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A participação de Por-
tugal na Expo 2020 
Dubai é um dos gran-
des momentos que 
marcam o semestre 
em curso no que toca 
à promoção da ima-
gem de Portugal e da 

oferta portuguesa no mundo. Naquela que é 
primeira exposição mundial a realizar-se no 
Médio Oriente, Portugal marca presença com 
um Pavilhão nacional que é a montra perfeita 
para promover a imagem externa de um país 
moderno, inovador e aberto ao mundo, com 
talento e diversidade.

Durante seis meses, os visitantes da Expo 2020 
Dubai podem apreciar e conhecer o que de 
melhor se faz em Portugal em vários setores 
de atividade, como as inovadoras TIC, a moda 
e a joalharia, o agroalimentar, a saúde, na fi-
leira casa e o design, a energia e as indústrias 
criativas. A gastronomia portuguesa pode ser 
degustada no restaurante Al-Lusitano, a cargo 
do chef Chakall, e na loja Portugal Concept 
Store podem ser adquiridos produtos de deze-
nas empresas portuguesas.

Esta é uma oportunidade para Portugal mos-
trar aos visitantes da Expo a excelência da ofer-
ta nacional, quer a nível económico quer cultu-
ral, mas também para potenciar oportunidades 
de negócio para as empresas portuguesas não 
só nos Emirados Árabes Unidos, mas em toda 
aquela região do globo.

Esta edição da Portugalglobal, a última deste 
ano de 2021, é, portanto, sobre a participa-
ção portuguesa na Expo 2020 Dubai e sobre 
o mercado dos Emirados Árabes Unidos e os 
setores com interesse para as empresas portu-
guesas que aí queiram apostar.

Destaque ainda para a reportagem sobre a 
Conferência anual da AICEP, realizada em 
Coimbra no passado dia 8 de novembro, de 
novo em formato presencial. Uma conferên-
cia onde apresentámos os números mais re-
levantes do comportamento das exportações 
nacionais e da atração de investimento es-
trangeiro, num balanço seguramente positivo 
para a economia nacional. Um dia preenchido 
com intervenções de vários oradores, incluin-
do membros do governo, líderes de associa-
ções empresariais e, como keynote speaker, 
o CEO da Feedzai, com conteúdos diversificados 
e úteis para a comunidade empresarial.

Foi também ocasião para, pela terceira vez 
consecutiva, atribuirmos os Prémios AICEP 
– Melhor PME Exportadora e Melhor Investi-
mento – às empresas que se distinguiram no 
desenvolvimento das suas estratégias de inter-
nacionalização e/ou de investimento, no âmbi-
to de projetos financiados pelo Portugal2020, 
acompanhados pela Agência.

Boa leitura!

LUÍS CASTRO HENRIQUES
Presidente do Conselho de Administração da AICEP
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Expo 2020 Dubai
PORTUGAL, UM MUNDO NUM PAÍS 
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Sob o mote “Portugal, um mundo num país”, Portugal apresenta-se na Expo 2020 
Dubai como um país que outrora conectou o mundo pelos mares, lançando 

as sementes da globalização, e que é aberto ao mundo, à diversidade e a todas 
as culturas. 

Ao longo de seis meses, a participação portuguesa mostra ao mundo o talento 
e o dinamismo de Portugal e dos portugueses. Da vertente económica, das empresas 

e produtos, à cultura e ciência, passando pelo turismo e gastronomia, o Pavilhão 
de Portugal apresenta na Expo 2020 Dubai o que de melhor se faz no país, sem 

esquecer o elo que tudo liga, o talento português, reforçando os laços com o país 
anfitrião e com a região, potenciando assim oportunidades de negócio para 

as empresas portuguesas.

O balanço da participação portuguesa neste grande evento mundial é, até à data, 
muito positivo, com o Pavilhão de Portugal a já ultrapassar a visita de mais de 100 

mil pessoas, no início de novembro.

A exposição mundial abriu portas no dia 1 de outubro, decorrendo até 31 de março 
de 2022, depois de ter sido adiada devido à pandemia COVID-19.

Sediado no distrito da Sustentabilida-
de da Expo 2020 Dubai, o Pavilhão 
de Portugal vai acolher grandes mo-
mentos de programação artística e 
várias semanas económicas a destacar 
setores da oferta portuguesa em vá-
rias áreas: IT & Startups, Casa e De-
sign, Moda e Joalharia, Saúde e Lazer, 
Agroalimentar, Energia e Ambiente e 
Indústrias Culturais e Criativas. Estão 
previstas mostras de produtos, exposi-
ções e outros eventos com o objetivo 
de promover o que de melhor se faz 
em Portugal. 

Como afirma o presidente da AICEP 
e comissário-geral de Portugal para 
a Expo 2020 Dubai, Luís Castro Henri-
ques, a Expo 2020 Dubai “será a mon-
tra perfeita para promover a imagem 
externa de Portugal. Uma imagem de 
um Portugal inovador, de um Portugal 
que surpreende, de um Portugal aber-
to ao mundo, com talento e diversida-
de”, e acrescenta estar “confiante no 
sucesso da participação portuguesa 
que trará um mundo de oportunida-
des para o país.”

Recorde-se que participam na Expo 

2020 Dubai 192 países e prevê-se 

mais de 25 milhões de visitantes. 

A participação portuguesa contribuirá 

para o aprofundamento das relações 

políticas, económicas e culturais entre 

Portugal, os Emirados Árabes Unidos 

e os restantes países da região.

Ainda de referir que um dos momen-

tos-chave da participação portuguesa 

na Expo 2020 Dubai será a celebra-
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ção, a 14 de janeiro de 2022, do dia 
de Portugal, um evento que será ante-
cedido, no dia 13, por um Seminário 
de Negócios com presença de empre-
sas portuguesas visando a promoção 
de oportunidades de negócio.

A celebração do Dia de Portugal inclui 
uma cerimónia oficial com hastear de 
bandeira e hino nacional na principal 
praça da Expo, a Al Wasl Plaza. Além 
disso, haverá uma visita oficial ao Pa-
vilhão de Portugal e vários momentos 
musicais ao longo do dia, designada-
mente o espetáculo musical e multi-
média AL QANTARA, com atuações 
de Teresa Salgueiro, António Chaínho, 
Marta Pereira da Costa, DJ Fred e do 
grupo de percussão Retimbrar.

Dois conceitos 
para um Pavilhão
O tema da participação de Portugal na 

Expo 2020 Dubai está alicerçado na 

visão de diversidade de inclusão, mas 

PAVILHÃO DE 
PORTUGAL RECEBE 
VISITANTE NÚMERO 
100.000

Joseph Said, do Iraque, foi o visi-
tante número 100.000 a ser rece-
bido no Pavilhão português. Para 
assinalar a ocasião, foi-lhe ofe-
recida uma lembrança simbólica 
da Portugal Concept Store: uma 
garrafa de Azeite Terras Dazibo da 
Masaedo, um azeite virgem extra 
português de excelência, premia-
do no Dubai Olive Oil Competition 
2021 com a medalha de Ouro.

OS PINGUINS DE BORDALO II

À entrada do Pavilhão de Portugal, o visitante pode encontrar a peça de arte 
urbana do artista português Bordalo II – “Pinguins de Magalhães” – feita 
com plástico dos oceanos, numa celebração aos 500 anos da primeira via-
gem de circum-navegação. Uma parceria com a Estrutura de Missão para as 
Comemorações do V Centenário da Circum-Navegação. A inauguração da 
peça foi marcada por uma participação especial dos Pauliteiros Mirandeses de 
Palaçoulo e um momento musical com guitarra portuguesa por Luísa Amaro 
e Gonçalo Lopes.

também da ambição de que o país 

possa dar um importante contributo 

para o estreitamento das relações glo-

bais entre os povos.

O Portugal moderno é hoje um país 

multicultural, inovador, talentoso e em 

permanente descoberta pelo mundo. 

O tema central “Portugal, um mundo 

num país” está patente na obra do 

Pavilhão de Portugal de uma forma 

simbólica com duas linhas concetuais 

estruturantes: a caravela como símbo-

lo maior da nossa ligação com o mun-

do, num processo alargado de intera-

ção e a génese da globalização; e a 

praça como expressão máxima de um 

espaço de encontro, de partilha e de 

interação de pessoas e culturas. Feita 

em calçada portuguesa, esta é aberta, 

assumindo-se como o prolongamento 
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do espaço público, sem barreiras e re-
cetiva a todos os visitantes. 

O Pavilhão de Portugal, um projeto 
desenvolvido em parceria pelo Gru-
po Casais e o atelier de arquitetura 
Saraiva + Associados, assinado pelo 
arquiteto Miguel Saraiva, procura afir-
mar as características do país, através 
da utilização de materiais portugueses 
como a cortiça – associada a utiliza-
ções inovadoras –, a calçada portu-
guesa e o azulejo pintado.

Um écran Led de grandes dimensões, 
localizado na fachada frontal do Pavi-
lhão de Portugal, é o suporte à sauda-
ção dos visitantes através de conteú-
dos subordinados ao tema ‘Um país 
em cada rosto’.

Com 1.800 metros quadrados, o Pa-
vilhão divide-se em dois pisos e qua-

FESTIVAL 
DA LUSOFONIA 

Entre as várias iniciativas culturais 
já realizadas ou previstas para os 
seis meses da Expo 2020 Dubai, 
destaca-se o Festival da Lusofonia, 
uma celebração única da língua 
portuguesa com várias apresenta-
ções artísticas e culturais de Por-
tugal e da comunidade lusófona 
e que teve lugar nos dias 14, 15 
e 16 de outubro, no Jubilee Park, 
o principal recinto de espetáculos 
da Expo.
Durante os três dias de festival, su-
biram ao palco da Expo artistas de 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-
-Bissau, Moçambique, Portugal, 
São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, 
numa iniciativa que pretendeu 
mostrar ao mundo a diversidade 
de povos e culturas que se unem 
pela língua portuguesa.
No ano em que a Comunidade 
dos Países de Língua Portugue-
sa (CPLP) comemora 25 anos, o 
Festival da Lusofonia na Expo foi 
um momento ímpar de reconhe-
cimento e divulgação da língua 
portuguesa que é falada por mais 
de 260 milhões de pessoas em 
cinco continentes. Sublinhe-se 
que na exposição mundial no Du-
bai estão presentes todos os paí-
ses de língua oficial portuguesa.

RESTAURANTE AL-LUSITANO

Al-Lusitano foi o nome escolhido para a marca do projeto de restauração do 
Pavilhão de Portugal, com a assinatura do chef Chakall. Montra da gastrono-
mia, dos vinhos e do saber estar portugueses, este é já considerado um dos 
melhores restaurantes da exposição mundial no Dubai.
A arquitetura deste espaço é também um convite à cultura portuguesa, onde 
não faltam os azulejos, entre outras referências arquitetónicas. O restaurante 
oferece ainda uma esplanada de 140m2, com uma vista privilegiada para 
a zona de espetáculos da exposição, o Jubilee Park. A ementa assenta nos 
pratos típicos e icónicos de Portugal, primando pela utilização de produtos 
de excelência que revelam o verdadeiro sabor, autenticidade e carácter lusos.

tro áreas conceptuais: ‘Apresentação’, 

‘Acolhimento’, ‘Experiência’ e ‘Relação’.

O piso térreo é tratado como um pro-

longamento do espaço público, faz a 

introdução ao tema da participação 

de Portugal e integra uma zona de 

espetáculos, uma pequena cafetaria, 

uma área protocolar e a Portugal Con-

cept Store.

O primeiro piso encerra em si o percur-

so expositivo, que se divide numa área 

de espetáculo multimédia imersivo e 

numa zona interativa com conteúdos 

subordinados aos temas Sustentabi-

lidade, Oportunidade e Diversidade, 

dando corpo ao posicionamento do 

país nestas áreas.

O segundo piso é constituído pelo res-

taurante Al-Lusitano, da responsabili-

dade do chef Chakall, e o terraço, com 

vistas panorâmicas para o Jubilee Park, 

local onde vão decorrer os principais 

espetáculos da Expo 2020 Dubai, e 

ainda um espaço multiusos, que pode 

assumir várias configurações, desde 

exposições a palco para concertos inti-

mistas, e que as empresas podem utili-

zar para reuniões e outros eventos

Consulte o site, as redes sociais Ins-

tagram, Facebook, Linkedin e Twitter 

para acompanhar o dia a dia de Por-

tugal na Expo 2020 Dubai. 

http://portugalexpo2020dubai.pt/
https://www.instagram.com/portugalexpo2020/
https://www.instagram.com/portugalexpo2020/
https://www.facebook.com/portugalexpo2020/
https://www.linkedin.com/company/portugal-expo-2020/
https://twitter.com/PTexpo2020
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SETORES DE EXCELÊNCIA DA OFERTA 
PORTUGUESA NA EXPO 2020 DUBAI

Ao longo dos seis meses da Expo 2020 Dubai, o Pavilhão de Portugal é palco 
de semanas económicas que visam apresentar setores de relevo da oferta 

portuguesa nesta região do mundo: IT & Startups, Casa e Design, Moda e Joalharia, 
Saúde e Lazer, Agroalimentar, Energia e Ambiente e Indústrias Culturais e Criativas. 
Serão realizadas mostras de produtos, exposições e outros eventos com o objetivo 

de promover o que de melhor se faz em Portugal.

Em outubro, estiveram em foco as competências de Portugal na área 
das Tecnologias de Informação e Comunicação. Novembro foi dedicado à Fileira 

Casa e Design.
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Dos eventos realizados em outubro 
no Pavilhão de Portugal destaca-se o 
roadshow “Portugal Digital Nation” 
promovido pela ANETIE com o apoio 
da AICEP. O evento teve transmis-
são remota para o mundo, realizado 
entre o Dubai e Portugal e animado 
pelo mágico Luís de Matos, que criou 
vários insights com o setor, contan-
do com a intervenção da AICEP, que 
focou o escopo da participação de 
Portugal na Expo 2020 Dubai, com 
testemunhos das empresas portugue-
sas Vision-box e TIM WE TECH e com 
apresentação do setor TICE nacional e 
das suas oportunidades.

Com uma plateia presencial e remota, 
foram recebidos no espaço da sessão 
as empresas portuguesas ao abrigo 
do projeto de internacionalização da 
ANJE, empresas tecnológicas nacio-
nais a operar no mercado e um con-
junto de prospects e entidades inter-
nacionais interessadas em conhecer 
mais sobre a tecnologia lusa.

O evento terminou com uma visita ao 
Pavilhão de Portugal e com um cock-
tail de networking, que decorreu no 
terraço do restaurante Al-Lusitano, 
tendo superado as expectativas em 
termos de participantes.

Fora do recinto da Expo, teve lugar a 
GITEX 2021, um certame onde Portu-
gal retomou a participação, desde há 
alguns anos, com um pavilhão de ban-
deira, naquela que é uma das mais ar-
rojadas e reputadas feiras tecnológicas 
que se realiza nos mercados do Médio 
Oriente. A participação portuguesa foi 
organizada pela ANJE – Associação Na-
cional de Jovens Empresários.

O balanço da participação das em-
presas portuguesas neste certame, 
que teve a duração de quatro dias, foi 
considerado muito positivo, tendo em 
conta o target muito definido como é 
o caso do mercado do Médio Oriente 
e África, tendo os representantes des-
tas empresas manifestado a sua satis-
fação pelos contactos estabelecidos 

e, acima de tudo, por sentirem que 
as empresas que lideram estão aptas 
para trabalhar com este mercado. Fo-
ram também identificadas outras em-
presas portuguesas fora do pavilhão 
nacional que participaram a convite 
de parceiros que já têm no mercado.

A GITEX, que contou com mais de 
4.500 expositores de todo o mundo e 
mais de 100 mil visitantes locais e in-
ternacionais, é considerada uma vitri-
ne dos mais recentes avanços tecno-
lógicos, onde as empresas expositoras 
– grandes empresas tecnológicas, 
PME e startups – tiveram a oportuni-
dade de apresentar as últimas tendên-
cias e descobertas em áreas como a 
inteligência artificial, mobilidade do 
futuro, economia digital, 5G, ciberse-
gurança, Fintech, Cloud & Edge Com-
puting, entre outras.

A oferta 
diferenciadora da 
Fileira Casa portuguesa
A Fileira Casa esteve em destaque no 
Pavilhão de Portugal, de 15 de novem-
bro a 5 de dezembro, com a presença 

de artesãos, designers e várias ativida-
des para promoção da oferta diferen-
ciadora dos produtos portugueses na 
Expo 2020 Dubai.

Ao longo destas quatro semanas, o 
Pavilhão de Portugal recebeu empre-
sas e Associações da Fileira Casa, que 
participam na exposição mundial atra-
vés de conferências e mostras de mo-
biliário, peças de design e objetos de-
corativos – tudo de origem nacional. 

Esta iniciativa visou reforçar a noto-
riedade da oferta portuguesa nos 
setores da Fileira Casa (mobiliário, 
iluminação, têxtil-lar e utilidades do-
mésticas) com exposições de espaços 
interiores e peças que primam pela 
tradição, inovação e utilização de 
matérias-primas sustentáveis. 

Além de palestras sobre o design 
e a sustentabilidade, realizaram-se se-
manas temáticas dedicadas ao saber-
-fazer português, com a presença de 
artesãos a trabalhar várias peças em 
cenário real – desde as cerâmicas pin-
tadas à mão aos tapetes de Arraiolos 
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– mostrando aos visitantes da Expo as 

técnicas ancestrais que valorizam os 

produtos portugueses. 

“A Fileira Casa é um bom exemplo da 

imagem de um país que alia os seus 

‘skills’ tradicionais, como a cortiça ou 

o trabalho na pedra e na cerâmica, às 

novas preocupações de sustentabili-

dade e a novas técnicas inovadoras. 

Acreditamos que a Expo 2020 Dubai 

é a montra perfeita para promover a 

notoriedade de Portugal enquanto 

País onde a tradição e autenticidade 

convivem com a inovação, o ‘design’ 

e a tecnologia”, afirmou o presidente 

da AICEP e comissário-geral de Por-

tugal para a Expo 2020 Dubai, Luís 

Castro Henriques. 

A presença da Fileira Casa na Expo 

é coordenada pela AICEP em parce-

ria com a Associação das Indústrias 

de Madeira e Mobiliário de Portugal 

(AIMMP). Também coube à AICEP di-

namizar as parcerias com as restantes 

associações da Fileira – Associação Por-

tuguesa das Indústrias de Mobiliário 

e Afins (APIMA), Associação dos Indus-

triais Portugueses de Iluminação (AIPI), 

HOME FROM PORTUGAL e ASSIMA-

GRA (Recursos Minerais de Portugal).
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PORTUGAL CONCEPT 
STORE INAUGURA 

NO DUBAI
Projeto piloto envolve 

40 empresas

A Portugal Concept Store, projeto transacional 
de promoção de marcas portuguesas e da Marca 
Portugal, da autoria da AICEP, inaugurou dia 1 

de outubro, no Dubai.

Com uma loja online em www.portu-
galconceptstore.com e uma loja física 
no Pavilhão de Portugal na Expo 2020 
Dubai, a Portugal Concept Store ope-
ra, por agora, nos Emirados Árabes 
Unidos, prevendo estender o seu raio 
de ação em breve.

Sob o conceito de Crafted Sophistica-
tion, que traduz a opção por produtos 
genuínos, produzidos manualmente, 
que se sofisticaram ao longo do tem-
po, a Portugal Concept Store inau-

gurou com um portefólio de mais de 
170 produtos representativos de 40 
marcas nacionais escolhido por uma 
curadoria independente, que procu-
rou apresentar um país moderno e 
autêntico que reconhece o legado das 
suas gerações passadas e tradições 
procurando valorizá-las.

A loja tem uma oferta diversificada, 
representativa do lifestyle português. 
Inclui produtos agroalimentares como 
azeites, compotas e conservas; pro-

dutos de cuidado pessoal como coló-

nias e perfumes; produtos para a casa 

como objetos de decoração, cerâmica 

utilitária, iluminação, cutelaria e difu-

sores; produtos de moda como malas 

para senhora, chapéus, lenços ou le-

ques; joalharia para a casa e para uso 

pessoal; brinquedos educativos e de 

diversão; e ainda publicações dirigidas 

a diversos públicos.

O portefólio da Portugal Concept 

Store atende também ao tema da 

Sustentabilidade, tema central na 

Expo 2020 Dubai, e que dá o nome ao 

Distrito onde se insere o Pavilhão de 

Portugal. Essa presença acontece atra-

vés da cortiça, um dos materiais mais 

ecológicos e sustentáveis, que tam-

bém se sofisticou ao longo do tempo, 

apresentando-se na Concept Store 

sob forma de carteiras femininas, ca-

bides de parede, candeeiros, gaiolas 

para abrigar pequenos pássaros ou 

brinquedos que despertam os mais 

pequenos para a música e os sensibi-

lizam para a preservação do planeta.

A Portugal Concept Store Expo 2020 

Dubai tem recebido visitas de um di-

versificado leque de países como é na-

tural numa exposição mundial. É pos-

sível identificar entre os seus clientes 

cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, 

Kuwait, Egito, Rússia, Alemanha, Itália, 

Espanha, Reino Unido, Venezuela, Bra-

sil, Estados Unidos da América, Coreia 

do Sul, China, Índia, Angola, África do 

Sul e também cidadãos portugueses 

que se dividem entre residentes nos 

Emirados Árabes Unidos e turistas na-

cionais em visita ao Dubai.

A Portugal Concept Store encontra-

-se em funcionamento no Pavilhão 

de Portugal na Expo 2020 Dubai até 

março de 2022 e abrirá, brevemente, 

um processo de candidaturas para a 

adesão de novas marcas ao seu porte-

fólio a pensar na sua expansão futura.

www.portugalconceptstore.com

http://www.portugalconceptstore.com
http://www.portugalconceptstore.com
http://www.portugalconceptstore.com
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LUÍS CASTRO HENRIQUES
PRESIDENTE DA AICEP E COMISSÁRIO-GERAL DE PORTUGAL 
PARA A EXPO 2020 DUBAI 

“ESTAMOS CONFIANTES 
NO SUCESSO DA PARTICIPAÇÃO 
PORTUGUESA NA EXPO 2020 DUBAI”
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A Expo 2020 Dubai, que teve início no dia 1 outubro de 2021 e termina em março 
de 2022, é um palco privilegiado para promover Portugal e destacar a sua abertura 
ao mundo, a capacidade de inovação e a qualidade de vários setores de atividade 

portugueses, como as TIC, Casa e Design, Moda e Joalharia, Saúde e Bem-estar, 
Agroalimentar, Energia e Ambiente e Indústrias Criativas. 

Em entrevista à revista Portugalglobal, Luís Castro Henriques, presidente da AICEP 
e comissário-geral de Portugal para a Expo 2020 Dubai, faz um balanço bastante 

positivo dos primeiros meses da participação portuguesa na Expo, revelando ainda 
alguns dos principais benefícios desta participação para o país. 

Como está a ser encarado o desafio da 
Expo 2020 Dubai e qual o balanço dos pri-
meiros meses?

O Pavilhão de Portugal ultrapassou, no início 
de novembro, as 100 mil visitas desde o arran-
que da Expo 2020 Dubai, a 1 de outubro, e 
fazemos um balanço muito positivo destes pri-
meiros meses. Em primeiro lugar, é de destacar 
que a operação arrancou logo desde o início, 
com tudo pronto e preparado. Creio que, ten-
do em conta o contexto de pandemia, isso é 
uma vitória concretizada. 

Em segundo lugar, o feedback dos visitantes 
ao Pavilhão de Portugal tem sido bastante po-
sitivo, uma vez que demonstram a sua satis-
fação ainda durante a experiência no Pavilhão 
e muitos reconhecem que, apesar de nunca 
terem ido a Portugal, pretendem agora visitar 
o país. Também há os que já visitaram e agora 
pretendem voltar! 

O lema “Portugal, um Mundo num País” quer 
representar a abertura ao mundo e o modo 
como Portugal e os portugueses ligam pessoas 
e culturas há centenas de anos pelo mundo 
fora. Parece-nos que essa mensagem e a ima-
gem de Portugal no século XXI como um país 
inovador, com setores altamente competitivos, 
está a ser bem-sucedida. 

É de salientar ainda o conjunto de ações já rea-
lizadas no Pavilhão, nomeadamente com em-
presas, bem como as visitas de alto nível, tanto 
de membros do governo de Portugal, como de 
muitos outros países, nomeadamente dos Emi-
rados Árabes Unidos, Brasil, Timor-Leste, An-

gola, Kuwait, Bélgica, Andorra, Panamá, entre 
muitos outros. 

Por fim, gostaria de referir que o Pavilhão de 

Portugal tem também suscitado a curiosidade 

dos meios de comunicação social locais. Temos 

recebido diversas solicitações de entrevistas e 

também de programas de televisão dos Emira-

dos Árabes Unidos, o que é um aspeto muito 

relevante, uma vez que nos permite promover 

Portugal nesta região. 

Até ao final da Expo, a agenda cultural e eco-

nómica do Pavilhão de Portugal vai continuar 

a manter-se bastante ativa e vai, com certeza, 

continuar a atrair muitos milhares de visitantes. 

Que mensagem e posicionamento quer 

Portugal passar ao mundo? 

O posicionamento e ambição de Portugal na 

Expo 2020 Dubai é muito claro e bem patente 

no tema da nossa participação: “Portugal, um 

Mundo num País”. 

Apresentamo-nos como um país aberto ao 

mundo e que sempre levou a sua cultura e 

acolheu outras, outrora conectando o mundo 

pelos mares e, hoje em dia, diverso e inclusivo. 

Quer no Pavilhão de Portugal, quer através da 

Programação Cultural e Económica, preten-

demos mostrar o que temos de melhor: dos 

nossos destinos turísticos à cultura, da ciência 

ao empreendedorismo, da inovação à gastro-

nomia, passando pelas energias renováveis, 

moda e design. E, claro, colocar a tónica no elo 

que tudo liga: o talento. 
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É também de destacar a loja Portugal Concept 
Store, que conta com mais de 170 produtos 
de 40 empresas portuguesas, bem como o res-
taurante Al-Lusitano, a cargo do chef Chakall, 
que pretende mostrar ao público da Expo um 
pouco da geografia de sabores do nosso país. 
O restaurante inclui um terraço voltado para 
o Jubilee Park, onde decorrerão os principais 
espetáculos da Expo, e tem sido um espaço 
muito apreciado pelos visitantes. 

Para além de apresentar alguns dos pratos 
mais típicos e icónicos de Portugal, o restau-
rante demonstra o que de melhor se produz 
nas diferentes regiões do país. Queremos que 
Portugal seja lembrado também pela riqueza 
da sua gastronomia.

Qual o principal objetivo da Portugal Con-
cept Store?

Promovida pela AICEP, a Portugal Concept Sto-

re é uma plataforma transacional de promoção 

das marcas portuguesas e da Marca Portugal. 

Com um portefólio de 40 empresas portugue-

sas, escolhidas por uma curadoria independen-

te, a loja conta com mais de 170 produtos dos 

mais variados setores, desde a Gastronomia à 

Moda, Casa & Decoração, Cuidado Pessoal, 

Brinquedos, entre outros. 

Inserida no posicionamento Crafted Sophis-

tication, a marca conta a história de Portugal 

através de produtos genuínos, de origem com-

provada e altamente sofisticados. 

A Portugal Concept Store estreou-se na Expo 

2020 Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e 

pretende responder à crescente procura pe-

los produtos “Made In Portugal”, de forma a 

atrair novos consumidores e nutrir a sua lealda-

de a nível internacional.

Do conjunto de iniciativas realizadas no 
Pavilhão de Portugal da Expo 2020 Dubai, 
quais as que destacaria?

Nos últimos dois meses, já foram realizadas 
inúmeras iniciativas no Pavilhão de Portugal 
que têm sido um sucesso e têm atraído vá-
rios visitantes. 

Porque por mais apelativo que seja o nosso 
país nas suas vertentes económica ou cultu-
ral, aquilo que nos diferencia verdadeiramen-
te são as nossas pessoas, a nossa arte de re-
ceber e de bem acolher, a nossa criatividade, 
o nosso talento. E é também isto que que-
remos levar e deixar bem patente durante a 
participação portuguesa nesta Expo, que será 
a montra perfeita para promover a imagem 
externa de Portugal. 

Uma imagem de um Portugal inovador, de um 
Portugal que surpreende, de um Portugal aber-
to ao mundo, com talento e diversidade. Um 
país que ligou diferentes mundos, diferentes 
povos e que hoje contribui para criar futuro 
através da sua inovação e talento.

Qual é a estratégia sobre a qual assenta o 
projeto do Pavilhão de Portugal?

Com uma área total de 1.800 metros quadra-

dos, o Pavilhão de Portugal inspira-se no tema 

central e pretende demonstrar a ligação de 

Portugal com o mundo. Primeiro, a arquitetu-

ra do Pavilhão, que foi um desenho do arqui-

teto Miguel Saraiva, representa uma caravela 

estilizada, uma alusão ao período em que li-

gámos pessoas e culturas através dos mares. 

Segundo, tem uma praça no piso térreo que é 

completamente aberta a todos os visitantes e 

permite ser um ponto de encontro e interação 

entre pessoas, inclusive com a zona de anfi-

teatro em que decorrem vários eventos. Além 

disso, foram selecionados materiais que refle-

tem a portugalidade como a cortiça, a calçada 

portuguesa e o azulejo pintado. 

Depois temos a experiência expositiva no pri-

meiro piso, a primeira parte com uma expe-

riência imersiva sobre Portugal, no fundo, que 

apresenta a diversidade e a beleza do país e 

faz também a ligação ao mundo árabe através 

dos azulejos. A seguir temos uma experiência 

mais personalizada, em que os visitantes po-

dem escolher o conteúdo que querem seguir 

de forma mais próxima e um pequeno jogo 

interativo para crianças com um pinguim que 

anda pelo mar a recolher lixo, uma alusão à 

aposta na sustentabilidade dos mares que Por-

tugal defende. 
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O mês de outubro foi dedicado às TIC e às 
startups. Comemorámos ainda os 500 anos da 
primeira viagem de circum-navegação com a 
inauguração de uma peça de arte urbana do 
artista português Bordalo II, que está exposta 
frente ao Pavilhão de Portugal, uma parceria 
com a Estrutura de Missão para as Comemo-
rações do V Centenário da Circum-Navegação.

No mês de novembro dedicámo-nos à Fileira 
Casa e Design, com vários momentos de pro-
moção de produtos portugueses e a exclusi-
vidade do saber fazer, entre as quais ativida-
des artesanais e apresentações com designers 
portugueses. O objetivo foi dar a conhecer a 
inovação associada à qualidade e tradição dos 
produtos produzidos em Portugal e à sua pro-
posta de valor diferenciadora. 

Dezembro será um mês importante, com a ce-
lebração dos 50 anos dos EAU, e Portugal terá 
uma participação especial no Golden Jubilee 
com o Cante Alentejano. Será também o mês 
dedicado à Moda e Joalharia portuguesa. Janei-
ro será o mês do momento alto da participação 
portuguesa com a celebração do Dia de Portu-
gal a 14 de janeiro, sendo também o mês dedi-
cado à Saúde, Bem-Estar e Segurança. Por sua 

vez, fevereiro é dedicado ao Agroalimentar e 
março termina com ações dedicadas aos setores 
da Energia e Ambiente e às Indústrias Criativas. 

Assim, é visível que temos pela frente meses 
com muitos setores em destaque, que con-
sideramos potencialmente geradores de ne-
gócio e de relevo para apresentar nesta re-
gião do mundo, estando previstas mostras de 
produtos, exposições e outros eventos com o 
objetivo de promover o que de melhor se faz 
em Portugal.

Estou certo de que, até ao final de março, va-
mos ter excelentes momentos para que todos 
os visitantes conheçam melhor Portugal, fi-
quem com vontade de nos visitar e de fazer 
negócios com as empresas portuguesas. 

Na sua opinião, quais os principais bene-
fícios da participação portuguesa na Expo 
2020 Dubai? De que forma esta participa-
ção será vantajosa para Portugal?

Portugal tem garantido a sua presença em di-
versas exposições em várias partes do mundo, 
como foi o caso de Hannover, Zaragoza ou 
Xangai, que têm contribuído para a promoção 
do país no estrangeiro, comunicando a identi-
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dade de Portugal como uma nação europeia 
moderna, contemporânea e inovadora. Por 
outro lado, tem permitido incrementar as inte-
rações económicas e trocas comerciais. 

Todos os portugueses têm memória da Expo 
98, um momento em que o país se uniu e se 
sentiu orgulhoso dos seus feitos, mostrando 
ao mundo a sua capacidade de organização de 
um evento mundial com essa dimensão. Portu-
gal volta agora às Exposições Mundiais, depois 
de há dez anos ter participado na Expo 2010 
Xangai, participando na primeira Expo a ser 
realizada na região do Médio Oriente. 

Existe toda a dimensão cultural e de notorie-
dade do país, de promover o seu legado e pre-
sença no mundo. Hoje, tal como temos feito 
nos últimos 500 anos, queremos potenciar o 
contributo de Portugal e dos portugueses para 
o mundo, juntando pessoas, culturas e ligando 
o mundo.

Para além disso, a participação portugue-
sa nas várias exposições tem-se revelado um 
bom investimento a médio/longo prazo, cujos 
frutos ultrapassam o período de realização da 
exposição. Com a participação de Portugal na 
Expo 2020 Dubai pretendemos, entre outros 
objetivos, reforçar as áreas da diplomacia eco-
nómica, das trocas comerciais entre Portugal e 
outros países, dando visibilidade às empresas, 
produtos e serviços portugueses. Também es-
tamos a impulsionar parcerias e a promover 
Portugal enquanto destino turístico de quali-
dade e de investimento produtivo, através de 
uma forte aposta na promoção da imagem de 
Portugal como país de referência para visitar, 
investir, trabalhar e viver. 

Quais as expectativas de incremento do re-
lacionamento económico entre Portugal e 
os países do Médio Oriente? Qual é a es-
tratégia da AICEP para estes mercados? 

Acreditamos que a participação de Portugal 
na Expo 2020 Dubai, a primeira a ser realizada 
naquela região do mundo, contribuirá para o 
aprofundamento das relações políticas, econó-
micas e culturais entre Portugal, os Emirados 
Árabes Unidos e os restantes países da região. 
A participação de Portugal representa uma ex-
celente oportunidade para mostrar ao mundo 
as nossas realizações em vários domínios, no-
meadamente nas novas tecnologias e indústria 
inovadora, das energias renováveis à sustenta-
bilidade, da cultura, do desporto, do empreen-
dedorismo de base tecnológica e do “Made in 
Portugal”, do científico, das ciências da vida, 
bem como para promover Portugal como 
destino turístico e de investimento inovador, 
constituindo-se assim uma montra perfeita 
para fazer chegar esta mensagem a milhões de 
visitantes, potenciais investidores, consumido-
res e turistas. 

Estamos confiantes no sucesso da participa-
ção portuguesa e acreditamos que trará um 
mundo de oportunidades para o país e irá 
incrementar muito significativamente a noto-
riedade de Portugal nos Emirados e em toda 
a região, potenciando um crescimento das ex-
portações relevante e acima da média nesta 
zona do mundo. 

https://www.nerlei.pt/pt/servico/acoes-internacionalizacao-272
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https://www.nerlei.pt/pt/servico/acoes-internacionalizacao-272
mailto:internacional%40nerlei.pt?subject=
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Federação de sete emirados situados a sudeste da Península Arábica, no Golfo 
Pérsico, os Emirados Árabes Unidos são o principal parceiro comercial de Portugal 

naquela região.

Com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes e um PIB per capita 
estimado em 37.930 dólares em 2020, o país tem no setor dos hidrocarbonetos o 
principal motor do crescimento da economia, essencialmente desenvolvida com 
base nos abundantes recursos de petróleo e, mais recentemente, de gás natural. 

Tendo em vista diminuir a excessiva dependência dos recursos petrolíferos, as 
autoridades locais têm procurado impulsionar a diversificação da economia.

Para as empresas portuguesas, e em termos de oportunidades de negócio, 
os Emirados Árabes Unidos são um mercado interessante para áreas como os 
materiais de construção, meio ambiente, inteligência artificial, saúde, setor 

alimentar, entre outras.

EMIRADOS 
ÁRABES UNIDOS
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 > POR DANIEL PONTES, 
DELEGADO DA AICEP 
EM ABU DHABI

blico, renda fixa, private equity, imo-
biliário, infraestrutura e investimentos 
alternativos em todo o mundo. Tem 
grandes investimentos na América do 
Norte, na Europa, na Ásia e em merca-
dos emergentes. Por regra, não inves-
te nos Emirados Árabes Unidos nem 
na região do Golfo. Nos investimentos 
em infraestrutura, a empresa prefere 
adotar uma participação minoritária 
na sociedade e não controlar os ativos 
nos quais investe.

Os Emirados vendem-se como a por-
ta de entrada para o Médio Oriente 
(plataforma logística). Salienta-se 
que os países do Conselho de Coo-
peração do Golfo (CCG) representam 
um mercado regional com 56,6 mi-
lhões de consumidores.

UM MERCADO DE OPORTUNIDADES 
NO MÉDIO ORIENTE

Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são a segunda maior economia árabe, em termos 
de PIB, depois da Arábia Saudita.

A descoberta, nos anos 60 do século passado, das primeiras jazidas de petróleo 
tornaram a economia do país próspera. À semelhança do que acontecia com os 

outros países do Golfo, também os EAU tinham a sua economia baseada na pesca e 
extração de pérolas.

Independentes do Reino Unido des-
te 1971 (comemora-se em 2021 os 
50 anos dessa independência), os 
EAU formam uma federação de sete 
emirados (Abu Dhabi, Ajman, Dubai, 
Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah e 
Umm Al Quwain), sendo Abu Dhabi, 
a capital, o maior (87 por cento do 
território), detendo 90 por cento da 
capacidade produtiva de petróleo e 
gás, seguindo-se por ordem de im-
portância económica: Dubai (plata-
forma de negócios para a toda região 
MENA – Médio Oriente e Norte da 
África – e local privilegiado para as 
cooperações internacionais sendo 
o principal ponto de entrada do co-
mércio do Golfo e Médio Oriente). 
O Emirado de Sharjah é o terceiro em 
importância económica e considera-
do o emirado da cultura.

O país é o oitavo maior produtor mun-
dial de petróleo. Segundo os dados da 

OPEP, exportam mais de 900 mil barris/
dia de petróleo bruto. A economia é 
dominada pelos dois maiores emira-
dos: Abu Dhabi e Dubai. O primeiro 
controla a grande maioria da indústria 
de petróleo e gás dos EAU, represen-
tando 39 por cento do PIB nacional. O 
Dubai, por sua vez, possui uma eco-
nomia mais diversificada, centrada no 
comércio, finanças, turismo e logística. 

Os proveitos da venda de petróleo e 
gás alimentam os fundos soberanos 
de Abu Dhabi, geridos pela Abu Dhabi 
Investment Authority (ADIA) que con-
ta com ativos no valor de aproximada-
mente 800 mil milhões de dólares e 
são aplicados estrategicamente em in-
vestimentos no estrangeiro. O Fundo 
investe nos mercados de capital pú-
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Atualmente são dois os principais te-
mas de destaque na vida quotidiana: 
a Expo 2020 Dubai e as negociações 
com Israel.

•  Expo 2020 Dubai: Embora a pan-
demia tenha atrasado em um ano 
a exposição mundial, as metas es-
peradas permanecem as mesmas. 
A organização da Expo continua a 
transmitir que terá 11 milhões de 
visitantes internacionais para en-
trarem nos 192 pavilhões. Portugal 
está representado com o Pavilhão 
com 1.800m2 de área útil.

•   Tréguas com Israel: são noticiadas 
diariamente as perspetivas de in-
vestimento e incremento exponen-
cial das trocas comerciais com Israel 
que, segundo o ministro da Eco-
nomia emirati, fortalecerá os laços 
recém-criados entre as duas econo-
mias mais inovadoras da região. Os 
EAU têm em análise oito acordos 
comerciais e económicos (incluindo 
um sobre a dupla tributação e um 
acordo comércio livre) e o Abu Dha-
bi Investment Office (ADIO) acaba 
de inaugurar um escritório em Tela-
vive, o primeiro fora dos Emirados. 
Segundo as Autoridades emiratis 
existe grande potencial de coope-
ração económica e de investimento 

nos mais diversos setores: logística, 

aviação, tecnologia agrícola, energia 

verde, segurança alimentar, turismo, 

aviação, telecomunicações, serviços 

financeiros, saúde, entre outras. 

Atualmente existem cerca de 34 
empresas portuguesas nos EAU nas 
seguintes áreas: arquitetura, de-
coração de interiores, tecnologia e 
construção, entre outras. É cada vez 
mais fácil estabelecer uma empresa 
nos EAU, não só nas zonas francas, 
mas também no Dubai (mainland). 
Hoje, já não é necessária a existência 
de um parceiro local, sendo possível 
abrir aqui uma empresa com 100 por 
cento de capital estrangeiro. Contu-
do não é aconselhável a uma empre-
sa que conheça pouco o mercado e 
a região aventurar-se num negócio 
sem um parceiro emirati.

A transferência de verbas para os EAU 
é fácil, sendo até possível abrir uma 
conta bancária online para não resi-
dentes. Salienta-se também que está 
em vigor o acordo de dupla tributação 
entre Portugal e os EAU. 

daniel.pontes@portugalglobal.pt

mailto:daniel.pontes%40portugalglobal.pt?subject=
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Os Emirados Árabes Unidos (EAU) são o maior 
parceiro comercial de Portugal no Médio Oriente. 

A balança comercial de bens e serviços entre os dois 
países é largamente favorável a Portugal. 

Em 2020, 987 empresas portuguesas exportaram 
para os Emirados.

De acordo com o INE, os EAU foram 
o 40º cliente das exportações portu-
guesas de bens de Portugal em 2020, 
caindo da 37ª posição que registava 

RELACIONAMENTO PORTUGAL – EAU

BALANÇA COMERCIAL DE BENS DE PORTUGAL COM OS EAU

2016 2017 2018 2019 2020 Var % 
20/16a

2020  
jan/set

2021  
jan/set

Var % 
21/20b

Exportações 162,1 158,8 142,4 172,0 141,3 -2,4 112,5 115,8 3,0

Importações 17,0 17,0 45,7 40,0 20,0 26,6 16,9 19,7 16,8

Saldo 145,1 141,8 96,7 132,0 121,4 -- 95,6 96,1 --

Coef. Cob. % 954,8 934,1 311,3 429,8 708,1 -- 666,6 587,8 --

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 2020-2021   
(2016 a 2020: resultados definitivos; 2021: resultados preliminares)

em 2019. No período de 2016-2020 
verificou-se uma ligeira descida das 
exportações de bens para o merca-
do emirati, mas nos primeiros nove 

meses deste ano regista-se um cresci-
mento de 3 por cento face ao mesmo 
período do ano passado.

Na estrutura das exportações desta-
cam-se, em 2020, os grupos de má-
quinas e aparelhos (16 por cento do 
total), os combustíveis minerais (12,9 
por cento), os minerais e minérios (9,7 
por cento), os plásticos e borracha 
(6,8 por cento) e os veículos e outro 
material de transporte (6,6 por cento).

Os principais grupos de produtos im-
portados foram as matérias têxteis (36,6 
por cento do total) os plásticos e bor-
racha (32,5 por cento), as máquinas e 
aparelhos (9,7 por cento), os metais co-
muns (6,2 por cento e os veículos e ou-
tro material de transporte (2 por cento).

Nos serviços, Portugal exportou para os 
EAU, em 2020, 80,2 milhões de euros, 
contra 88,1 milhões de euros de impor-
tações, traduzindo um ligeiro défice da 
respetiva balança comercial bilateral.
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Emirados Árabes Unidos em ficha

Requisitos de entrada no país

Os cidadãos portugueses recebem visto de entrada de curta duração (90 

dias) à chegada aos EAU. O visto tem validade máxima de 90 dias e é 

renovável por mais 90.

Atenção: o passaporte não pode ter menos de 6 meses de validade.

Impostos

IVA: 5 por cento (introduzido a 1 janeiro de 2018) 

Taxas Aduaneiras: 5 por cento.

Preços

1 EUR = 4,15 AED

Aluguer de estúdio no Dubai: 4.200 AED/mês

Preço médio de uma noite de hotel no Dubai: 450 AED

Preço médio da gasolina: 2 AED/litro

Embaixada de Portugal 
nos Emirados Árabes Unidos 
Marina Park Office, Villa A42 

P.O. BOX 114587 – Abu Dhabi 

United Arab Emirates

Tel.: +971 265 055 41

abudhabi@mne.pt

https://abudhabi.embaixadaportugal.mne.gov.pt/

Endereços úteis

Ranking global

25º/82 25º/141 16º/190 21º/179

BB/AAA=risco menor; D=risco maior BB/AAA=risco menor; D=risco maior

Competitividade Facilidade Transparência

Risco geral Risco Económico

Ambiente de Negócios

AICEP Abu Dhabi 
Embaixada de Portugal em Abu Dhabi

Marina Park Office Compound, Villa A42 

P.O.Box 114587  – Abu Dhabi

United Arab Emirates

Tel.: +971 56 617 8965  

aicep.abu.dhabi@portugalglobal.pt

Língua

A língua oficial é o árabe, sendo o inglês corrente.

Moeda

A moeda local é o dirham dos Emirados Árabes Unidos.

Semana de Trabalho

Domingo a quinta.

Dia Nacional

2 de dezembro (proclamação da independência - 1971).

Religião

Islamismo (maioritariamente de origem sunita).

Ao contrário do que se possa pensar, os EAU são cada vez mais 

tolerantes à liberdade religiosa. 2019 foi, nos Emirados, o ano da 

tolerância que contou com a visita do Papa Francisco à Mesquita de 

Abu Dhabi. A Santa Sé tem um pavilhão na Expo 2020 Dubai. Está em 

construção, na capital do país, uma Mesquita, Igreja e Sinagoga que 

coabitam na mesma zona geográfica, o que dá um sinal da abertura 

inter-religioso destes Emirados. 

População

10 milhões de habitantes:

• Menos de 15 por cento da população total é emirati

• 25 por cento da população é de origem indiana

• 72 por cento da população são homens e 28 por cento são mulheres

• 60 por cento da população tem menos de 35 anos

Principais parceiros económicos

China, Índia, Estados Unidos da América, Alemanha e Reino Unido.

mailto:abudhabi%40mne.pt?subject=
https://abudhabi.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
https://pt.usembassy.gov/pt
mailto:aicep.abu.dhabi%40portugalglobal.pt?subject=
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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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CONFERÊNCIA AICEP.2021
“EXPORTAÇÕES & INVESTIMENTO”

A Conferência anual da AICEP, subordinada ao tema “Exportações & Investimento” 
e que tem como propósito analisar e debater o tema das exportações e da captação 

de investimento, os dois grandes vetores da missão da AICEP, teve lugar no dia 8 
de novembro, no Convento de São Francisco, em Coimbra.

Esta iniciativa da AICEP contou com a presença de Nuno Sebastião, CEO da Feedzai, 
como keynote speaker, e com intervenções do presidente da AICEP, Luís Castro 

Henriques, de Eurico Brilhante Dias, secretário de Estado da Internacionalização, de 
António Costa e Silva, presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do PRR, 

de António Saraiva, presidente da CIP, de José Eduardo Carvalho, presidente da AIP, 
e de Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP.

Ao ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, coube 
a responsabilidade de dar início à sessão, tendo o ministro de Estado, da Economia 

e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, procedido ao seu encerramento.

Foram ainda atribuídos os Prémios “Melhor PME Exportadora” e “Melhor 
Investimento” às empresas que, em 2019, se destacaram pelo seu desempenho 

no desenvolvimento das suas estratégias de internacionalização e de investimento, 
no âmbito de projetos financiados pelo Portugal2020, da responsabilidade da AICEP.
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Augusto Santos Silva, ministro de 
Estado e dos Negócios Estrangeiros, 
realizou a sessão de abertura da con-
ferência, considerando fundamental 
dedicar esforços em três áreas, no-
meadamente a internacionalização 
das empresas, o aumento do peso das 
exportações no PIB e o aumento da 
atratividade do país, para que a recu-
peração económica seja o mais rápida 
possível, naquele que se prevê ser o 
período de saída da pandemia. 

Além disso, realçou ainda que é impor-
tante eliminar os "estrangulamentos 
que estão a prejudicar a pujança da 
retoma económica” para que Portu-
gal seja competitivo, como a escassez 
de matérias-primas e de semiconduto-
res e também o aumento generaliza-
do dos preços e a segurança energéti-
ca. Ainda assim, Augusto Santos Silva 
considera que Portugal se posiciona 
como uma resposta positiva para al-
guns destes obstáculos, que se podem 
tornar oportunidades pertinentes, 
como é o caso do setor da mobilidade 
elétrica. O ministro acredita que o Por-
tugal tem capacidade para contribuir 
para o esforço conjunto da transição 
energética, nomeadamente por via da 
mineração verde e sustentável de lítio 
e da produção de hidrogénio verde e 
de outros gases verdes, e que deve 

apostar na exploração nacional e sus-
tentável de recursos, que representa 
uma oportunidade fundamental para 
o nosso desenvolvimento.

As exportações 
e o investimento
O presidente da AICEP, Luís Castro 
Henriques, congratulou os empresários 
portugueses pela resiliência e capaci-
dade de manterem a competitividade 
num cenário particularmente adverso.
 
Em causa estão os 1.233 milhões de 
euros de investimento contratualiza-
dos até ao final de outubro, ultrapas-
sando o valor recorde anual de inves-
timento contratualizado em Portugal, 

que dizia respeito a 2019, ano em que 
atingiu os 1.172 milhões de euros. 
Para o presidente da Agência para o 
Investimento e Comércio Externo de 
Portugal, este resultado permite uma 
ambição renovada nos próximos ciclos 
de investimento. Este valor correspon-
de a mais de dois mil postos de traba-
lho, mas, no final do ano, o número 
deverá ser superior. 

Além da multiplicação do investimen-
to contratualizado, fez ainda questão 
de assinalar que a sua distribuição 
geográfica tem vindo a ser cada vez 
menos focada em Lisboa, com quase 
70 por cento do investimento a ser 
canalizado para o Norte e Centro do 
país. Os mercados que garantem o 
maior número de projetos estrangei-
ros são Alemanha e França, seguindo-
-se Espanha, Estados Unidos da Amé-
rica e Brasil.

O corrente ano viu ainda 30 clientes 
novos a operar em Portugal, um nú-
mero que fica próximo do máximo 
registado em 2019, que foi de 33, e 
que permite projetar que este recorde 
também seja ultrapassado em 2021.

Luís Castro Henriques destacou ainda 
o papel das empresas exportadoras 
neste feito, cuja resiliência, competiti-
vidade e trabalho durante os anos que 
antecederam a pandemia permitiram 
este resultado. Quanto às exporta-
ções, o presidente referiu que "dos 
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números que temos agora, estamos a 
crescer acima de 2019".

“Se havia dúvidas, em 2019, que a 
nossa economia e as empresas expor-
tadoras tinham a resiliência para con-
tinuar a vencer, os resultados estão à 
vista”, argumentou Castro Henriques, 
sublinhando que tal só foi possível 
porque “as empresas exportadoras 
portuguesas fartaram-se de trabalhar 
nesta década, conseguindo ganhar 
competitividade, conquistar o merca-
do fora, bons clientes e mercados”.

A importância da 
valorização do talento 
Nuno Sebastião, cofundador e CEO 
da Feedzai, foi o keynote speaker da 
Conferência, tendo abordado a im-
portância de valorizar o talento e de o 
integrar no crescimento das empresas: 
"É preciso criar as condições para que 
as melhores pessoas queiram traba-
lhar contigo".

A aposta em atividades de I&D faz 

parte desse leque de argumentos para 

conquistar colaboradores, mas tam-

bém o facto de, no caso da Feedzai, 

15 por cento da empresa ser detida 

pelos funcionários. A Feedzai vê ainda 

a aposta nas competências dos traba-

to dos seus colaboradores estão em 

Portugal e cinco por cento desses são 

doutorados. A Feedzai tem uma per-

centagem maior de doutorados que a 

Google, o que lhe permitiu o registo 

de 22 patentes nos últimos 18 meses.

Nuno Sebastião acredita que, se for 

instalada uma fábrica de unicórnios 

no país, "em cinco anos conseguimos 
criar um milhão de postos de trabalho, 
duplicar o salário médio em Portugal e 
atingir um crescimento de 4,4 pontos 
percentuais no PIB ao ano". Para isso, 

o CEO da Feedzai acredita que é fun-

damental desburocratizar, apoiar o in-

vestimento em I&D e reduzir os custos 

de contexto às empresas nacionais.

Prémios AICEP Exporta-
ção & Investimento
Nesta Conferência, e pela terceira 

vez consecutiva, a AICEP galardoou 

as empresas que se destacaram pelo 

seu desempenho no desenvolvimen-

to das suas estratégias de internacio-

lhadores e o aumento do número de 

doutorados como essenciais para o 

sucesso da empresa. 

Nuno Sebastião usa os números para 

mostrar o empenho do seu negócio 

no I&D, revelando que 60 por cen-
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nalização e/ou de investimento, no 
âmbito de projetos financiados pelo 
Portugal2020, da responsabilidade da 
AICEP, e de acordo com os critérios 
deste programa de incentivos.

Na categoria “Melhor PME Exportado-
ra”, a vencedora foi a Novarroz, cujo 
negócio se desenrola atualmente em 
mais de 60 países e acumula um volume 
de negócios de 45,8 milhões de euros.

As restantes nomeadas para esta cate-
goria foram a Ezpeleta Portugal, com 
um volume de negócios na ordem dos 
18 milhões de euros, e a D, F, J, Vi-
nhos, que registou 14,7 milhões de 
euros de volume de negócios. 

Por sua vez, na categoria “Melhor In-
vestimento”, o prémio foi entregue à 
empresa de têxteis Riopele, cujo volu-
me de negócios atingiu os 76 milhões 
de euros, com cerca de 98 por cento 
da produção total a ser encaminhada 
para exportação.

A CaetanoBus, com um volume de 
negócios de 97,5 milhões de euros, e 
a Molaflex, com 39,9 milhões de eu-
ros em volume de negócios, foram as 
outras nomeadas para esta categoria.

O PRR e o relançamento 
da economia portuguesa
Na abertura da sessão da tarde, Euri-
co Brilhante Dias, secretário de Esta-
do da Internacionalização, disse acre-

ditar que Portugal pode atingir até 
ao final do ano os três mil milhões de 
euros de contratualização de inves-
timento estrangeiro, uma vez que o 
país tem procura suficiente para con-
tratualizar até ao final do ano aquilo 
que contratualizou em 2020, 2019 e 
2018: “O ano de 2021, no seu con-
junto, pode ser o equivalente aos três 
anos anteriores”. 

“A par deste movimento, o investimen-
to direto estrangeiro (IDE) em ‘stock’ 
no país atingiu, pela primeira vez, em 
2020, os 75 por cento do PIB, o que 
é um recorde de sempre”, sublinhou.

Eurico Brilhante Dias defendeu ainda 
que "o país tem feito, nos últimos 
25/30 anos, um esforço muito sig-
nificativo na qualificação dos portu-
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gueses", acreditando que Portugal é 
capaz de competir com outros países 
europeus nas qualificações das pes-
soas com até 50 anos.

Em foco esteve também o Plano de 
Recuperação e Resiliência (PRR) na-
cional. O presidente da Comissão Na-
cional de Acompanhamento do PRR, 
António Costa Silva, vê neste progra-
ma e no próximo quadro comunitá-
rio, o Portugal 2030, instrumentos 
importantes. Contudo, fez questão 
de lembrar as condicionantes im-
postas pelo contexto internacional, 
como os problemas relacionados 
com as cadeias de abastecimento, o 
aumento do custo do frete marítimo 
e ainda os custos de energia e ma-
térias-primas. Costa Silva garante ser 
necessário implementar e executar a 
chamada “bazuca” europeia com ra-
pidez e eficácia, até porque, diz, "a 
última coisa de que precisávamos era 
que a aplicação do PRR e do Portugal 
2030 fosse afetada".

O sucesso destes programas comuni-
tários é fundamental, uma vez que, 
como recordou, durante este século 
a economia portuguesa esteve estag-
nada. Para inverter esta situação, é 
necessário ter em consideração a falta 

de qualificações, a operacionalização 

do Banco de Fomento e a mudança 

do tecido produtivo: "Não vamos dar 
um salto significativo se continuarmos 
a exportar o que já exportamos". Por 

isso, sugere uma aposta no campo da 

saúde e da ciência, considerando que 

"o país pode ser uma das fábricas de 
medicamentos da Europa".

O papel das Associa-
ções empresariais 
As associações empresariais portugue-

sas, representadas nesta Conferência 

pela CIP, AIP e AEP, têm outros desa-

fios a superar para que o país cresça 
com o sucesso privado. 

António Saraiva, presidente da CIP, 
aponta a falta de mão-de-obra como 
um dos principais problemas com que 
nos deparamos atualmente. Assim, 
considera fundamental a melhoria dos 
fatores de atratividade que permitam 
trazer trabalhadores do exterior. 

Para Luís Miguel Ribeiro, presidente 
da AEP, a falta de trabalhadores qua-
lificados é um problema evidente, cri-
ticando o acolhimento de imigrantes 
não qualificados e defendendo que 
estes devem ter acesso a ações de for-
mação para adquirir as competências 
que o país necessita.

Por sua vez, José Eduardo Carvalho, 
presidente da AIP, considera funda-
mental as empresas incluírem, cada 
vez mais, colaboradores altamente 
qualificados nos seus quadros.

Os representantes dos empresários 
concordam ainda que é fundamental 
garantir a estabilidade política neces-
sária à execução de reformas estrutu-
rais e à implementação do PRR. 

Os desafios da 
economia portuguesa 
no pós-pandemia 
A sessão de encerramento da Confe-
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rência Anual da AICEP contou com a 

presença de Pedro Siza Vieira, ministro 

de Estado, da Economia e da Transi-

ção Digital, que aproveitou para des-

tacar o aumento das exportações na 

última década e contrariar a ideia de 

que o crescimento económico deste 

século tenha sido "medíocre". 

Segundo o ministro da Economia e 

da Transição Digital, em 2015 as ex-

portações portuguesas representavam 

cerca de 30 por cento do PIB, um valor 

que subiu para 44 por cento do PIB 

em 2019 e que, em parte, foi susten-

tado por bens e serviços com uma 

forte componente tecnológica e pela 

qualidade dos recursos humanos.

Contudo, segundo o ministro, há 

desafios importantes a resolver para 

que Portugal possa conquistar taxas 

de crescimento mais elevadas, dina-

mizar o tecido empresarial e apoiar 

novos investimentos. Em primeiro 

lugar, a modernização da administra-

ção pública, que está "mais envelhe-

cida, menos capacitada e muito atra-

sada na utilização de tecnologia". 

Assim, acredita que é necessário mais 

eficiência e eficácia, características 

que podem ser impulsionadas com 

a aplicação do PRR.

Relativamente à qualidade dos recur-

sos humanos, Pedro Siza Vieira acre-

dita que é essencial uma população 

muito qualificada para alavancar a 

retoma económica e manter um cres-

cimento sustentado da economia. 

O ministro salientou também que 

“a receita para o nosso crescimento 

futuro tem que assentar numa com-

petitividade baseada no conhecimen-

to e na qualificação que se traduza em 

diferenciação de bens e serviços orien-

tados para os mercados externos". 

Veja ou reveja aqui e aqui a Conferên-

cia AICEP.2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=huEOBzcAkdo
https://www.youtube.com/watch?v=5o32IKlnjKg
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ROQ
Um caso de sucesso 
a nível internacional  

Reconhecida internacionalmente pela 
qualidade, durabilidade, fiabilidade 

e precisão das suas máquinas, que fabrica 
e comercializa para o mundo inteiro, 

a ROQ exporta 85 por cento da sua produção 
para mais de 60 países. Os Estados Unidos 
da América, entre outros países, são um 

mercado estratégico onde pretende crescer 
nos próximos anos.

Com mais de 38 anos de história, a 
ROQ dedica-se à conceção, fabrico e 
comercialização de máquinas com tec-
nologia topo de gama para estamparia 
têxtil, impressão digital em vestuário e 
tecido, web to print, secagem, dobra-
gem, embalagem e etiquetagem.  

Exportando 85 por cento da sua pro-
dução para mais de 60 países em to-

dos os continentes, a empresa atingiu 
um volume de vendas na ordem dos 
60 milhões de euros em 2020. 

De ADN irreverente e inovador, a ROQ 
distingue-se pelo capital humano ex-
periente e evoluído, o que garante o 
know-how e a vanguarda no desenvol-
vimento de equipamentos de elevada 
precisão, fiabilidade e facilidade de uso, 

consolidados por um serviço de suporte 
pós-venda eficaz e de proximidade.

Recentemente, a empresa inaugurou 
o ROQ Tech Center, um centro de 
Investigação, Desenvolvimento e Ino-
vação, validado pelos seus clientes, e 
que materializa o ADN da empresa 
enquanto líder mundial, mediante a 
utilização eficiente da tecnologia e da 
capacitação das pessoas.

“A inovação está no ADN da ROQ, a 
começar pelos seus fundadores. Sabe-
mos que só nos podemos diferenciar 
pela qualidade, sustentada na inovação 
originada no nosso ROQ Tech Center”, 
afirma Fernando Pinto, CEO da ROQ. 

Com a missão de criar produtos ino-
vadores que melhoram a vida das 
pessoas, a ROQ ajuda assim os seus 
clientes a atingir os resultados deseja-
dos. Desta forma, o principal objetivo 
da empresa é desenvolver novos pro-
dutos e criar soluções personalizadas 
e inovadoras para resolver os desafios 
mais complexos dos seus clientes. 

Para 2021, o foco da empresa centra-
-se na liderança global e no reconheci-
mento em todo o mundo enquanto lí-
deres na criação e fabrico de soluções 
integradas de impressão digital e para 
estamparia têxtil.
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“Somos uma empresa europeia que 
compete a nível mundial, sustentada 
nas metodologias Kaizen, sendo o 
nosso foco a liderança global”, realça 
Fernando Pinto. 

Nesse âmbito, a ROQ tem um ambicio-
so plano de expansão em vários países 
estratégicos, face ao potencial ímpar 
no mercado da qualidade e da produ-
tividade da terceira geração de equipa-
mentos digitais que lançou no início do 
segundo semestre de 2021, onde ob-
teve um crescimento de 20 por cento 
face ao período homólogo de 2020.

A estratégia de internacionalização 
da empresa concentra-se na relação 
de proximidade com cada cliente, no 
desenvolvimento colaborativo de solu-

Fernando Pinto, CEO da ROQ

ções de engenharia diferenciadas e nos 

resultados tecnológicos de excelência, 

contando com uma rede de mais de 40 

agentes em todo o mundo.

Em 2007, a ROQ criou uma empresa 

de distribuição no Brasil (ROQ Brasil) 

e, em 2020, comprou um distribuidor 

nos Estados Unidos da América, mer-

cado estratégico onde pretende cres-

cer nos próximos anos (ROQ US).

As caraterísticas diferenciadoras das 

máquinas ROQ, que sobressaem no 

mercado pela sua tecnologia topo 

de gama, estão subjacentes ao ADN 

inovador da empresa, que é reco-

nhecida internacionalmente pelos 

seguintes aspetos: 

• Precisão e Fiabilidade;

• Qualidade;

• Fácil manutenção;

Sem descurar a construção de máqui-
nas de impressão tecnologicamente 
evoluídas para serigrafia, o princi-
pal projeto em curso da ROQ são as 
soluções para impressão digital em 
vestuário, tecidos e web to print. A 
estas soluções, para fechar o círculo 
produtivo dos seus clientes, junta o 
desenvolvimento de equipamentos 
inovadores e altamente eficientes de 
secagem, dobragem, embalagem e 
etiquetagem. Uma gama completa de 
soluções integradas. 

• Durabilidade;

• Qualidade de impressão;

• Produtividade.

“A nova geração de equipamentos di-

gitais da ROQ para impressão em ves-

tuário, tecidos e 'web to print' é única 

no mercado face aos seus níveis de 

produtividade e qualidade”, finaliza o 

CEO da ROQ.  

www.roqinternational.com/pt/

https://www.roqinternational.com/pt/
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FACTOS & TENDÊNCIAS
56 por cento da população 
da UE tem competências 
digitais básicas

The Digital Economy and Society 
Index (DESI) – Comissão Europeia, 
novembro 2021 

Todos os países da União Europeia regis-
taram progressos no domínio da digitali-
zação em 2020, de acordo com o Digital 
Economy and Society Index (DESI) 2021 
que a Comissão Europeia acaba de divul-
gar, mas existem grandes disparidades 
entre os vários países. A percentagem 
da população da UE com competências 
digitais básicas é de 56 por cento, (as 
metas da Década Digital 2030 apontam 
para 80 por cento em 2030), as redes de 
capacidade muito elevada estão dispo-
níveis em 59 por cento dos agregados 
familiares e 13 Estados-membros já lan-
çaram redes 5G que abrangem sobretu-
do as zonas urbanas. 
Portugal ocupa o 16º lugar neste índice 
em que Dinamarca, Finlândia, Suécia e 
Países Baixos se destacam como as eco-
nomias digitais mais avançadas.  

CONSULTAR

Portugal entra no “top 
25” das marcas nacionais 
mais fortes

Nation Brands 2021 – Brand Finance, 
outubro 2021

Portugal é a 25ª marca nacional mais 
forte do mundo e a 39ª mais valiosa, 
segundo o estudo Nation Brands 2021 
da consultora Brand Finance. A entra-
da de Portugal no “top 25” das marcas 
nacionais mais fortes, que é liderado 
pela Suíça, deve-se a uma subida de 
cinco lugares face ao ano anterior e à 
pontuação de 70,6 em 100 no índice 
de força da marca.
O valor da marca Portugal também au-
mentou 16 por cento para 230 mil mi-
lhões de dólares, o que significa que o 
país está agora na lista das 40 marcas 

militar, político ou ambiental. Entre os 
vários cenários identificados, a queda 
do mercado de ações nos EUA e a ge-
neralização da agitação social são con-
siderados os mais prováveis.  

CONSULTAR

União Europeia e EUA 
irão iniciar negociações 
para futuro Acordo Global 
sobre o Aço e o Alumínio 
– Comissão Europeia, 31 
de outubro de 2021

Comissão Europeia, 31 de outubro 
de 2021

Os EUA e a União Europeia acordaram 
em iniciar negociações sobre um futuro 
Acordo Global sobre o Aço e o Alumí-
nio. Trata-se de um novo marco nos es-
forços desenvolvidos pelas partes para 
a descarbonização das indústrias glo-
bais de aço e alumínio na luta contra as 
alterações climáticas. 

CONSULTAR

Relatório avalia 
impacto dos capítulos 
comerciais dos Acordos 
Euro-Mediterrânicos 
de Associação com seis 
parceiros: Argélia, Egito, 
Jordânia, Líbano, Marrocos 
e Tunísia 

Comissão Europeia, 10 de novembro 
de 2021

O relatório “Impact of Trade Chapters 
of the Euro-Mediterranean Association 
Agreements with six partners: Algeria, 
Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and 
Tunisia” apresenta os resultados da aná-
lise do impacto dos capítulos comerciais 
dos Acordos Euro-Mediterrânicos de As-
sociação com seis países. O objetivo foi 

analisar até que ponto os propósitos dos 

mais valiosas do mundo, liderada pe-
los Estados Unidos.

CONSULTAR

Comércio eletrónico 
cresceu 10 por cento 
na Europa em 2020
2021 European E-commerce 
Report – Ecommerce Europe and 
EuroCommerce, setembro 2021

O comércio eletrónico cresceu 10 por 
cento na Europa em 2020, para 757 
mil milhões de euros, um aumento 
relacionado com o contexto de pan-
demia que, ainda assim, ficou abaixo 
do crescimento de 14 por cento veri-
ficado em 2019, de acordo com o re-
latório “2021 European E-commerce 
Report” publicado pela Ecommerce 
Europe e a EuroCommerce.
A Europa Ocidental foi a região mais 
forte em termos de comércio eletró-
nico B2C (64 por cento do total euro-
peu), seguindo-se a Europa do Sul (16 
por cento) e a Europa Central (8 por 
cento). Reino Unido, França e Alema-
nha registaram os maiores volumes de 
compras. Em Portugal, a percentagem 
de compradores online aumentou de 
51 por cento em 2019 para 56 por 
cento em 2020 e o comércio eletróni-
co representou no ano passado 3,9 por 
cento do PIB.

CONSULTAR

Dez cenários de risco 
para a economia mundial 
em 2022

EIU Risk Outlook 2022 – Economist 
Intelligence Unit, outubro 2021

A Economist Intelligence Unit iden-
tificou os dez principais riscos que 
podem afetar o mundo em 2022 e 
assinalou cinco ameaças de carácter 
económico e outras cinco de índole 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi
https://www.eiu.com/n/campaigns/risk-outlook-2022/
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2316
https://brandirectory.com/rankings/nation-brands/
https://ecommerce-europe.eu/wp-content/uploads/2021/09/2021-European-E-commerce-Report-LIGHT-VERSION.pdf
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importações totalizaram 58,8 mil mi-
lhões de euros e aumentaram 9,0 mil 
milhões de euros, apresentando uma 
tvh 18,1 por cento. 
Comparativamente a 2019 (janeiro a 
agosto) as exportações cresceram 4,5 
por cento (2,1 mil milhões de euros) 
e as importações diminuíram 1,5 por 
cento (-913 milhões de euros).
O défice da balança comercial fixou-
-se em 12,2 mil milhões de euros, 
um agravamento de 1,2 mil milhões 
de euros relativamente aos primeiros 
nove meses de 2020. A taxa de co-
bertura das importações pelas expor-
tações situou-se em 79,3 por cento, 
uma subida de 1,3 p.p. face à regista-
da no ano anterior.
Em termos mensais, em setembro de 
2021 as exportações de bens regis-
taram taxas de variação nominais de 
10,3 por cento em termos homólogos 
(tvh) e de 26,4 por cento face a agos-
to de 2021 (variação em cadeia), atin-
gindo 5,5 mil milhões de euros, em 
valor absoluto. As importações, ob-
servaram taxas de variação nominais 
de 17,5 por cento em termos homó-
logos e de 18,5 por cento em cadeia, 
registando 7,2 mil milhões de euros, 
em valor absoluto.

CONSULTAR

Crescimentos reais 
do PIB e das exportações 
de 4,5 por cento e 11,1 
por cento em 2021

European Economic Forecast 
Autumn 2021, European 
Commission – novembro 2021

Portugal deverá registar taxas de cres-
cimento reais do Produto Interno Bruto 
(PIB) de 4,5 por cento em 2021, de 5,3 
por cento em 2022 e de 2,4 por cen-
to em 2023, de acordo com Previsões 
Económicas de Outono da Comissão 
Europeia. Estas previsões representam 
uma revisão em alta face às previsões 

acordos de comércio livre (FTA) Euro-

-Med foram alcançados.
CONSULTAR

Guia Doing Business in 
China foi atualizado

PKF International Limited, outubro 
de 2021

A PKF International acaba de publicar a 
edição atualizada do guia Doing Busi-
ness in China, com informação funda-
mental para aos empresários interessa-
dos em investir neste gigante asiático. 

CONSULTAR

Alteração às Normas de 
Comercialização no Setor 
das Frutas e Produtos 
Hortícolas Frescos

DGAV, 8 de novembro de 2021  
As normas de comercialização de pi-
mentos doces, uvas de mesa, maçãs 
e peras, previstas no Regulamento de 
Execução (UE) nº 543/2011, foram har-
monizadas com as novas normas da 
Comissão Económica das Nações Uni-
das para a Europa (UNECE), tendo sido 
este regulamento alterado pelo Regula-
mento Delegado (UE) 2021/1890.

CONSULTAR

Exportações de bens 
aumentam 10,3 por cento 
em setembro 

Estatísticas Correntes do Comércio 
Internacional Português de Bens, 
INE – novembro de 2021

De janeiro a setembro de 2021, as ex-
portações de bens ascenderam a 46,7 
mil milhões de euros, contra 38,9 mil 
milhões de euros em igual período de 
2020, um aumento de 7,8 mil milhões 
de euros (taxa de variação homóloga 
20,1 por cento). No mesmo período, as 

de Verão de 0,6 pontos percentuais para 
2021 e para 2022. As exportações de 
bens e serviços deverão crescer 11,1 por 
cento em 2021, 9,5 por cento em 2022 
e 4,0 em 2023.

CONSULTAR

Exportadores portugueses 
de bens ganharam quota 
de mercado durante 
a pandemia

“Economia numa imagem”, Banco 
de Portugal, novembro 2021

As exportações portuguesas de bens 
(excluindo combustíveis) para a UE 
cresceram menos do que as importa-
ções da UE no primeiro semestre de 
2021, e face a igual período de 2019, 
segundo o Banco de Portugal. Esta evo-
lução refletiu um efeito negativo da es-
pecialização, que compensou o efeito 
positivo associado a ganhos de quota 
em mercados específicos ao nível do 
cruzamento país/produto. Esse efeito 
negativo da especialização é explicado 
principalmente pelo maior peso relativo 
nas exportações portuguesas de merca-
dos país/produto que tiveram um com-
portamento pior do que a média das 
importações da UE. 
A capacidade de os exportadores por-
tugueses competirem nos mercados 
país/produto da UE reforçou-se duran-
te o período da pandemia, o que se 
traduziu em ganhos de quota de 1,8 
pontos percentuais no período entre 
o primeiro semestre de 2019 e o pri-
meiro semestre de 2021. Máquinas e 
aparelhos elétricos, minérios e metais 
comuns e agroalimentares, bebidas e 
tabaco registaram os maiores ganhos 
de quota de mercado. Espanha e Fran-
ça foram os países onde os ganhos de 
quota foram mais expressivos. 

CONSULTAR

Direção de Produto da AICEP

https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_destaques&DESTAQUESdest_boui=472735246&DESTAQUEStema=55448&DESTAQUESmodo=2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021SC0319&from=EN
https://www.pkf.com/media/fcaaccz2/uk9999-dbichn-v2.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1890&qid=1636369401035&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1890&qid=1636369401035&from=EN
https://www.dgav.pt/destaques/noticias/alteracao-as-normas-de-comercializacao-no-sector-das-frutas-e-produtos-horticolas-frescos/
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/economy-finance/ip160_en_0.pdf
https://www.bportugal.pt/page/economia-numa-imagem-133
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notícias 
AICEP
PROMOÇÃO 
DA OFERTA HOTELEIRA 
NA GRÉCIA
A Fileira Casa portuguesa esteve em 
destaque na edição 2021 da XENIA 
– International Hotel Equipment Exhi-
bition, uma das mais relevantes feiras 
do ramo contract da Europa, que de-
correu de 27 a 29 de novembro na 
Grécia. Sob a denominação “MADE 
IN PORTUGAL naturally at XENIA”, 
a excelência e complementaridade da 
oferta nacional estiveram em evidên-
cia, numa mostra que simulou os es-
paços receção, quarto, casa de banho 
e bar/restaurante.

NOTÍCIAS

A exposição incluiu cerca de 100 pro-

dutos disponibilizados por mais de 30 

empresas nacionais de diversos seto-

res da Fileira Casa, como mobiliário, 

iluminação, têxteis-lar, tapeçarias, 

utilidades domésticas, entre outros. 

A XENIA 2021 – International Hotel 

Equipment Exhibition, dedicada ao 

mobiliário para os setores da hote-

laria, restauração e cozinha, contou 

com mais de 320 expositores, numa 

área de exposição de cerca de 50.000 

m2. A organização estima que duran-

te os três dias do evento cerca de 25 

mil pessoas visitaram o certame.

Qualidade, inovação e sustentabili-
dade são os vetores orientadores do 
stand “MADE IN PORTUGAL naturally 
at XENIA”, procurando promover a 
elegância e a ousadia que as soluções 
nacionais emprestam aos projetos 
hoteleiros e de restauração que inte-
gram. “Esta participação insere-se na 
dinâmica promocional que temos vin-
do a realizar neste segundo semestre 
de 2021, e que será reforçada durante 
o próximo ano. Apostamos fortemen-
te na divulgação da complementarida-
de dos diferentes setores que compõe 
esta Fileira, bem como na forma como 
as nossas empresas têm apostado no 
‘design’ e na sustentabilidade como 
fatores de diferenciação perante 
o mercado”, explicou Joaquim Car-
neiro, presidente da APIMA.

São vários os atributos que distin-
guem a oferta MADE IN PORTUGAL, 
mas a todos juntam-se a capacidade 
de produção por medida, prepara-
da para criar relações únicas com os 
clientes que procuram a diferencia-
ção pela exclusividade de cada peça. 
“A incessante busca por soluções 
customizadas que ofereçam exata-
mente aquilo que o cliente procura, 
mantendo a qualidade, funcionalida-
de e autenticidade mostram que as 
empresas portuguesas estão cada vez 
mais orientadas para o cliente, com-
petitivas e com elevada ‘performance’ 
a nível internacional”, afirmou, por 
seu lado, Luís Castro Henriques, pre-
sidente da AICEP.

A presença da Fileira Casa na Xenia 
2021 é da responsabilidade da Asso-
ciação Portuguesa das Indústrias de 
Mobiliário e Afins (APIMA), responsá-
vel por liderar o projeto e dinamizar as 
parcerias com as restantes associações 
da fileira – Associação das Indústrias 
de Madeira e Mobiliário de Portugal 
(AIMMP), Associação dos Industriais 
Portugueses de Iluminação (AIPI) e 
Home From Portugal, contando com 
a coordenação da AICEP.



Neste período de retoma pós-pande-
mia, em que se pretende voltar à nor-
malidade, o número de expositores e 
visitantes esteve longe do habitual, 
mas as empresas portuguesas estavam 
visivelmente satisfeitas com os resulta-
dos obtidos da sua participação, tendo 
salientado que os visitantes, embora 
em número mais reduzido face à an-
terior edição da feira, foram interes-
santes e dirigidos ao seu negócio. As 
expectativas de sucesso são, assim, 
bastante elevadas.

FEIRA MEDICA 
EM DUSSELDORF 
Decorreu de 15 a 18 de novembro, 
em Düsseldorf, na Alemanha, mais 
uma edição da Medica, que continua 
a afirmar-se como a mais importante 
feira mundial do setor médico hos-
pitalar, onde expositores de todo o 
mundo apresentam dispositivos médi-
cos, equipamentos e produtos tecno-
lógicos aplicados à saúde.

As empresas portuguesas têm vindo a 
marcar presença de forma consistente 
e contínua. Este ano, após a edição de 
2020 em formato exclusivamente di-
gital, participaram cerca de 61 empre-
sas, o que compara com 24 em 2019. 
11 empresas apresentam-se de forma 
autónoma, repartindo-se as restantes 
pelos stands coletivos da AEP (oito 
empresas), da Associação Seletiva 
Moda (27 empresas), e do Health Por-
tugal (14 empresas). 

A AICEP – Agência para o Investi-
mento e Comércio Externo de Portu-
gal dinamizou a presença portuguesa 
nesta feira, convidando as empresas 
a integrar nos seus stands a marca 
Health Portugal criada pelo HCP com 
o objetivo de marcar uma presença 
visível e que facilmente identifique, 
iniciativa que foi bem aceite pelas 
empresas. Estas empresas integraram 
também um catálogo digital promo-
vido pelo HCP da presença portugue-
sa na Medica. 
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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
Azerbaijão
Bangladesh
Brasil •
Cazaquistão
C. do Marfim
Curaçau
Egito
Fiji
Honduras
Jordânia
Macedónia
Paraguai
S. Vic. e Gren.
Santa Lúcia
Senegal
Turquia
Uzbequistão

Angola
Arménia
Aruba
Bahrein
Benim
Bielorussia
Bolívia
Butão
Cabo Verde
Camarões
Cambodja
Comores 
Dominica
El Salvador
Equador
Eswatini
Gabão
Gana
Geórgia
Guiana
Jamaica
Kiribati
Kosovo
Lesoto
Namíbia
Nauru
Nepal
Nigéria 
Omã
Papua–Nova Guiné
Quénia
Ruanda
Samoa Oc.
Seicheles 
Tanzânia
Timor-Leste
Togo
Tunísia •
Tuvalu
Ucrânia
Uganda
Vanuatu

Afeganistão
Ant. e Barbuda
Argentina
Belize
Bósnia e Herzegovina
Burkina Faso
Burundi
Cent. Af. Rep.
Chade
Cisjordânia / Gaza
Congo
Congo. Rep. Dem.
Coreia do Norte
Cuba
Djibouti
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

Um estudo feito a mais de 2,7 milhões 
de startups mostrou que a idade ideal 
para começar um negócio é aos 40 
e 50 anos. Mas esta pode ser muitas 
vezes uma decisão arriscada e assus-
tadora, em vez de parecer um projeto 
novo e entusiasmante. 
O livro “Startup Sem Idade” pretende 
ser o melhor guia no terreno rochoso 
que é o empreendedorismo, fazendo 
exatamente a ponte para quem parte 
de funcionário para empreendedor.
Com o premiado empreendedor Rick 
Terrien como guia, dê o pontapé de 
partida para a sua jornada empreende-
dora e aprenda a fazer uma transição 
suave de trabalhar para terceiros para 
passar a trabalhar para si mesmo; a mi-
nimizar o seu risco e maximizar o seu 
valor; a estabelecer o ritmo certo para 
si e para a sua empresa; a descobrir os 

clientes fiéis ao seu negócio; a criar um 

sistema de negócios que o mantenha 

no caminho certo e confortável; e cla-

ro, a preparar a sua estratégia.

Com nove patentes registadas, Rick 

Terrien acredita nunca é tarde demais 

para criar um negócio. Criou a Univer-

sal Separators, uma empresa de reci-

clagem industrial que foi reconhecida 

como uma das 50 empresas mais ino-

vadoras do mundo. E também fundou 

a Innovation Kitchens, uma empresa 

na área do processamento de alimen-

tos que ajuda agricultores a escoar a 

produção que não conseguem vender 

às grandes superfícies. 

Hoje em dia, lidera a Artisan Food Ne-

tworks e é diretor de desenvolvimento 

de negócios da Food21, que também 

ajudou a criar. 

Para construir um negócio de sucesso, 
é importante deixar as ações aleató-
rias de marketing e começar a seguir 
um plano fiável para fazer crescer o 
seu negócio de forma rápida e susten-
tada. Tradicionalmente, a criação de 
um plano de marketing é um proces-
so difícil e demorado e muitas vezes 
deixado para segundo plano.
Com este livro, Allan Dib, revela a im-
plementação de um marketing inova-
dor que se traduz na criação de um 
plano simples e rápido e que cabe 
numa única página.
Neste livro inovador, descobrirá, por 
exemplo: como conseguir novos 
clientes e lucrar mais com os existen-
tes; como conseguir vendas sem ser 
agressivo ou carente, passando a ter 
potenciais clientes que querem gastar 
dinheiro no seu negócio; como des-

tacar-se da concorrência e tornar-se 
a única escolha lógica; e como cobrar 
preços altos pelos seus produtos e ser-
viços, e fazer com que os clientes lhe 
agradeçam por isso.
Allan Dib é um empreendedor, mar-
keter e autor bestseller, tendo criado 
e desenvolvido vários empresas em di-
versas indústrias, incluindo TI, teleco-
municações e marketing. Ao longo de 
quatro anos, expandiu a sua startup, 
que foi distinguida pela Business Re-
view Weekly como uma das empresas 
com mais rápido crescimento.
O autor partilha com pessoas de todo 
o mundo a sua experiência, tendo 
ajudado mais de 250 mil empresas em 
todo o mundo a esclarecer sua estra-
tégia de marketing, utilizando como 
ferramenta o seu Plano de Marketing 
de 1 Página.

 Autor:  Rick Terrien
Editora: Self PT
Ano: 2021
Nº de páginas: 256 pp.
Preço: 18,87€

Autor:  Allan Dib
Editora: Self PT
Ano: 2021
Nº de páginas: 256 pp.
Preço: 18,87€

STARTUP SEM IDADE

O PLANO DE MARKETING DE 1 PÁGINA
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