse trabalho, para estruturar um conjunto de 
ideias. Três meses depois, apresentaremos um 
plano para que se possa começar a trabalhar 
a Marca Portugal. Este é um projeto para uma 
década, que irá ser coordenado pela AICEP, mas 
é uma iniciativa transversal para trabalhar de 
forma padronizada e com objetivos concretos.

Quais as perspetivas para este ano no 
que respeita às exportações e à captação 
de investimento? 

O crescimento das exportações será positivo 
este ano, embora ainda não saibamos em que 
medida, dada a incerteza sobre a possíveis pe-
ríodos de confinamento nos mercados externos, 
que podem impactar diretamente as mesmas. 
Mas não nos podemos esquecer que 2021 é um 
ano de recuperação e ainda não de conquista!

Em relação ao investimento em Portugal acom-
panhado pela AICEP, posso dizer que, nesta 
fase, temos a expectativa de que será também 
um ano positivo, mas só poderemos ter uma 
perceção exata no final do ano. 
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https://www.cosec.pt/pt/solucoes/seguro-caucao/cosecnet-cau%C3%A7%C3%A3o/
https://www.cosec.pt/pt/solucoes/seguro-caucao/cosecnet-cau%C3%A7%C3%A3o/
https://www.cosec.pt/
https://www.cosec.pt/
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Com quase nove séculos de história e mais de 10 milhões de habitantes, Portugal 
é um país acolhedor e multicultural, capaz de aliar a cultura e a tradição com 

o design, a inovação e a tecnologia. 

Portugal é um país com uma economia aberta e moderna, sendo reconhecido 
internacionalmente como competitivo, inovador, atrativo, sofisticado e com visão 

de futuro, onde a sustentabilidade é uma prioridade da indústria.

PORTUGAL 
UM PAÍS COMPETITIVO 
E ABERTO AO NEGÓCIO
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Particularmente importante tem sido 

também o investimento em Centros 

de Competência altamente especiali-

zados e tecnológicos. Em Portugal, es-

tes têm contribuído significativamente 

para a consolidação do hub tecnológi-

co, pelo qual o país começa a ser reco-

nhecido na esfera internacional.

A partir de Portugal, as multinacionais 

fornecem produtos e serviços para o 

mundo inteiro, devido ao talento do 

país, à cadeia de abastecimento lo-

cal, às infraestruturas, ao baixo risco 

operacional e aos custos operacionais. 

Portugal acolhe assim negócios de 

todo o mundo como resultado do seu 

competitivo ambiente operacional. 

A sua localização estratégica no su-
doeste da Europa, entre os continen-
tes europeu, africano e americano, 
bem como o seu estatuto de membro 
da União Europeia e da Zona Euro, 
tornam Portugal um parceiro de ne-
gócios bastante atrativo. 

As suas excelentes infraestruturas, te-
lecomunicações e qualidade de vida 
atraem visitantes e empresas de todo 
o mundo. Os produtos portugueses 
caracterizam-se pela sua qualidade, 
autenticidade e exclusividade, razão 
pela qual são muito procurados por 
conceituados clientes internacionais.

Nos últimos anos, Portugal tem reve-
lado ao mundo as suas capacidades 
e talento nas áreas da Indústria, do 
Comércio e do Turismo, permitindo 
um crescimento das exportações e 
atraindo novos investimentos. Apesar 
dos efeitos da pandemia COVID-19 
na economia mundial e em Portugal, 
a indústria nacional não parou e o país 
continua aberto ao negócio.

Portugal tem despertado assim o inte-
resse de importantes empresas inter-
nacionais, devido às suas excelentes 
condições para atrair para o país um 
número crescente de investidores es-
trangeiros. Assim, já materializa vários 
investimentos de multinacionais de 
referência. Estes investimentos têm 

permitido a criação de empregos alta-
mente qualificados, fomentando um 
ecossistema de inovação e potencian-
do as exportações.

Estes novos projetos são tecnologica-
mente mais avançados e ancorados 
em atividades de I&D, verificando-se 
um número crescente de empresas a 
cocriar produtos com Universidades 
ou outros centros de conhecimento 
portugueses. É assim percetível que 
os investidores estão a pensar em Por-
tugal para a localização de algumas 
indústrias de alta tecnologia, como 
os setores automóvel, de máquinas e 
aparelhos, bem como para consolida-
ção de clusters, como o da aeronáuti-
ca, espaço e defesa.
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A ECONOMIA 
PORTUGUESA

Nos últimos anos, Portugal tem vindo a melhorar 
a sua competitividade, estimulando o crescimento 

económico de forma sustentável.

A economia portuguesa caracteriza-
-se por um elevado peso do setor dos 
serviços, que correspondia a 75,8 por 
cento do VAB e empregava 69,9 por 
cento da população ativa em 2020. 
A agricultura, a silvicultura e a pesca 
representavam apenas 2,3 por cento 
do VAB e 5,4 por cento do emprego, 
enquanto a indústria, a construção, a 
energia e a água representavam 22 
por cento do VAB e 24,8 por cento 
do emprego.

Na última década, para além de uma 
maior incidência e diversificação dos 
serviços na atividade económica, ve-
rificou-se também uma alteração sig-
nificativa do padrão de especializa-
ção da indústria transformadora em 
Portugal, passando da dependência 
das atividades industriais tradicionais 
para uma situação onde os novos 
setores, de maior incorporação tec-
nológica, ganharam peso e uma di-
nâmica de crescimento, destacando-
-se os seguintes setores: automóvel 
e componentes, eletrónico, energia, 
farmacêutico e indústrias relaciona-
das com as novas tecnologias de in-
formação e comunicação.

O surto da COVID-19 teve um impacto 
muito significativo na economia portu-
guesa, no mercado de trabalho e, con-
sequentemente, nas contas públicas.

De acordo com o Banco de Portugal, 
em 2020, a economia portuguesa re-
gistou uma contração do PIB de 7,6 
por cento face ao ano anterior, refle-

tindo os efeitos negativos da pande-
mia na atividade económica, sobretu-
do no que respeita ao forte contributo 
negativo do consumo, do turismo e 
das exportações e importações de 
bens e serviços.

Ainda assim, as últimas projeções do 
Banco de Portugal apontam para um 
crescimento do PIB de 3,9 por cento 
em 2021 e de 4,5 por cento em 2022, 
enquanto a Comissão Europeia pers-
petiva crescimentos de 4,1 e 4,3 por 
cento, respetivamente.

Esta projeção pressupõe que as me-
didas de contenção foram mantidas 
ou restauradas até ao fim do pri-
meiro trimestre de 2021 e aliviadas 
posteriormente, de forma gradual, e 
que a atividade retome o nível pré-
-pandemia no final de 2022, sendo 
que a sua recuperação traduzir-se-á 
numa melhoria do mercado de traba-
lho, perspetivando-se um aumento 
do emprego e uma redução da taxa 
de desemprego a partir de meados 
de 2021.  

Para 2021, prevê-se um crescimento 
de 4,9 por cento do consumo públi-
co. Esta aceleração reflete o retorno 
dos serviços públicos ao funciona-
mento habitual. O consumo privado, 
com uma queda de 5,9 por cento em 
2020, deverá registar crescimentos de 
3,9, 3,3 e 1,9 por cento no período 
2021-23 e, no final de 2022, deverá 
aproximar-se do nível observado antes 
da crise pandémica.

Antecipa-se também uma recuperação 
gradual do emprego e um aumento da 
produtividade entre 2021 e 2023. A 
lenta recuperação do emprego decorre 
da evolução perspetivada para os seto-
res mais expostos aos contactos pes-
soais, ligados ao alojamento, restau-
ração, viagens e serviços recreativos. O 
emprego deverá assim retomar o nível 
pré-pandemia no final de 2023. 

Após uma queda significativa em 
2020, o investimento deverá recupe-
rar mais rapidamente do que em ci-
clos anteriores, embora seja esperado 
que em 2022 permaneça aquém dos 
níveis registados em 2019. 

Segundo o Banco de Portugal, em 
2020 as exportações de bens e servi-
ços reduziram 20,4 por cento (-10,2 
por cento no caso das exportações de 
bens), seguidas por crescimentos de 
9,2 por cento em 2021 e de 12,9 por 
cento em 2022, mas os níveis pré-cri-
se só deverão ser atingidos em 2023. 
A queda nas exportações reflete uma 
descida muito acentuada das exporta-
ções de serviços associados ao turismo 
(-57,6 por cento). Por sua vez, as im-
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BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL

2016 2017 2018 2019 2020 Var %
20/16a

Var %
21/20b

Exportações 50,039 55,018 57,850 59,903 53,772 2,1 -10,2

Importações 61,424 69,689 75,439 79,977 67,823 3,1 -15,2

Saldo -11,385 -14,671 -17,589 -20,074 -14,051 -- --

Coef. Cob. % 81,5 78,9 76,7 74,9 79,3 -- --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020 

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

Em 2020, a balança de bens e serviços 
registou um défice de -1,8 por cento, 
o que acontece pela primeira vez des-
de 2011.

Comércio Internacional
De acordo com o Banco de Portugal, 
entre 2016 e 2020, as exportações e 
importações de bens e serviços regista-
ram taxas de crescimento médias anuais 
de 0,4 e 2,5 por cento, respetivamente. 

Em 2020, as exportações de bens e 
serviços registaram uma quebra de 
20,4 por cento, face a 2019, e as im-
portações reduziram 15,1 por cento. 
O saldo da balança comercial de bens 
e serviços, positivo entre 2015 e 2019, 
registou um défice de 3,6 mil milhões 
de euros em 2020.

Em 2020, e de acordo com os dados 
do INE, no que respeita às exporta-
ções e importações apenas de bens, 
verificaram-se decréscimos de 10,2 
e 15,2 por cento, respetivamente. O 
saldo da balança comercial de merca-
dorias continuou deficitário, corres-

pondendo a uma taxa de cobertura 
de 79,3 por cento.

Os veículos e outro material de trans-
porte constituíram o grupo de pro-
dutos mais exportado em 2020 (14,8 
por cento do total), seguido pelas má-
quinas e aparelhos (14,7 por cento), 
os metais comuns (7,6 por cento), os 
produtos agrícolas (7,2 por cento) e os 
plásticos e borracha (7,1 por cento). 
Estes cinco principais grupos de pro-
dutos representaram 51,4 por cento 
do total exportado por Portugal nesse 
período (51,3 por cento no período 
homólogo de 2019). 

Como principal destino das exporta-
ções de bens permanece a União Eu-
ropeia, com 71,4 por cento do total 
de 2020, (70,7 por cento no período 
homólogo de 2019), seguida da Eu-
ropa extracomunitária (9,2 por cento), 
da América (8,2 por cento), da África, 
excluindo os PALOP (5,8 por cento), e 
da Ásia (4,6 por cento). Os cinco prin-
cipais clientes de Portugal – Espanha, 
França, Alemanha, Reino Unido e Es-

portações de bens e serviços apresen-

tam uma trajetória similar (-15,1 por 

cento em 2020 e crescimentos de 8,8 

por cento e 9,1 por cento em 2021 e 

2022, respetivamente). 

BALANÇA COMERCIAL DE BENS E SERVIÇOS DE PORTUGAL

2016 2017 2018 2019 2020 Var %
20/16a

Var %
20/19b

Exportações 75,685 84,151 89,619 93,615 74,551 0,4 -20,4

Importações 72,510 81,280 87,770 92,056 78,134 2,5 -15,1

Saldo 3,175 2,871 1,849 1,559 -3,583 -- --

Coef. Cob. % 104,4 103,5 102,1 101,7 95,4 -- --

Fonte: Banco de Portugal        Unidade: Milhões de euros
Notas:  (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2016-2020 

(b) Taxa de variação homóloga 2019-2020



MERCADOS Portugalglobal nº14424

tados Unidos da América – concentra-
ram 61,4 por cento do total exporta-
do (60,8 por cento em 2019).

Em relação às importações de bens, 
as máquinas e aparelhos, os produtos 
químicos, os veículos e outro material 
de transporte, os produtos agrícolas e 
os combustíveis lideram o ranking das 
compras efetuadas por Portugal ao 
exterior em 2020, representando 63,4 
por cento do total (61,5 por cento no 
período homólogo de 2019). 

Como principal origem das impor-
tações de bens permanece a União 
Europeia com 74,6 por cento do total 
de 2020 (73,8 por cento no período 
homólogo de 2019), seguida da Ásia 
(9,9 por cento), da Europa extraco-
munitária (5,6 por cento), da América 
(5,4 por cento), da África, excluindo 
os PALOP (4,3 por cento), e dos PALOP 
(1,1 por cento). A Espanha, a Alema-
nha, a França, os Países Baixos e a Itá-
lia permaneceram os cinco principais 
fornecedores, concentrando 63,9 por 
cento das importações (63,7 por cen-
to em 2019). 

Investimento 
estrangeiro 
Segundo dados do Banco de Portugal, 

em 2020, os fluxos do Investimento 

Direto do Exterior em Portugal (IDE) 

registaram um montante superior a 

5,5 mil milhões de euros, o valor mais 

baixo dos últimos quatro anos (-48,7 

por cento em relação a 2019). A 

União Europeia foi a principal origem 

de IDE em Portugal, destacando-se os 

Países Baixos, Espanha, Luxemburgo, 

França e Reino Unido. 

No que respeita ao Investimento Di-

reto de Portugal no Exterior (IDPE), 

em termos de valores líquidos, tra-

duziu-se em dois mil milhões de eu-

ros em 2020, uma queda de 33 por 

cento em relação ao ano transato. O 

valor mais elevado do período 2016-

2020 ocorreu em 2019 (cerca de três 

mil milhões de euros). A União Euro-

peia foi também o principal destino 

de IDPE, destacando-se Espanha e os 

Países Baixos. 

Turismo
Em relação ao Turismo, Portugal tem 

vindo, nos últimos anos, a melhorar a 

sua posição nos rankings internacio-

nais. No entanto, e de acordo com o 

Banco de Portugal, as receitas do tu-

rismo em Portugal, apesar de um au-

mento sustentado até 2019, regista-

ram uma variação média anual de -4,8 

por cento no período de 2016 a 2020. 

Em 2020, as receitas do turismo re-

gistaram uma quebra de 57,6 por 

cento face ao período homólogo do 

ano anterior, atingindo perto de 7,8 

mil milhões de euros. Em 2019, os 

principais mercados geradores de re-

ceitas de turismo para Portugal foram 

França (20 por cento), Reino Unido 

(15,5 por cento) e Espanha (13,1 por 

cento), que concentraram 48,6 por 

cento do total. 

Em termos de dormidas de estrangei-

ros, verificou-se igualmente um cresci-

mento sustentado até 2019, a que se 

seguiu uma quebra de 74,9 por cento 

em 2020. 
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PRINCIPAIS FATORES 
DE COMPETITIVIDADE

Portugal é reconhecido internacionalmente por 
diversos fatores, sendo considerado um país 

competitivo, inovador e atrativo. A pandemia veio 
mostrar a capacidade de resiliência e reinvenção das 

empresas portuguesas, que se souberam adaptar com 
sucesso à nova realidade.

Talento
Portugal possui um conjunto de talen-

tos altamente qualificados, um am-

biente de trabalho multilingue e mul-

ticultural, fortes redes de formação e 

conhecimento e um risco operacional 

muito baixo. Além disso, conta com 

reconhecidas universidades de enge-

nharia, negócios e economia, com 

três escolas de negócios portuguesas 

entre as melhores da Europa, de acor-

do com o ranking do Financial Times. 

A qualidade da engenharia portuguesa 

é um dos fatores relevantes na decisão 

de investir em Portugal, principalmente 

para subir na cadeia de valor e captar 

projetos de alta tecnologia. Portugal 

tem a terceira maior taxa de engenhei-

ros na União Europeia (2020). 

De referir ainda que os jovens portu-

gueses, além de serem qualificados 

e flexíveis, possuem competências 

multilingues, falam duas ou mais lín-

guas estrangeiras, o que demonstra 

vontade de trabalhar com múltiplos 

mercados. É, desta forma, cada vez 

mais notório que o talento se tornou 

mais importante que a redução de 

custos. O nosso país é o sétimo clas-

sificado no Índice de Competências 

em Inglês (2020).

Localização Estratégica 
A localização estratégica de Portugal 

garante uma integração plena e fácil 

no mercado europeu de empresas de 

vários países, sendo uma plataforma 

da Europa para os países atlânticos – 

Américas e África. 

Além disso, é também uma por-
ta de entrada na Comunidade dos 
Países de Língua Portuguesa (CPLP), 
que conta com mais de 250 milhões 
de consumidores.

Infraestruturas
Portugal dispõe de excelentes infraes-
truturas físicas e de transporte, con-
tando com uma vasta rede rodoviária 
nacional, uma rede ferroviária de mais 
de 2.500 quilómetros, 10 aeroportos 
que permitem uma vasta rede de li-
gações internacionais e nove portos 
marítimos: Viana do Castelo, Leixões, 
Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setú-
bal, Sines, Faro e Portimão.

Conta ainda com infraestruturas de 
telecomunicações tecnologicamen-
te avançadas e de alta qualidade, 
com a rede de fibra ótica de última 
geração a abranger a maior parte 
do território.

Portugal tem também um amplo e di-
versificado número de instituições de 
referência, fornecedores e empresas 
direcionadas para a I&D e a inovação.

Ecossistema Inovador 
e Tecnológico 
Portugal apresenta também uma 
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nova geração de startups e empreen-

dedores, que é fortemente reconhe-

cida no mundo inteiro pela sua capa-

cidade de inovação. O facto de Lis-

boa acolher a Web Summit, um dos 

maiores eventos de tecnologia do 

mundo, colocou igualmente Portugal 

no mapa como polo tecnológico. 

De referir que Portugal tem surgido 

como uma plataforma internacional-

mente relevante para startups com 

ambições globais em fase de scale-up 

e para empresas que procuram alar-

gar as suas capacidades técnicas. 

Existem ainda outros aspetos impor-

tantes, como a hospitalidade, a qua-

lidade de vida, a estabilidade política 

e social, a facilidade de integração de 

estrangeiros e a imagem de Portugal 

de ser um país agradável e seguro 

para se viver.

De acordo com os melhores rankings 

internacionais, Portugal é conside-

rado o terceiro país mais seguro do 

mundo e o sétimo mais estável po-

lítica e socialmente. Além disso, está 

entre os 30 melhores países do mun-

do no que diz respeito a fazer negó-

cios, de acordo com Doing Business 

2017 publicado pelo Banco Mundial.

Todos estes fatores são essenciais 

e têm permitido a atração de mais 

investimentos para Portugal, parti-

cularmente na área dos Centros de 

Competências, onde o país se tem 

diferenciado pela crescente especia-

lização de processos, serviços, produ-

tos e recursos. 

A partir de Portugal, as multinacionais 

fornecem produtos e serviços para o 

mundo inteiro, devido ao talento do 

país, à cadeia de abastecimento lo-

cal, às infraestruturas, ao baixo risco 

operacional e aos custos operacionais. 

Portugal acolhe assim negócios de 

todo o mundo como resultado do seu 

competitivo ambiente operacional. 

PORTUGAL OPEN 
FOR BUSINESS

No âmbito do quadro das iniciativas de retoma 
da atividade económica em Portugal, e no sentido 

de combater a pandemia da COVID-19, a AICEP 
lançou, em maio de 2020, a campanha de promoção 
externa Portugal Open for Business, com o objetivo 
de mostrar que os principais fatores competitivos 

de Portugal se mantém, como o talento e a inovação.

A disponibilidade da economia portu-
guesa para a atração de investimen-
to estrangeiro foi o mote desta nova 
campanha de promoção do país. 
Numa altura especialmente desafian-
te para as empresas portuguesas, foi 
preciso dizer que a indústria não pa-
rou, que se adaptou e mostrou a sua 
capacidade de resiliência e reinvenção.

Esta iniciativa de comunicação digital 
centrou-se na publicação periódica de 
conteúdos em várias plataformas e re-
des sociais, mostrando que Portugal se 
mantém um país aberto aos negócios, 
que continua a funcionar perante a 
pandemia COVID-19 e que reconverteu 

rapidamente parte da sua produção in-
dustrial para responder às necessidades 
impostas pelas circunstâncias. 

Em 2020, foram destacadas mais de 
60 empresas portuguesas de diversos 
setores de atividade, que inovaram 
ou se reinventaram durante o perío-
do pandémico, empresas estrangeiras 
que investiram em Portugal em 2020 
e várias mensagens e dados positivos 
sobre Portugal, tendo a campanha 
alcançado cerca de cinco milhões de 
pessoas e atingido mais de 35 países. 

Em 2021, a AICEP dá continuidade 
a esta campanha de sucesso. 
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OS PRINCIPAIS SETORES 
PORTUGUESES EXPORTADORES

A indústria portuguesa apresenta vários setores de atividade fortemente 
exportadores, que são reconhecidos internacionalmente pelos seus produtos e serviços 

de alta qualidade, pela capacidade de inovação e pela modernização tecnológica. 
Fique a conhecer alguns destes produtos e setores.

Azeite
Portugal é um dos principais exportado-
res de azeite a nível mundial, devido à 
qualidade do produto e ao aumento dos 
olivais na última década, especialmente 
na região do Alqueva, no Alentejo. 

Os fatores que mais têm contribuído 
para o sucesso do azeite português 
nos mercados internacionais são o 
acesso à água, a maturação das azei-
tonas, a dimensão das quintas e a mo-
dernização dos lagares. Além disso, o 
azeite nacional tem uma vantagem 
em relação aos seus principais concor-
rentes: é o primeiro a chegar ao mer-
cado, devido às condições climatéricas 
que fazem com que as azeitonas ama-
dureçam mais rapidamente.

Nos últimos anos, este tradicional 
setor da agricultura portuguesa tem 
sido modernizado e revitalizado, não 
só na produção, mas também na 
forma de apresentação e comerciali-
zação do produto, sendo que os no-
vos olivais são muito mais produtivos 
e têm custos de produção menores. 
A modernização tecnológica dos laga-
res e dos sistemas de processamento 

e transformação tornou assim o azeite 
português mais competitivo. 

Nunca se produziu e vendeu tanto 
azeite. Em 2019, Portugal exportou 
mais de 500 milhões de euros, tendo 
sido o terceiro país que mais expor-
tou este produto na União Europeia 
e no mundo. O azeite exportado por 
Portugal vai para 100 países, no-
meadamente Brasil, Espanha e Itália. 
Este setor conta com 445 empresas 
e 1.621 trabalhadores. 

Calçado
Com uma elevada notoriedade inter-

nacional na indústria do calçado, a 

marca “Made in Portugal” tornou-se 

um símbolo de qualidade e design, 

sendo capaz de combinar o saber fa-

zer adquirido durante décadas com a 

inovação a preços competitivos.

As empresas portuguesas de calçado 

oferecem uma grande variedade de 

produtos, sendo reconhecidas inter-

nacionalmente pela sua flexibilidade 

(capacidade para produzir pequenas 

ou grandes séries), capacidade de res-

posta e fiabilidade. 

Nos últimos anos, Portugal evoluiu de 
uma indústria tradicional para uma 
indústria moderna e digitalizada, me-
lhorando a sua posição na cadeia de 
valor da indústria do calçado. 

Muito orientado para a exportação (mais 
de 95 por cento da produção), o calçado 
tem um papel importante na estrutura 
industrial portuguesa, sendo o negócio 
nacional composto por pequenas e mé-
dias empresas cada vez mais sofisticadas 
e tecnologicamente avançadas.

Em 2019, Portugal exportou mais de 
mil milhões de euros em calçado, ten-
do sido o oitavo maior exportador da 
União Europeia. O calçado português, 
que conta com 2.740 empresas e mais 
de 44 mil trabalhadores, é exportado 
para 172 mercados externos, como 
França, Alemanha e Países Baixos.

Cerâmica 
e Revestimentos
Sinónimo de excelência, a cerâmica 
portuguesa engloba um vasto leque de 
produtos, com os pavimentos e reves-
timentos a representar uma parte im-
portante das exportações portuguesas. 
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Portugal está entre os 10 maiores ex-
portadores mundiais de ladrilhos de 
cerâmica para paredes e pavimentos 
e entre os cinco maiores exportado-
res dentro da União Europeia. Os pa-
vimentos e revestimentos cerâmicos 
portugueses são internacionalmente 
reconhecidos pela qualidade, diferen-
ciação e fiabilidade, mas também pela 
inovação e design através da utiliza-
ção de tecnologias modernas.

Com uma oferta ampla e integrada, 
incluindo materiais tradicionais e no-
vos, a cerâmica portuguesa atende 
aos setores da construção, arquitetura 
e design, disponibilizando produtos 
desde o básico ao luxuoso.

Exportados para 137 países, como 
França, Reino Unido e Alemanha, a 
cerâmica e os revestimentos portu-
gueses contam com 61 empresas e 
3.814 trabalhadores. Sendo este setor 
nacional o quarto maior exportador 
da União Europeia, as exportações 
anuais superam os 200 milhões de 
euros (dados de 2019). 

Cortiça 
Reconhecido pela sua indústria da cor-
tiça, que começou a crescer no país 
no século XVIII, Portugal é o maior ex-
portador mundial de rolhas de cortiça, 
o produto mais produzido e mais ex-
portado nesta indústria. 

Os consumidores preferem vinhos com 
rolhas de cortiça natural, devido à re-
conhecida alta qualidade, tradição in-
corporada e desempenho do material. 
As rolhas de cortiça são consideradas 
benéficas para a qualidade do vinho 
por causa das suas propriedades úni-
cas: leveza, flexibilidade, elasticidade, 
compressibilidade e impermeabilidade. 

As características da cortiça permitem 
uma grande diversidade de aplicações, 
desde a indústria vinícola, à constru-
ção e infraestruturas, arquitetura e 
design, indústria aeroespacial, trans-
portes e energia, desporto e moda.

A indústria de cortiça portuguesa é 
a maior exportadora do mundo e da 
União Europeia, encontrando-se pre-
sente em 115 mercados externos, en-
tre os quais se encontram França, Es-
tados Unidos da América, Espanha e 
Itália. Com 477 empresas e 4.703 tra-
balhadores, este setor exportou, em 
2019, mais de 700 milhões de euros. 

Farmacêutico 
O setor farmacêutico representa a 
maior fatia do volume de negócios 
da Fileira da Saúde, sendo altamen-
te competitivo. Integrado no sistema 
europeu do medicamento e reconhe-
cido pela EMA - Agência Europeia de 
Medicamentos e pelo FDA - Food and 
Drug Administration, encontra-se no 
31º lugar no ranking global das em-
presas exportadoras a nível mundial. 

Este setor assume-se como uma ex-
celente porta de entrada na Europa 
para clientes estrangeiros, tendo uma 
elevada capacidade competitiva, em 
termos de qualidade, produtividade, 
qualificação dos recursos humanos e 
I&D. Utiliza também tecnologia ino-
vadora para a generalidade das for-
mas farmacêuticas, tem flexibilidade, 
uma capacidade de adaptação única 
para as diferentes necessidades dos 
parceiros mundiais e cumpre as boas 
práticas de fabrico de medicamento 
exigidas mundialmente.

No que respeita ao comércio interna-
cional, as exportações do setor ascen-

deram, em 2020, a 1.198 milhões de 
euros, o equivalente a 68,5 por cento 
do total exportado pela Fileira da Saúde. 

Este setor exporta para 158 mercados 
altamente competitivos, sendo os seus 
principais clientes a Irlanda, Alemanha, 
Estados Unidos e Reino Unido. 

Metalurgia 
e Metalomecânica 
Com uma elevada importância econó-
mica, a indústria da Metalurgia e Me-
talomecânica é composta por diferen-
tes setores: a metalúrgica de base; os 
produtos metálicos; o equipamento 
elétrico; as máquinas e equipamentos; 
os veículos automóveis; e a fabricação 
de outro equipamento de transporte.

Assim, constitui-se como um importan-
te fornecedor de todo o setor industrial, 
desempenhando, enquanto produtor 
de bens de equipamento, um papel 
fundamental no processo de desenvol-
vimento da indústria portuguesa.
 
A competitividade das empresas por-
tuguesas desta indústria baseia-se na 
capacidade técnica, ao nível de enge-
nharia, na incorporação de modernas 
tecnologias de conceção, e na produ-
ção e controlo, manuseadas por um 
capital humano altamente qualifica-
do, capaz de responder às necessida-
des de mercados que exigem qualida-
de e excelência no serviço. 

Com mais de 15 mil empresas e mais 
de 192 mil trabalhadores, esta in-
dústria exportou, em 2020, mais de 
17.100 milhões de euros para mais de 
200 mercados, como Espanha, Ale-
manha e França. As suas exportações 
representam 37 por cento do total das 
exportações portuguesas de bens. 
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Mobiliário 
A nível internacional, o setor do 
mobiliário português tem regista-
do uma evolução positiva, que está 
relacionada com o design inovador 
e a diversidade de produtos. Além 
disso, é reconhecido pela durabilida-
de e qualidade dos produtos e pela 
grande flexibilidade e capacidade de 
produção de artigos personalizados 
e exclusivos.

O mobiliário português distingue-se 
também pela combinação de mate-
riais de qualidade, desde a madeira 
ao mármore, passando pelo vidro, ce-
râmica ou cortiça. Para o cliente que 
procura mobiliário de luxo, a oferta 
portuguesa tem apostado na criação 
de artigos exclusivos que se destacam 
pela qualidade das matérias-primas, 
os acabamentos luxuosos e outros 
pormenores à medida que tornam o 
mobiliário único.

Com exportações superiores a mil mi-
lhões de euros, em 2019, para 160 
mercados, como França, Espanha e 
Estados Unidos da América, o setor 
português de mobiliário é representa-
do por mais de 4.000 empresas e mais 
de 34 mil trabalhadores. 

Moldes 
Portugal é um parceiro de moldes re-
conhecido internacionalmente, com 
as empresas portuguesas a oferece-
rem toda a gama de serviços e pro-
dutos, de acordo com as necessidades 

dos clientes (diferentes tipos de mol-
des para diferentes tipos de aplicações 
e indústrias). 

A qualidade e a credibilidade associa-
das às empresas portuguesas de mol-
des derivam de uma mão-de-obra al-
tamente qualificada e de equipamen-
tos de última geração. Esta indústria 
possui assim uma alta capacidade ins-
talada de produção, oferecendo uma 
relação competitiva entre qualidade, 
preço e confiança. 

Com uma posição sólida na indústria 
automóvel, as empresas portuguesas 
de moldes estão agora empenhadas 
em diversificar as suas indústrias de 
aplicação: dispositivos médicos, em-
balagens, eletroeletrónica, aeroespa-
cial e bens de consumo. 

Os moldes portugueses, que contam 
com mais de 700 empresas e mais de 
11 mil trabalhadores, são exportados 
para 85 países, como Espanha, Ale-
manha e França. Este setor é o terceiro 
maior exportador da União Europeia e 
o oitavo do mundo, com exportações 
superiores a 600 milhões de euros (da-
dos de 2019). 

Pasta, Papel e Cartão 
Portugal é um dos maiores produto-
res e exportadores de pasta, papel e 
cartão do mundo, sendo reconhecido 
pelos elevados padrões de eficiência, 
mão de obra qualificada, equipamen-
to de última geração e alta qualidade 
das matérias-primas. 

Entre os principais produtos expor-
tados estão o papel e cartão, emba-
lagens, papel higiénico, toalhas de 
mesa, guardanapos, envelopes, sacos 
para ração animal e caixas de ovos. 

Com mais de 500 empresas e mais 

de 12 mil trabalhadores, a indústria 

portuguesa de pasta, papel e cartão 

é sinónimo de qualidade, inovação, 

competitividade e sustentabilidade.

A indústria, que é a 11ª maior expor-

tadora da União Europeia, registou, 

em 2019, exportações superiores a 

dois mil milhões de euros para 175 

mercados internacionais, como Espa-

nha, França e Alemanha, representan-

do assim mais de quatro por cento do 

total das exportações portuguesas. 

Pedra 
A pedra portuguesa é amplamente 

apreciada nos exigentes mercados in-

ternacionais, pela sua elevada quali-

dade e diversificadas gamas, algumas 

delas exclusivas em Portugal, permi-

tindo um crescimento significativo 

nas exportações. 

A indústria, maioritariamente compos-

ta por PME, tem uma longa tradição 

no país. A capacidade de produção 

instalada e o conhecimento em tec-

nologias de extração e transformação 

traduzem-se em empresas internacio-

nalmente competitivas. Além disso, a 

cooperação entre as entidades seto-

riais tem promovido o desenvolvimen-

to de novos projetos e a valorização 

da cadeia de valor. 

Com mais de 2.000 empresas e qua-

se 15 mil trabalhadores, esta indústria 

exportou, em 2019, mais de 400 mi-

lhões de euros para 125 países, sendo 

os principais França, China e Espanha. 

Posiciona-se como a terceira maior ex-

portadora da União Europeia e a séti-

ma do mundo. 



Tecnologias de Infor-
mação e Comunicação  
Este é um setor em franco crescimento 
e expansão internacional, gerador de 
emprego e riqueza para a economia, 
com grande potencial de crescimento 
devido à elevada qualificação e flexibi-
lidade dos portugueses, ao ambiente 
favorável à inovação, ao desenvolvi-
mento tecnológico e às boas infraes-
truturas tecnológicas. Estes fatores de 
atratividade, associados à localização 
estratégica e à qualidade de vida, têm 
pesado na tomada de decisão dos in-
vestidores quando optam por Portugal 
para atuar como centro de engenharia 
e de global business services.

A estrutura empresarial deste setor 
caracteriza-se pelo elevado peso de mi-
croempresas, sendo a área da Consul-
toria e Programação Informática a que 
tem uma maior representatividade. Por 
sua vez, as empresas de grande dimen-
são e claramente maioritárias em ma-
téria de volume de negócios são as de 
Telecomunicações. As mais de 17 mil 
empresas do setor contam com mais 
de 130 mil trabalhadores. 

Com uma vocação fortemente expor-
tadora, a internacionalização é um 
imperativo estratégico e uma aposta 
contínua das empresas, apresentando 
maior proporção de empresas expor-
tadoras em relação ao conjunto do 
tecido empresarial.

As exportações do setor ascenderam, 
em 2020, os 2.536 milhões de euros 
e destinaram-se a mais de 180 merca-
dos, como o Reino Unido, Alemanha, 
França, Estados Unidos e Espanha.  

Têxteis-Lar 
Portugal destaca-se no setor têxtil-lar 

pela sua resiliência, inovação e capacida-
de de adaptação às tendências do mer-
cado. Assim, é o principal fornecedor 
europeu de têxteis de cama e banho, 
área em que se destaca da concorrência 
pela qualidade dos seus produtos. 

Os têxteis-lar portugueses têm alcan-
çado uma excelente reputação inter-
nacional e têm-se posicionado como 
antecipadores de algumas das princi-
pais tendências do setor, como a sus-
tentabilidade e a economia circular. 

O desenvolvimento tecnológico e a 
flexibilidade de produção são duas das 
principais vantagens competitivas das 
mais de 1.700 empresas portuguesas 
de têxteis-lar, o que tem permitido um 
aumento do reconhecimento interna-
cional dos seus produtos. 

Os têxteis-lar nacionais estão presen-
tes em 150 países no mundo inteiro, 
nomeadamente nos Estados Unidos, 
Espanha, França e Reino Unido. Com 
exportações de mais de 700 milhões 
de euros em 2019, o setor caracteriza-
-se como o sexto maior exportador da 
União Europeia e o 11º do mundo. 

Têxteis 
A indústria portuguesa dos têxteis, que 
abrange o setor das confeções e de têx-
teis não confecionados, é reconhecida 
internacionalmente pelo seu design 
criativo, personalização, flexibilidade e 
fiabilidade. Maioritariamente composta 
por PME, desempenha um papel signifi-
cativo na economia portuguesa. 

Com uma longa tradição, esta indús-
tria oferece mão de obra altamente 
qualificada, composta por mais de 138 
mil trabalhadores, e soluções integra-
das em todo o processo de fabricação 
para todos os tipos de utilização.

Após terem conquistado o mercado 
europeu, as mais de 12 mil empre-
sas estão a projetar a sua excelência 
e criatividade para outros mercados. 

Em 2020, esta indústria exportou mais 
de quatro mil milhões de euros, repre-
sentando mais de oito por cento do 
total das exportações portuguesas. As-
sim, posiciona-se como a oitava maior 
fornecedora da União Europeia, estan-
do presente em 199 mercados, entre 

os quais Espanha, França e Alemanha. 

Vinho 
A aposta dos produtores portugueses 
na inovação, a par da modernização 
dos métodos de produção, tem pro-
porcionado a criação de vinhos de ele-
vada qualidade que vão conquistando 
cada vez mais apreciadores em todo 
o mundo.

O aumento regular, em cada ano, das 
exportações de vinho e dos prémios 
internacionais provam o crescente 
reconhecimento da qualidade dos vi-
nhos portugueses.

A grande variedade de castas (cerca de 
250) permite produzir uma diversidade 
de vinhos, marcados por características 
únicas, o que potencia a sua competiti-
vidade em nichos de mercado, aprecia-
dores de vinhos de excelência.

Em 2020, a exportação dos vinhos por-
tugueses atingiu os 846 milhões de 
euros, crescendo 3,2 por cento face ao 
ano anterior. Para este resultado, a con-
tribuição mais significativa foi registada 
nos mercados do Brasil, França, Estados 
Unidos, Reino Unido e Canadá. 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística
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PLANO DE RECUPERAÇÃO 
E RESILIÊNCIA

O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) português 
foi aprovado no mês de junho pela Comissão Europeia, 

tendo Portugal sido o primeiro país a obter 
a confirmação por parte de Bruxelas.

Os governos recebem o pré-financia-
mento de 13 por cento do montante 
total atribuído a cada Estado-membro 
após a aprovação dos seus planos 
pelo Conselho de Ministros das Finan-
ças da Europa.

O PRR vai possibilitar, de forma ambi-
ciosa e robusta, a recuperação econó-
mica nacional, permitindo que Portu-
gal vá mais depressa e mais além na 
convergência com a União Europeia. 

Os domínios de intervenção do PRR 
foram estruturados em seis pilares 
relevantes da União Europeia, no-

meadamente a Transição Ecológica; a 

Transformação Digital; o Crescimento 

Inteligente, Sustentável e Inclusivo; a 

Coesão Social e Territorial; a Saúde e 

Resiliência Económica, Social e Institu-

cional; e por fim, as Políticas para a 

Próxima Geração – Crianças e Jovens.

Assim, o PRR promove intervenções 

de mudança estrutural alinhadas com 

os desafios e obstáculos de Portugal, 

identificados nas Recomendações Es-

pecificas por País em 2019 e 2020:

•  Combater a pandemia, sustentar a 

economia e apoiar a recuperação; 

•  Aumentar a qualidade das finanças 
públicas; 

•  Reforçar a resiliência do sistema de 
saúde e melhorar o acesso a cuida-
dos de saúde de qualidade e a cui-
dados de longa duração; 

•  Melhorar o nível de competências 
da população, tornar a aprendiza-
gem de adultos mais relevante para 
as necessidades do mercado de tra-
balho e aumentar o número de li-
cenciados;

•  Melhorar a eficácia e adequação da 
rede de proteção social;

•  Apoiar empregos de qualidade e re-
duzir a segmentação do mercado de 
trabalho; 

•  Apoiar o uso de tecnologias digitais 
e promover competências digitais;

•  Promover o investimento para a 
transição climática; 

•  Acesso ao financiamento, em parti-
cular às PME, e promoção do inves-
timento para a recuperação;

•  Promover o investimento em inova-
ção e investigação;

•  Ambiente de negócios: quadro de 
insolvência e reestruturação; tribu-
nais administrativos e tributários; 
carga administrativa e regulatória 
(incluindo licenciamento); e profis-
sões reguladas.

Desta forma, o PRR português pre-
vê projetos de 16,6 mil milhões de 
euros, que se inserem em três áreas 
diferentes, mais especificamente: 
Resiliência, Transição Climática e 
Transição Digital.

A Resiliência, que conta com projetos 
na ordem dos 11,1 mil milhões de eu-
ros, tem reformas nas seguintes áreas:

•  Saúde (reforçar a capacidade do Ser-
viço Nacional de Saúde); 

•  Habitação (relançar e reorientar a 
política de habitação e dar resposta 
às carências estruturais permanen-
tes ou temporárias); 

•  Respostas Sociais (reforçar, requa-
lificar e inovar as respostas sociais 
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dirigidas às crianças, pessoas idosas, 
pessoas com deficiência ou incapa-
cidade e famílias); 

•  Cultura (valorização do património 
cultural enquanto fator de identi-
dade, coesão social, conhecimento, 
desenvolvimento, educação, turis-
mo e economia); 

•  Capitalização e Inovação Empre-
sarial (aumentar a competitividade 
e a resiliência da economia portu-
guesa com base em I&D, inovação, 
diversificação e especialização da 
estrutura produtiva); 

•  Qualificações e Competências (au-
mentar a capacidade de resposta 
do sistema educativo e formativo, 
combater as desigualdades sociais 
e de género e aumentar a resiliên-
cia do emprego);

•  Infraestruturas (reforçar a resiliência 
e a coesão territorial, aumentar a 
competitividade do tecido produtivo 
e contribuir para a redução dos cus-
tos de contexto);

•  Florestas (desenvolver uma resposta 
estrutural na prevenção e combate 
de incêndios rurais com impacto ao 
nível da resiliência, sustentabilidade 
e coesão territorial);

•  Gestão Hídrica (mitigar a escas-
sez hídrica e aumentar a resiliência 
dos territórios do Algarve, Alentejo 
e Madeira aos episódios de seca). 

Por sua vez, a Transição Climática, com 

projetos de 3,1 mil milhões de euros, 

apresenta propostas relacionadas com:

•  Mar (desenvolver uma economia do 

mar mais competitiva, empreendedora, 

coesa, inclusiva, digital e sustentável);

•  Descarbonização da Indústria (descar-

bonização do setor industrial e mu-

dança de paradigma na utilização dos 

recursos, de modo a acelerar a tran-

sição para a neutralidade carbónica);

•  Bio economia Sustentável (acelerar a 

produção de alto valor acrescentado 

a partir de recursos biológicos, bem 

como promover a transição climáti-

ca e o uso sustentável e eficiente de 

recursos);

•  Eficiência Energética dos Edifícios 

(reabilitação e eficiência energéti-

ca e climática, criação de emprego 

e resiliência nacional e social);

•  Hidrogénio e Renováveis (promover 
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a transição energética através do 

apoio às energias renováveis, com 

enfoque na produção de hidrogénio e 

de outros gases de origem renovável); 

•  Mobilidade Sustentável (assegurar 

o desenvolvimento de projetos com 

forte contributo para a melhoria dos 

sistemas de transporte coletivo). 

Para finalizar, na vertente da Transição 

Digital serão implementados projetos 

na ordem dos 2,4 mil milhões de euros:

•  Empresas 4.0 (reforçar a digitalização 

das empresas e recuperar o atraso 

face ao processo de transição digital);

•  Qualidade das Finanças Públicas (au-

mentar a transparência na utilização 

dos recursos públicos, promover 

uma gestão integrada do patrimó-

nio público e melhorar a atuação da 

segurança social);

•  Justiça Económica e Ambiente de 

Negócios (reduzir a carga adminis-

trativa e regulamentar das empre-

sas, através da redução de obstá-

culos setoriais ao licenciamento, e 

aumentar a eficiência dos tribunais 

administrativos e fiscais);

•  Administração Pública Mais Eficien-

te (melhorar a relação dos serviços 

públicos com os cidadãos e as em-

presas, otimizar a gestão e libertar 

recursos para a promoção do inves-

timento público);

•  Escola Digital (inovação educativa e 

pedagógica, desenvolvimento de com-

petências em tecnologias digitais e mo-

dernização do sistema educativo).

O PRR português terá um impacto 

previsto de 2,22 por cento no PIB ao 

fim de 10 anos e de 3,13 por cento no 

final de 20 anos. Por sua vez, prevê-

-se um impacto de 0,61 por cento na 

Taxa de Emprego estrutural, após 10 

anos, e de 0,77 por cento, depois de 

20 anos. Por fim, em relação ao Saldo 

Orçamental estima-se um impacto de 

0,60 por cento no final de 10 anos e 

de 0,81 por cento após 10 anos. 

UPSKILL 
Um programa nacional para 

formar talento digital à medida

Se a falta de talento qualificado em tecnologias de 
informação e comunicação já era uma realidade antes 
da pandemia da COVID-19, é agora uma verdadeira 

prioridade, face à necessidade urgente de uma 
acelerada transição para o digital. Trata-se de um 

problema transversal a todas as economias, setores 
de atividade e organizações, numa altura em que a 
viragem para o online é uma realidade de mercado. 

É, por isso, necessário fazer uma aposta forte não 
apenas na Educação, mas na requalificação de recursos 

humanos para as áreas mais tecnológicas, com uma 
estratégia bem definida e objetivos e metas a alcançar.

 > POR SANDRA FAZENDA 
ALMEIDA, DIRETORA 
EXECUTIVA DA APDC 

Na Europa e em Portugal, a requali-
ficação de pessoas assume-se como 
uma aposta estratégica, no âmbito 
dos vários programas para a retoma 
no pós-COVID. É que a transição para 
o digital deixou de ser uma opção para 
ser uma necessidade, pois só desta 
forma se garantirá a competitividade 
e a sustentabilidade das empresas e 
das economias.

O Programa UPskill – Digital Skills & 
Jobs, lançado em março de 2020, ainda 
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antes da pandemia, assume-se como 
uma iniciativa nacional destinada ao 
reforço de competências e ao aumento 
da oferta de profissionais na área TIC. 
O projeto resultou da conjugação de 
vontades entre a APDC – Associação 
Portuguesa para o Desenvolvimento 
das Comunicações, o governo, o IEFP e 
o CCISP – Conselho Coordenador dos 
Institutos Superiores Politécnicos, ao 
qual aderiu depois o ISCTE – Instituto 
Universitário de Lisboa. 

O projeto foi apresentado publica-
mente na 3.ª Conferência do Fórum 
Permanente para as Competências 
Digitais, onde foi assinado o Acordo-
-Quadro entre a APDC, o IEFP e o 
CCISP. Reconhecido pelo governo 
como uma das iniciativas emblemáti-
cas do Plano de Ação para a Transição 
Digital, o UPskill tem como meta, num 
prazo de três anos, formar um total 
de três mil pessoas. O objetivo é dar 
resposta ao problema da falta de ta-
lento digital com que se defrontam as 
empresas nacionais nos seus proces-
sos de transformação e, em paralelo, 
requalificar e formar pessoas em áreas 
de trabalho do futuro, garantindo-
-lhes empregabilidade. 

Hoje, o UPskill assume uma relevân-
cia ainda maior, face à conjuntura e 
às crescentes necessidades de talento 
qualificado. Trata-se de uma iniciativa 
verdadeiramente diferenciadora, que 
resulta de um conjunto de vontades e 
que coloca empresas, entidades públi-
cas, academia e pessoas a trabalhar no 
mesmo sentido, num processo que im-
plica fazer pontes e cooperar em con-
tínuo. É por isso que vem responder às 
necessidades concretas de talento das 
empresas, à requalificação de pessoas 
e à criação de emprego, contribuindo 
para o crescimento económico.

Desde o seu arranque, o UPSkill as-
sume-se como um programa aberto 
a todas as organizações que preci-
sam de profissionais qualificados nas 
áreas digitais e são elas que assumem 
um papel ativo nas diferentes fases 

do projeto. No arranque, a iniciativa 
contou com 18 empresas: Accenture, 
Altran, Axians, CEiiA, CI&T, Deloitte, 
DXC Technology Portugal, Experis, Ex-
trabite – Sistema Informático, GFI, In-
dra/Minsait, Joyn, Microsoft, Outsys-
tems, Promopcmkt, Softinsa (IBM), 
Zarph e OutFit. 

Todas as organizações que aderirem 
ao Programa UPskill vão assumir um 
papel fundamental na iniciativa, inter-
vindo ativamente em todas as fases, 
de acordo com as suas necessidades 
e requisitos. Têm, nomeadamente, a 
oportunidade de facultar informação 
sobre as suas necessidades específicas 
de competências TIC e de participar, 
em colaboração com os profissionais 
do IEFP e dos Politécnicos, na defini-
ção dos perfis dos cursos e respetivos 
instrumentos de avaliação, regras de 
seleção dos formandos e desenvol-
vimento de conteúdos pedagógicos 
adequados, assim como na formação 
de formadores, entre outros. Cada 
empresa envolvida contratualiza ainda 
os seus compromissos de formandos 
que terminem com sucesso a forma-
ção, comprometendo-se com uma 
remuneração mínima inicial para os 
formandos contratados. 

Destinado prioritariamente a desem-
pregados, abrangendo ainda pessoas 
em situações de subemprego, o UP-
skill centra-se na reconversão de re-
cursos humanos com especialização 
intermédia ou superior para profis-
sionais TIC, por via de uma formação 
intensiva em contexto académico e de 
uma integração em ambiente de em-
presa. A formação teórica de elevada 
qualidade nas várias áreas das TIC de-
corre durante seis meses e a formação 
prática por mais três meses.

Na fase de formação intensiva teóri-
ca, o IEFP responsabiliza-se pelo pa-
gamento de uma bolsa a todos os 
participantes, equivalente ao valor do 
salário mínimo nacional. Já nos três 
meses de estágio, a bolsa fica a cargo 
da respetiva empresa. No final do pro-

cesso, ganham-se novos profissionais 

requalificados e orientados para col-

matar necessidades muito concretas 

das empresas que aderiram ao UPskill.

A primeira edição do programa arran-

cou em outubro de 2020, envolvendo 

430 formandos, de um total de 5.600 

candidaturas recebidas. Formaram-se 

25 turmas de cursos como progra-

mação em Java, .Net, Python, Cobol, 

Outsystems, Gestão de plataformas 

CRM e Enterprise Resource Planning, 

Cloud Services ou Redes e Ciberse-

gurança, em sete localidades: Castelo 

Branco, Guarda, Lisboa, Porto, Setú-

bal, Sintra e Viseu, nos vários Institu-

tos Politécnicos e no ISCTE. A idade 

média dos participantes foi de 31 anos 

e o número de mulheres presente foi 

de aproximadamente 25 por cento.

Prestes agora a terminar esta pri-

meira edição, com a colocação dos 

formandos nas empresas aderentes, 

está já a ser preparado o arranque de 

uma segunda edição do UPskill pelos 

parceiros envolvidos no projeto, que 

continua aberto a todas as empresas 

e organizações com necessidades de 

talento TIC.

Num momento tão desafiante como o 

que vivemos e com a certeza de que 

estamos a entrar numa nova era, é es-

sencial garantir recursos qualificados 

que apoiem o tecido empresarial no 

movimento de transformação para o 

digital que está em curso. A recente 

aprovação pela Comissão Europeia do 

Plano de Recuperação e Resiliência por-

tuguês, o primeiro a ser aprovado, e a 

chegada dos primeiros fundos, previs-

ta para julho, dará ao país e às nossas 

empresas uma janela de oportunidade 

única de apostarem numa verdadei-

ra reinvenção, assente no digital e na 

tecnologia. Há, pois, que a saber apro-

veitar e o Programa UPskill tem como 

missão apoiar esse processo. 

https://www.apdc.pt/

https://www.apdc.pt/
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https://www.linkedin.com/company/aicep-portugal-global/
mailto:aicep%40portugalglobal.pt?subject=
https://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
https://www.linkedin.com/groups/8610867/
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A Nautilus iniciou a sua atividade em 

1996 com a produção de mobiliário 

doméstico, tendo-se especializado na 

produção de mobiliário escolar a par-

tir de 1999, registando um reconheci-

do sucesso.

Tendo o seu foco no mobiliário escolar 

e nas tecnologias de aprendizagem, a 

empresa produz também mobiliário 

corporativo e institucional para escri-

tórios, bibliotecas, igrejas, auditórios 

museus, lares, entre outros. O mobi-

liário da Nautilus é 100 por cento de 

NAUTILUS
Mobiliário escolar 

português reconhecido 
no mundo inteiro 

Com mais de 25 anos de história, a Nautilus 
está presente em mais de 20 países espalhados 
pelo mundo inteiro. Esta empresa portuguesa 
é reconhecida internacionalmente pelas suas 
soluções de mobiliário escolar e tecnologias 

de aprendizagem.

produção nacional e cumpre as nor-

mas de resistência, segurança e ergo-

nomia exigidas em ambiente escolar.

Com mais de 110 colaboradores, 

a Nautilus possui duas unidades in-

dustriais localizadas na região norte 

de Portugal, mais especificamente em 

Castelo de Paiva e Gondomar, onde 

se situa também a sede da empresa. 

Paralelamente, tem também presen-

ça em Lisboa e Madrid, onde funcio-

nam duas delegações constituídas por 

equipas comerciais.

Com um Centro de Pesquisa e De-
senvolvimento Tecnológico e duas 
unidades industriais, a empresa ofe-
rece uma rápida resposta e soluções 
completas e integradas, antecipando 
as necessidades dos seus clientes.

Em 2020, a Nautilus atingiu uma fatu-
ração de 13,8 milhões de euros e um 
EBITDA de 4,7 milhões de euros. Para 
2021, o objetivo é atingir uma fatura-
ção de 14 milhões de euros.

Atualmente, esta empresa nacional 
de mobiliário está presente em mais 
de 20 países, sendo altamente reco-
nhecida no mercado internacional. Ao 
longo do seu percurso, o investimento 
em inovação e desenvolvimento tec-
nológico tem desempenhado um pa-
pel essencial para esta crescente noto-
riedade externa.

A sua estratégia de internacionaliza-
ção centra-se na participação em fei-
ras internacionais e no contacto direto 
com distribuidores locais. Para captar 
clientes, a Nautilus utiliza ferramentas 
como o e-mail Marketing, as redes so-
ciais e as campanhas Google.

Paralelamente, devido ao contexto da 
atual pandemia e às novas tendências 
de negócio, a empresa tem apostado 
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no digital como substituição das feiras 
presenciais canceladas. Desta forma, 
criou, no seu website, que está dispo-
nível em quatro versões linguísticas, 
um showroom virtual, onde os poten-
ciais clientes podem conhecer os seus 
novos produtos, através de diferentes 
ambientes a 360 graus.

Como resultado da forte aposta na 
inovação na área das tecnologias para 
a educação, a Nautilus já obteve qua-
tro vezes o prémio “WORLDDIDDAC”, 
o galardão de maior prestígio no setor 
da educação nível internacional.

Ao longo dos anos, a Nautilus tem 
vindo a apostar também na sustenta-
bilidade e economia circular, o que faz 
com que muitas das cadeiras e tam-
pos de mesas que produz sejam 100 
por cento recicláveis e produzidas com 
80 por cento de materiais reciclados.

A cadeira ERGOS, produto estrela da 
empresa e primeira escolha das esco-
las, que são o principal cliente da em-
presa, ultrapassa já as quatro milhões 
de unidades vendidas.

“Esta cadeira em polipropileno é uma 

escolha sustentável, que conta com 

uma garantia de 15 anos, permitin-

do por isso uma utilização de longo 

prazo. No fim de vida, as cadeiras são 

recicladas através do processo de tri-

turação, dando origem a novos pro-

dutos. A produção de cada cadeira 

demora cerca de dois minutos, permi-

tindo um processo de produção com 

um baixo consumo energético. Tam-

bém a água utilizada é reutilizável ao 

longo de toda a produção, através de 

um circuito fechado”, refere Vítor Bar-

bosa, CEO da Nautilus. 

No futuro, a Nautilus pretende apos-

tar na sua presença direta em Espa-

nha, em França e nos Estados Unidos 

da América, bem como aumentar 

a sua gama de produtos, adaptando-

-os às especificidades de cada um 

dos mercados. Atualmente, o princi-

pal foco centra-se nas soluções para 

ambientes inovadores de aprendi-

zagem (espaços flexíveis e versáteis) 

e na educação digital. 

https://www.nautilus.pt/

https://www.nautilus.pt/
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SECIL 
Uma história de sucesso com mais 

de 100 anos
Fundado em 1930 e com presença em oito países de quatro continentes 

diferentes, o grupo empresarial Secil assenta a sua atividade na produção 
e comercialização de cimento, betão pronto, agregados, argamassas, 

prefabricados de betão e cal hidráulica.

A localização singular junto a boas re-
servas de matéria-prima e com possi-
bilidade de expedição direta por mar 
e terra, próxima de Setúbal e junto ao 
rio Sado, foram motivos suficientes 
para fazer nascer, em 1906 na serra 
da Arrábida, a antecessora da actual 
fábrica de cimento da Secil, localizada 
no Outão. Para além desta, o grupo 
opera atualmente mais duas fábricas 
de cimento, localizadas na Maceira e 
em Pataias, empregando mais de 800 
colaboradores em Portugal. 

Apesar da sua destacada presença 
no setor industrial cimenteiro, onde 
o grupo detém várias operações em 
Portugal e em vários países do mun-
do, foi a sua expansão para outros ne-
gócios e a integração de várias empre-

sas com serviços complementares que 
fazem com que, hoje, o Grupo Secil 
assuma uma posição sólida no merca-
do interno e externo. 

Presente em oito países e quatro con-
tinentes (Portugal, Tunísia, Angola, 
Líbano, Brasil, Cabo Verde, Espanha 
e Holanda) e através das suas oito 
fábricas de cimento, o Grupo Secil 
assegura uma capacidade anual de 
produção de cerca de 9.750.000 to-
neladas. Só em Portugal, tem capa-
cidade instalada de cerca de quatro 
milhões de toneladas de cimento por 
ano, assegurando mais de 35 por 
cento das necessidades de cimento 
do país. No total, o grupo empre-
ga cerca de 2.200 colaboradores no 
mundo inteiro.

A missão da Secil é dar forma às ideias, 
através de soluções de cimento ajus-
tadas às necessidades dos clientes, 
contribuir positiva e ativamente para 
uma cidadania responsável junto das 
comunidades envolventes e criar va-
lor para os seus acionistas, oferecen-
do carreiras estimulantes aos seus 
colaboradores. Neste âmbito, pros-
segue o seu objetivo de continuar a 
investir na sustentabilidade da sua 
atuação, nos processos industriais e 
na disponibilização de soluções ino-
vadoras e mais digitais.

Em 2020, o volume de negócios 
acumulado da Secil totalizou 451 
milhões de euros, 11,7 por cento 
abaixo do verificado em 2019. Esta 
evolução negativa ocorre sobretudo 
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devido à forte desvalorização cam-
bial face ao euro de algumas das 
moedas dos diferentes países onde 
a Secil atua (particularmente o real 
brasileiro e a libra libanesa)

O EBITDA atingiu 123,6 milhões de eu-
ros, o que corresponde a um aumento 
de 16,4 milhões de euros face ao veri-
ficado no ano anterior (mais 15,3 por 
cento), resultado da evolução positiva 
verificada em Portugal e no Brasil.

A Secil exporta, maioritariamente, 
para mercados europeus, como a Ho-
landa e Espanha, onde possui termi-
nais próprios, e ainda o Reino Unido, 
de forma alinhada com o atual qua-
dro regulatório europeu ETS (Emission 
Trading System). 

Devido à localização privilegiada do 
seu cais privativo no Outão, em Setú-
bal, a empresa tem vantagens compe-
titivas na exportação para espaços ex-
traeuropeus, como a Costa Ocidental 
de África e a América Latina.

Os principais clientes de cimento ex-
portado são distribuidores locais, 
ainda que a Secil venda pontualmen-
te clínquer a outros cimenteiros, de 
acordo com necessidades específicas 
e pontuais.

O “CCL – Clean Cement Line” é o 
mais relevante projeto de investimen-

to industrial do PT2020, destinado a 
reduzir a pegada carbónica e a melho-
rar a eficiência energética no processo 
de fabrico de cimento por parte da 
Secil, totalizando um investimento de 
86 milhões de euros.

O projeto integra uma elevada com-
ponente de inovação e investigação 
e representa uma grande evolução 
no atual processo de fabrico de ci-
mento, aliando, de forma inovadora, 
tecnologias maduras com tecnologias 
recentes. Assim, permite a produção 
de uma nova gama de cimentos mais 
sustentáveis, baseados em LCC (Low 
Carbon Clinker), com novas proprie-
dades mineralógicas e de menor in-
tensidade carbónica. Desta forma, a 
Secil conseguirá transformar a atual 
fábrica, localizada no Outão, numa 
das mais avançadas fábricas de cimen-
to da Europa e do Mundo. 

“O projeto CCL vai ter ganhos indiscu-
tíveis para o ambiente, para a região 
e para o país. E, desde logo, para o 
ambiente, porque estamos a falar de 
tornar a fábrica mais sustentável, eli-
minando os combustíveis fósseis pri-
mários”, revela Otmar Hübscher, pre-
sidente executivo da Secil.

Para além dos evidentes ganhos am-
bientais, o projeto representa um 
importante contributo para a eco-
nomia nacional e para o país, com 

um forte impacto no emprego local, 

nomeadamente em emprego mais 

qualificado. “Numa conjuntura em 
que o desemprego irá infelizmente 
subir, o nosso investimento vai aju-
dar a contrariar essa tendência”, re-

fere ainda Otmar Hübscher.

O projeto, que ampliará a capacidade 

competitiva e de exportação do gru-

po, encontra-se em fase de execução, 

estando previsto entrar em funciona-

mento em outubro de 2022.

“A indústria cimenteira mundial, euro-
peia e nacional estão muito compro-
metidas com a descarbonização e em 
tornar a cadeia de valor do betão neu-
tra em carbono até 2050. A Secil não 
é exceção e este nosso investimento 
é um passo fundamental para que tal 
aconteça, sendo também o espelho do 
nosso compromisso para o futuro, em 
matéria de sustentabilidade ambiental, 
económica e social”, termina o presi-

dente executivo da Secil.

A par deste investimento, a Secil tem 

vindo a trabalhar em inúmeras aplica-

ções inovadoras, que conferem mais 

sustentabilidade, tecnologia e versatili-

dade aos vários tipos de betão, como 

é o caso do projeto aplicado na obra 

do novo Terminal de Cruzeiros de Lis-

boa, que recorre a betão com cortiça e 

possibilita uma redução significativa do 

consumo de recursos não renováveis.

“O betão estrutural com cortiça apli-
cado de forma pioneira e extensiva na 
obra do novo Terminal de Cruzeiros de 
Lisboa é o reflexo do compromisso e 
contributo da Secil para a descarboni-
zação do setor cimenteiro e a anteci-
pação do que se espera que possa vir 
a ser aplicado na construção futura de 
edifícios mais sustentáveis e amigos do 
ambiente”, indica Ângela Nunes, dire-

tora do Centro de Desenvolvimento de 

Aplicações de Cimento da Secil. 

http://www.secil-group.com/

http://www.secil-group.com/
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IMD World 
Competitiveness 
Yearbook 2021 – World 
Competitiveness Center, 
junho 2021
O ranking da competitividade é lide-
rado pela Suíça, seguida da Suécia, 
Dinamarca, Países Baixos e Singapura. 
Portugal ocupa a 36ª posição, subindo 
um lugar face à anterior classificação. 
Inovação, digitalização, bem-estar e 
coesão social são fatores-chave de ava-
liação do desempenho económico das 
64 economias abrangidas pela análise. 
De acordo com o estudo, Portugal, 
além de garantir um crescimento do PIB 
acima da média europeia e adotar uma 
política fiscal e regulatória favorável às 
empresas e ao investimento, deverá de-
senvolver uma estratégia para a trans-
formação digital e reformar os setores 
da justiça, da saúde, da educação e da 
segurança social. 

CONSULTAR

Global Peace Index 
2021 – Institute for 
Economics & Peace, 
junho 2021 
O relatório do Institute for Economics & 
Peace, que classifica 163 Estados e Terri-
tórios Independentes, conclui que hou-
ve uma deterioração do nível global de 
paz. O ranking dos países mais seguros 
é liderado pela Islândia, Nova Zelândia, 
Dinamarca, Portugal e Eslovénia. A Eu-
ropa continua a ser a região mais segu-
ra, com oito países no top 10, enquanto 
o Médio Oriente e Norte de África per-
manece a região menos pacífica.

CONSULTAR

Invest in Kenya: Local 
business intelligence 
– International Trade 
Centre, junho de 2021
Este relatório disponibiliza informa-
ções para investidores na agricultura, 
indústria transformadora e serviços, 
incluindo dados relacionados com te-
mas como certificação internacional, 
capacidade de inovação, utilização de 
TIC, acesso a eletricidade e a serviços 
de logística, bem como informações 
práticas sobre como os investimentos 
nesses setores podem contribuir para 
o cumprimento dos Objetivos de De-
senvolvimento Sustentável.

CONSULTAR

Targeted Consultation 
on CETA and SME’s – 
European Commission, 
junho 2021
A Comissão Europeia está a organizar 
um evento com vista a avaliar de que 
modo as PME comunitárias estão a 
utilizar o CETA e a beneficiar das con-
dições preferenciais aí estabelecidas, 
nomeadamente no que diz respeito aos 
serviços. Para preparar o debate com 
representantes e empresas do Canadá, 
a Comissão elaborou um questionário 
dirigido às empresas da UE disponível 
em Consultations – Trade – European 
Commission (europa.eu) até ao dia 9 
de julho.

CONSULTAR

Mercer Cost of Living 
Survey – Worldwide 
Ranking 2021, junho 2021
O estudo anual da Mercer, que avalia 
o custo de vida para expatriados num 
conjunto de 209 cidades, revela que 
Ashgabat, no Turquemenistão, é a ci-
dade mais cara, destronando Hong 
Kong que passou para a 2ª posição 
do ranking. Beirute, Tóquio e Zurique 
completam o top 5. Lisboa subiu 23 
lugares, passando da 106ª posição em 
2020 para a 83ª em 2021. 

CONSULTAR

OECD Economic Outlook 
– Organisation for 
Economic Cooperation 
and Development, 
maio 2021
A OCDE reviu em alta as previsões de 
crescimento da economia mundial em 
2021, apontando para um aumento 
do produto interno bruto de 5,8 por 
cento (face a 4,2 por cento projetado 
em dezembro). Em termos das prin-
cipais economias mundiais, que inte-
gram o G20, o crescimento deverá ser 
de 6,3 por cento, com destaque para 
os EUA (+6,9 por cento), China (+8,5 
por cento) e Índia (+9,9 por cento). A 
recuperação terá ritmos diferentes nos 
diversos países e persistirá uma gran-
de vulnerabilidade face a novos desa-
fios que possam surgir.

CONSULTAR

https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-competitiveness/
https://www.economicsandpeace.org/wp-content/uploads/2021/06/GPI-2021-web.pdf
https://www.intracen.org/publications/Invest-Kenya/
https://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=300
https://www.mercer.com/our-thinking/career/cost-of-living.html?utm_source=mercerweb&utm_medium=banner&utm_campaign=mcol1
 https://oecd.org/economic-outlook


julho 2021 41FACTOS & TENDÊNCIAS

Exportação para Israel – 
Nota Informativa – DGAV, 
8 de junho de 2021
Segundo informação da Direção Geral 
de Alimentação e Veterinária (DGAV), 
as Autoridades Sanitárias Veterinárias 
de Israel comunicaram a suspensão 
temporária à DGAV, com caráter ime-
diato, das exportações de animais vi-
vos a partir de Portugal.

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentam 82,4% 
em abril e 18,9% no 
primeiro quadrimestre 
de 2021 – Estatísticas 
Correntes do Comércio 
Internacional Português 
de Bens – INE, junho 
de 2021 
De janeiro a abril de 2021, as exporta-
ções portuguesas de bens ascenderam 
a 20,8 mil milhões de euros, contra 17,5 
mil milhões de euros em igual período 
de 2020, ou seja, um aumento de 3,3 
mil milhões de euros (tvh 18,9 por cen-
to). No mesmo período, as importações 
totalizaram 24,7 mil milhões de euros 
e cresceram 1,5 mil milhões de euros, 
apresentando uma tvh 6,6 por cento. 
Estes resultados determinaram um dé-
fice da balança comercial de 4,0 mil 
milhões de euros, correspondente a um 
desagravamento de 1,8 mil milhões de 
euros. A taxa de cobertura das impor-
tações pelas exportações situou-se em 
83,9 por cento que corresponde a uma 
subida de 8,7 p.p. face à taxa registada 
no ano anterior.
Em termos mensais, em abril de 2021, 
as exportações de bens registaram taxas 
de variação nominais de 82,4 por cento 

China’s New Rules for 
Food Importation and 
Facility Registration – 
Lexology, junho 2021
No contexto do reforço das medidas ad-
ministrativas de segurança alimentar, a 
China procedeu à revisão da legislação 
do setor, impondo novas regras de regis-
to para todas as empresas estrangeiras 
exportadoras de produtos alimentares 
(junto da Administração Geral das Al-
fândegas da China/GACC), assim como 
um conjunto de requisitos a observar, 
como a realização de quarentenas/
inspeções e normas de rotulagem dos 
referidos bens. Após a implementação 
das medidas, em vigor a 1 de janeiro de 
2022, serão revogados os diplomas que 
regem atualmente a importação/expor-
tação de produtos como carnes, laticí-
nios, produtos aquáticos e mel. 
O artigo faz uma abordagem geral dos 
regulamentos publicados analisando as 
novas exigências a cumprir. 

CONSULTAR

Economic Union – 
Overview of Free Trade 
Agreements and Other 
Trade Negotiations – 
European Commission, 
Updated June 2021
Elaborado pela Comissão Europeia, 
este relatório aborda o último ponto de 
situação das negociações a decorrer en-
tre a UE e vários países terceiros sobre 
Acordos de Comércio Livre (Free Trade 
Agreements/FTA), entre outros (Over-
view of Economic Partnership Agree-
ments – EPAs). 

CONSULTAR

em termos homólogos (tvh) e de -8,0 por 
cento face a março de 2021 (variação em 
cadeia), atingindo 5,4 mil milhões de eu-
ros, em valor absoluto.

CONSULTAR

O crescimento 
económico revisto em 
alta e desemprego em 
baixa face à previsão 
de março – Projeções 
Económicas para a 
Economia Portuguesa 
2021-2023, Banco de 
Portugal – junho 2021
De janeiro a abril de 2021, as exporta-
ções portuguesas de bens ascenderam 
a 20,8 mil milhões de euros, contra 
17,5 mil milhões de euros em igual pe-
ríodo de 2020, ou seja, um aumento de 
3,3 mil milhões de euros (tvh 18,9 por 
cento). No mesmo período, as impor-
tações totalizaram 24,7 mil milhões de 
euros e cresceram 1,5 mil milhões de 
euros, apresentando uma tvh 6,6 por 
cento. Estes resultados determinaram 
um défice da balança comercial de 4,0 
mil milhões de euros, correspondente a 
um desagravamento de 1,8 mil milhões 
de euros. A taxa de cobertura das im-
portações pelas exportações situou-se 
em 83,9 por cento que corresponde a 
uma subida de 8,7 p.p. face à taxa re-
gistada no ano anterior.
Em termos mensais, em abril de 2021, 
as exportações de bens registaram ta-
xas de variação nominais de 82,4 por 
cento em termos homólogos (tvh) e de 
-8,0 por cento face a março de 2021 
(variação em cadeia), atingindo 5,4 mil 
milhões de euros, em valor absoluto.

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://www.dgav.pt/destaques/noticias/exportacoes-para-israel-nota-informativa/
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=335d06e3-1d87-45f5-be06-da5b5f1e9919&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2021-06-16&utm_term=
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735082&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://www.bportugal.pt/sites/default/files/anexos/pdf-boletim/be_jun2021_p.pdf
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INOV CONTACTO PREPARA 
25ª EDIÇÃO COM OS OLHOS 

POSTOS NO FUTURO
O INOV Contacto, o programa de estágios profissionais dirigido a jovens 

licenciados e realizado em contexto internacional gerido pela AICEP, está a 
preparar o arranque da sua 25ª edição, que terá início em fevereiro de 2022. 
As candidaturas para as empresas e outras entidades de acolhimento já estão 

abertas e terminam a 30 de setembro. As candidaturas para os estagiários 
abrirão em setembro.

Criado em 1997 com o objetivo de 

desenvolver talento e competências 

internacionais que possam susten-

tar a competitividade da economia 

portuguesa, o INOV Contacto tem, 

ao longo dos anos, acompanhado a 

mudança das expectativas e os inte-

resses das novas gerações. Esta rea-

lidade tem levado a uma constante 

atualização e à procura de soluções 

inovadoras para atrair bons candida-

tos/estagiários e entidades de acolhi-

mento para o programa e reter co-

nhecimento e talento na rede.

Devido à pandemia COVID-19, o ano 

de 2020 trouxe grandes desafios, exi-

gindo mudanças e uma adaptação 

constante não só no contexto de tra-

balho, como socialmente. A 24ª edi-

ção, com início em janeiro e encerra-

mento em outubro 2020, foi, por isso, 

uma edição de resiliência, adaptação, 

empenho e iniciativa, em que foi ne-

cessário repensar modelos e planos de 

estágio e implementar novas fórmulas 

e metodologias, e integrar a crescente 

digitalização da realidade. 

As expectativas foram, porém, supe-

radas, tendo 98 por cento das entida-

des de acolhimento afirmado terem 

sido positivamente surpreendidas pela 

capacidade de resiliência, adaptação, 

empenho nas funções e iniciativa 

dos estagiários, assinalando também 
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a sua satisfação por terem mantido os 
estágios ativos durante os tempos de 
grande incerteza organizacional e de 
negócio. Globalmente, avaliaram po-
sitivamente a rapidez e a capacidade/
flexibilidade que a AICEP apresentou 
face ao contexto da pandemia, explo-
rando e adaptando as decisões sem-
pre com o foco no estagiário e na for-
ma de oferecer a todos os envolvidos 
a melhor experiência possível.

O futuro
Enquanto programa de estágios e di-
namizador das competências da força 
de trabalho, o INOV Contacto procura 
adaptar-se, evoluir e contribuir para 
a mudança de paradigma em curso. 
Estima-se que até 2025, 50 por cen-
to da força de trabalho atual passará 
por um processo de reconversão de 
competências cujo tempo médio de 
aprendizagem oscilará entre um e cin-
co meses, de acordo com as funções. 
Assim, sendo, quais as competências-
-chave do futuro e como é que as or-
ganizações se preparam para atrair e 
desenvolver este talento? 

Com o objetivo de definir o futuro 
modelo do programa, a equipa da 
AICEP responsável pelo INOV Contac-
to convidou um grupo de especialistas 
para uma reflexão conjunta sobre qual 
o papel a desempenhar pelos progra-
mas de estágios internacionais nestas 
transformações. Pretende-se refletir 
sobre a forma como a evolução das 
tecnologias de informação, as trans-
formações económicas, os movimen-
tos sociais e as questões de segurança 
determinaram mudanças significativas 
na forma como os jovens se relacio-
nam com o mundo e em particular 
com o trabalho. Com esse propósito, 
realiza-se no dia 7 de julho o webinar 
“Uploading the future:  a próxima 
geração das competências internacio-
nais by INOV Contacto”.

Desde a sua criação, o INOV Contac-
to recebeu 57.509 candidaturas, pro-
porcionou 5.885 estágios em 1.284 

Testemunhos de empresas da 24ª Edição

Flávio Barreiro 
Afaplan 

“Programa muito positivo que permite ao estagiário a sua integração no 
mercado de trabalho, vivenciando novas experiências em países de cultu-
ras diferentes, e que permite à empresa avaliar o estagiário durante seis 
meses e decidir-se por uma eventual contratação. O estagiário acolhido 
pela Afaplan enquadrou-se no perfil desejado e desempenhou as suas 
funções com forte sentido de responsabilidade e com afinco.”

Ashley Whittam
Engineering Office Manager – William Hare Limited 

“Very happy with the programme, unfortunately disruption stemming 
from the Covid situation hampered its effectiveness in this case. The Pro-
gramme allows companies such as ours an opportunity for individuals to 
grow in a working environment and additionally allows the company to 
assess suitability of the individual to remain at the company, if circum-
stances allow.”

Renata Ramalhosa 
CEO – Beta-i Brasil 

“O Programa INOV Contacto e fantástico pois para além de ser muito 
bem estruturado, traz estagiários de alta qualidade e apoia verdadeira-
mente a internacionalização de empresas portuguesas. Só tenho aspe-
tos positivos a realçar - nomeadamente no que respeita à qualidade de 
estagiários que o programa traz. Pelo menos nos na Beta-i fomos muito 
beneficiados em participar neste programa este ano. Obrigada!”

https://www.portugalexporta.pt/agenda/inov-contacto-webinar-lancamento-edicao-25-2021?utm_source=gestor&utm_medium=email&utm_campaign=inov-uploading-future-competencias-internacionais-julho-2021&utm_content=convite
https://www.portugalexporta.pt/agenda/inov-contacto-webinar-lancamento-edicao-25-2021?utm_source=gestor&utm_medium=email&utm_campaign=inov-uploading-future-competencias-internacionais-julho-2021&utm_content=convite
https://www.portugalexporta.pt/agenda/inov-contacto-webinar-lancamento-edicao-25-2021?utm_source=gestor&utm_medium=email&utm_campaign=inov-uploading-future-competencias-internacionais-julho-2021&utm_content=convite
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entidades de acolhimento, com uma 
taxa de empregabilidade pós-estágio 
de aproximadamente 70 por cento. 
Cerca de 90 por cento dos estagiários 
confirmam a aquisição e enriqueci-
mento de competências durante o 
programa e 95 por cento referem a 
experiência como impulso da sua car-
reira internacional, valorizando ainda 
a experiência cultural. Por seu lado, 
95 por cento entidades de acolhimen-
to referem a adequação do perfil dos 
estagiários às suas necessidades, con-
sideram as suas competências uma 
mais-valia para a competitividade em-
presarial nacional à escala global, e a 

Testemunhos Alumni 

Francisco Melo 
23ª Edição 
USS Investment Management, Londres, Reino Unido 

“Devo dizer que este estágio foi o ‘match’ perfeito tendo em conta os meus objetivos profissionais. Tive a oportu-
nidade única de trabalhar com profissionais da área das finanças a um alto nível e também numa cidade incrível e 
extremamente direcionada para um estilo de vida profissional. Aprendi bastante e continuamente durante o meu 
estágio e fiz contactos e amigos que levo comigo após o meu regresso a Portugal.”

Ana Sofia Boavida
22ª Edição
Genentech, São Francisco USA 

“Com este estágio tive a possibilidade de adquirir novas competências e conhecimentos na minha área que me irão 
ajudar num futuro profissional. Penso que não teria oportunidade de aprender tanto ou ter acesso a determinadas 
tecnologias em Portugal. Penso que o facto de ter estado numa empresa como a Genentech, e na área industrial, 
me vai abrir algumas portas.”

formação e o desempenho demons-
trados adequados.

Ainda de referir que indissociável desta 
iniciativa é a rede social exclusiva para 
participantes, a NetworkContacto, 
uma comunidade que tem crescido ao 
longo dos anos, promovendo a comu-
nicação, partilha de conhecimento e 
oportunidades e o empreendedorismo.

O INOV Contacto é prestigiado e reco-
nhecido tanto a nível nacional, tendo 
sido o projeto vencedor nos Prémios 
EEPA da Comissão Europeia na cate-
goria Investimento nas Competências 

Empreendedoras (2019), como inter-

nacionalmente, fazendo parte dos 

três best of projetos candidatos aos 

European Enterprise Promotion Awar-

ds (2019). Também foi diversas vezes 

considerado como exemplo de Boas 

Práticas, como são os casos do Projeto 

School to Work promovido pelo Fun-

do Social Europeu (2013) e case study 

Melhores Práticas pela OCDE com 

recomendação de replicação para a 

Welsh Assembly Government, (2008).

inovcontacto@portugalglobal.pt

Site INOV Contacto

mailto:inovcontacto%40portugalglobal.pt?subject=
https://www.inovcontacto.pt/
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notícias 
AICEP

de valor industrial, ampliar a partici-
pação das empresas portuguesas nas 
cadeias de valor das empresas alemãs 
e captar projetos de investimento in-
dustrial para o nosso país”, afirmou a 
responsável, acrescentando tratar-se 
de “uma enorme oportunidade para 
as empresas nacionais e para Portu-
gal, pois será um palco mundial de 
afirmação das nossas capacidades de 
inovação, produção, serviço e talento, 
numa altura em que estão em curso 
importantes processos de relocaliza-
ção global das cadeias de valor”.
Como País-parceiro da Hannover 
Messe 22, Portugal gozará de uma 
localização privilegiada, consubs-
tanciada em quatro pavilhões – um 
pavilhão central e três temáticos, es-
tes últimos dedicados às três áreas 
de aposta que constituem a partici-
pação portuguesa: Engineered Parts 
and Solutions, Energy Solutions 
e Digital Ecosystems.
Marco Siebert, Diretor das Relações 
Internacionais da Hannover Messe, 
focou a importância deste projeto 
para fomentar as relações econó-
micas entre Portugal e a Alemanha, 
mas sobretudo para dar maior visibi-
lidade às capacidades das empresas 
portuguesas em termos de inovação 
e tecnologia junto do mercado ale-
mão. Comparou ainda o certame a 
um “centro comercial da indústria” 
onde existe uma grande variedade de 

Hannover Messe 2022: 
Empresas preparam-se 
para participar 
na maior feira mundial 
da indústria
A AICEP, a AIMMAP e a CCILA or-
ganizaram nos dias 16, 17 e 18 de 
junho, respetivamente em Bra-
ga, Aveiro e Lisboa, os workshops 
“A Caminho de Hannover 2022” 
com o objetivo de preparar a parti-
cipação das empresas portuguesas 
na Hannover Messe, a maior feira 
mundial da indústria, na qual Por-
tugal será País-parceiro em 2022.

Nestes workshops foi prestada toda a 
informação necessária à participação 
na Hannover Messe, explorando as 
oportunidades e benefícios da presen-
ça das empresas nesta importante fei-
ra que serve de farol à indústria alemã 
e que, simultaneamente, é uma refe-
rência para o setor industrial de outros 
países já que 40 por cento dos seus 
visitantes são estrangeiros. 
Na abertura das sessões, Maria Manuel 
Aires Serrano, responsável da AICEP - 
Agência para o Investimento e Comér-
cio Externo de Portugal pelo projeto 
Hannover Messe 2022, fez uma breve 
exposição sobre a feira e a sua impor-
tância a nível mundial, bem como sobre 
o modelo e o conceito que sustentam a 
participação nacional no certame.
“A participação portuguesa na Han-
nover Messe 2022 visa reforçar a ima-
gem de Portugal como país fornece-
dor de produtos e serviços da cadeia 

escolha de todos os produtos.
Por seu turno, Miguel Leichsenring-
-Franco, Presidente da CCILA - Câmara 
de Comércio e Indústria Luso-Alemã, 
elencou os desafios que as empresas 
devem ter em consideração para esta 
participação na feira de Hannover, sa-
lientando a necessidade de as empre-
sas estarem bem preparadas para te-
rem uma boa presença no evento.
Nesse sentido, anunciou a realização 
de um conjunto de encontros de sen-
sibilização/preparação para a participa-
ção de Portugal na Hannover Messe 22 
que a CCILA irá organizar já a partir de 
1 de julho, e que decorrerão até final 
de outubro, no Porto e em Aveiro.
A encerrar os workshops, Mafalda 
Gramaxo, Diretora-geral da AIMMAP 
– Associação dos Industriais Metalúr-
gicos, Metalomecânicos e Afins de 
Portugal apresentou o dossier de par-
ticipação e as condições de inscrição 
das empresas na Hannover Messe. 
Para a responsável, a participação na 
Hannover Messe é uma “oportunidade 
de ouro” para as empresas portugue-
sas das áreas e setores em foco. Lem-
brando que as inscrições se encontram 
abertas, Mafalda Gramaxo apelou às 
empresas que estejam interessadas em 
participar na feira alemã para se inscre-
verem rapidamente, dada a logística 
que esta participação envolve.
Saiba mais aqui. 
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Informação especializada online
Portugalnews

Promova a sua empresa junto de 20 mil 
destinatários em Portugal e nos mercados 
externos.

NewsRoom

Para uma divulgação em mercados 
internacionais, conta com a newsletter 
semanal em língua inglesa e/ou francesa.

portugalglobal.pt

Subscreva as nossas newsletters.

Fique a par da actividade da Agência no país e no exterior, conheça os casos de sucesso 
de empresas portuguesas e os artigos de especialidade económica.

Esteja sempre informado com o clipping diário da imprensa nacional e estrangeira.
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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
Hong-Kong
Koweit
Macau
Malásia

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

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

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

Angola
Arménia
Bahrein
Benim
Bielorussia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
C. do Marfim
Dominica
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Omã
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Suazilândia 
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
Djibouti
Equador
Eritreia
Etiópia
Gâmbia
Grenada
Guiné Equatorial
Guiné. Rep. da
Guiné-Bissau
Haiti
Irão
Iraque
Iemen
Laos
Líbano
Libéria

Líbia
Madagáscar
Malawi
Maldivas
Mali 
Mauritânia
Moçambique
Moldávia
Mongólia
Montenegro  
Myanmar
Nicarágua 
Níger  
Paquistão
Quirguistão
S. Crist. e Nevis
S. Tomé e Príncipe
Salomão 
Serra Leoa
Síria 
Somália
Sri Lanka 
Sudão
Sudão do Sul
Suriname
Tadjiquistão
Tonga
Turquemenistão 
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
TABELA CLASSIFICATIVA DE PAÍSES



BOOKMARKS

O livro “O Lado Difícil das Coisas 
Difíceis – Construir uma empresa 
quando não há respostas fáceis” 
é repleto de sabedoria prática, 
que não aprendemos na escola. O 
autor analisa, de uma forma crua 
e transparente, os problemas que 
os empresários enfrentam diaria-
mente, partilhando as aprendiza-
gens que foi absorvendo à medi-
da que desenvolvia, geria, vendia, 
comprava, investia e supervisio-
nava empresas tecnológicas.
Nesta obra, o autor conta tudo 
cruamente: como demitir pessoas 
e despromover amigos, contratar 
pessoas aos seus concorrentes, ter 
um bom local de trabalho, criar a 
sua cultura de empresa e cultivar 
e manter a sua mentalidade de 

CEO. Assim, oferece conselhos 
essenciais sobre como construir e 
gerir uma startup.
Ben Horowitz é o cofundador e 
sócio geral da Andreessen Ho-
rowitz, uma empresa de capital 
de risco sedeada em Silicon Val-
ley que investe em empresários 
que estão a construir a próxima 
geração de empresas líderes de 
tecnologia. Sendo um dos em-
preendedores mais respeitados e 
experientes de Silicon Valley, con-
ta ainda com um blog com mais 
de 10 milhões de leitores.
O autor também já escreveu para 
o Wall Street Journal, o New York 
Times, o New Yorker, a Fortune, o 
Economist e a Bloomberg Busines-
sweek, entre outras publicações.

Com o objetivo de transformar o 
trabalho, evitar o burnout e ser 
bem-sucedido, esta obra é um 
guia prático que conta com uma 
secção de exercícios a cada passo 
e convida os leitores a refletirem 
sobre a sua atividade profissional, 
as mudanças que desejam incor-
porar e como combiná-las com o 
atual mercado de trabalho.
Cassiana Tavares, especialista em 
Psicologia do Trabalho, apresen-
ta uma resposta para todas as 
adversidades profissionais, como 
por exemplo chefes narcisistas, 
colegas tóxicos, abuso emocional, 
assédio, falta de equidade, entre 
muitos outros, defendendo que a 
única solução é detetar os proble-
mas e resolvê-los. 
Além de ajudar os leitores a olhar 
em perspetiva para as várias fases 
da carreira e a antecipar medidas 
a tomar, este livro disponibiliza 

conselhos práticos sobre o con-

teúdo a incluir em cada perfil 

profissional e como valorizar a 

pegada de cada um no mercado 

do trabalho. 

Licenciada em Psicologia na Fa-

culdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade do 

Porto, a autora acompanha jo-

vens e adultos no seu desenvol-

vimento pessoal e profissional 

e lidera projetos de consultoria 

empresarial. É ainda coordena-

dora científica e docente em for-

mações avançadas em Psicologia 

do Trabalho e Gestão de Recursos 

Humanos no Instituto Português 

de Psicologia e Outras Ciências 

(INSPSIC). Atualmente, integra o 

Programa Doutoral em Segurança 

e Saúde Ocupacionais da Faculda-

de de Engenharia da Universidade 

do Porto.
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