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APRESENTAÇÃO

Depois de vários anos de esforços de consolidação 
orçamental e de mudanças em matéria de política económica, 
a economia portuguesa enfrenta o desafio de encontrar 
um percurso de crescimento sólido e sustentável. Só o 
crescimento consistente a longo prazo permitirá resolver dois 
importantes desafios pendentes: o desemprego que afeta a 
estabilidade social do país e a altíssima dívida pública que 
coloca Portugal numa posição de extrema vulnerabilidade 
a “shocks” externos, como o experimentado em 2008/9. 
O propósito deste documento é analisar dois importantes 
“drivers” do crescimento económico que mostraram 
recentemente uma evolução muito interessante e positiva em 
Portugal: a internacionalização das empresas portuguesas 
e o investimento direito estrangeiro (IDE) em Portugal.  
Na primeira parte deste trabalho, analisamos dados relacionados 
com as estratégias das empresas portuguesas entre 2011 e 
2013, colocando uma ênfase especial nas tendências recentes 
ligadas às atividades internacionais destas. Começamos por 
enquadrar o tema, analisando os últimos dados relativos à 
competitividade de Portugal e das suas empresas, ressaltando 
os pontos fortes e os que requerem atenção. Seguidamente, 
apoiamo-nos na nossa investigação sobre as estratégias 
competitivas das empresas portuguesas, para analisar 
quais são os posicionamentos estratégicos preferidos pelas 
empresas, as suas estratégias de entrada em mercados 
internacionais, os principais países e regiões alvo das iniciativas 
de internacionalização e as principais tendências de mercado, 
incluindo os avanços no acordo de comércio livre entre os EUA 
e a UE, e os principais desafios enfrentados pelas empresas. 
Na segunda parte do documento, focamo-nos na evolução do 
IED em Portugal, analisando quais foram as indústrias mais 
favorecidas pelos recentes fluxos de investimento estrangeiro, 
assim como os países estrangeiros mais envolvidos no processo. 
Nomeadamente, concedemos uma atenção especial ao IDE de 
origem chinesa, não só pelo seu notável crescimento nos últimos 
anos, mas também devido à potencial ligação entre este fenómeno 
e os substanciais interesses chineses nos países lusófonos.

Adrián A. Caldart, PhD.
Coordenador geral do estudo
Professor de Política de Empresa 
da AESE e do IESE
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1.1.1.  A Competitividade de Portugal

O recente Global Competitive Index (GCI) 
2014-2015 elaborado pelo World Eco-
nomic Forum (WEF), mostrou uma forte 
recuperação na avaliação da competitivi-
dade da economia portuguesa. Entre as 
144 economias abrangidas pelo relatório, 
Portugal ocupa a posição 36ª, subindo 15 
posições relativamente ao 51º lugar que 
ocupava no ano passado e atingindo, 
pela primeira vez, um lugar entre os top 
40 desde 2006. Similarmente, no ranking 
“Doing Business” elaborado pelo World 
Bank para avaliar até que ponto os meios 
envolventes dos países são propícios ao 
desenvolvimento de negócios, Portugal 
ocupou, em 2014, a posição 31 entre 189 
países.

Entre os diversos capítulos ou “pilares” 
usados pelo World Economic Forum para 
avaliar a competitividade dos países, Por-
tugal destaca-se especialmente em Infra-
estruturas e Prontidão Tecnológica. Em 
concreto, as infraestruturas portuguesas 
ocupam a posição 12ª no mundo. Nomea-
damente, destacam-se as infraestruturas 
rodoviárias (2ª), elétrica (18ª), telefónica 
(18ª) e aérea (23ª). No plano tecnológico, 
Portugal destaca-se especialmente na 
disponibilidade das tecnologias mais re-
centes (11ª), transferência de tecnologia 
(14ª) e capacidade de absorção da tecno-
logia nas empresas (22ª). 

Pelo contrário, é de destacar que existem 
outros aspetos relacionados com a com-
petitividade nos quais Portugal tem uma 
avaliação claramente negativa, sobre-
tudo no que se refere ao funcionamento 
de diversos organismos do estado e ao 
funcionamento dos mercados de bens, 
trabalho e capitais. No entanto, a tendên-
cia recente em muitos destes aspetos 
tem melhorado sensivelmente, refletindo 
as mudanças estruturais acontecidas du-
rante os últimos dois anos. Dentro do pilar 
Instituições, Portugal ocupa a posição 88ª 
no que se refere à eficiência na despesa 
pública, posição certamente bastante bai-

1.1	 A	COMPETITIVIDADE	DE	PORTUGAL	
	 	 E	DAS	SUAS	SUAS	EMPRESAS

A nossa investigação1 e os dados de organismos 
internacionais, permitem-nos sugerir que, durante o 
triénio 2011-2013, que aqui denominamos “era da troika”, 
a competitividade de Portugal e das suas empresas 
aumentou de forma expressiva, após vários anos nos quais 
observámos precisamente a tendência oposta. Em seguida, 
analisaremos alguns dados. 

1  Esta secção do documento apoia-se principalmente no estudo “A 
Gestão Empresarial em 2014. Opinião dos dirigentes das principais 
empresas portuguesas” (Caldart e Carioca, 2014)  produzido com 
apoio da Accenture.

Entre os diversos capítulos 
ou “pilares” usados pelo 
World Economic Forum para 
avaliar a competitividade dos 
países, Portugal destaca-se 
especialmente em Infraestruturas 
e Prontidão Tecnológica. 
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xa, mas com melhoria significativa a partir 
do lugar 118º de 2013/14. Outros exem-
plos semelhantes de melhoria na compe-
titividade durante o último ano, são o pa-
pel das situações de favor nas decisões 
do governo (54º vs. 72º em 2013/14), a 
proteção dos acionistas minoritários (47º 
vs. 65º em 2013/14). O peso da regulação 
do governo também parece ter-se redu-
zido, mas constitui ainda um forte travão 
para a competitividade (108º vs. 132º em 
2013/14).

No âmbito da eficiência no funcionamento 
dos mercados, outro capítulo onde Portu-
gal normalmente tem avaliações que va-
riam bastante, observamos também me-
lhorias muito encorajadoras. No mercado 
de produtos, o número de procedimentos 
para iniciar um negócio baixou de 5 para 
3, levando a competitividade do país à 

10ª posição (30ª em 2013/14). O núme-
ro médio de dias para lançar um negócio 
baixou de 5 para 2,5, melhorando a posi-
ção do país para 5º lugar no mundo (10º 
em 2013/14). No mercado de trabalho, a 
cooperação entre trabalhadores e empre-
gadores passou do lugar 97º em 2013/14, 
para o 65º em 2014/15. Os custos do 
despedimento baixaram de uma média 
de 33,9 dias para 23,1, o que fez elevar a 
competitividade do país neste aspeto até 
à posição 108a, ainda muito baixa, a par-
tir do lugar 134 em 2013/14. O mercado 
financeiro também mostrou uma evolução 
moderadamente positiva, com o capítulo 
de Disponibilidade de Serviços Financei-
ros a subir ao lugar 61º, partindo do 77º 
em 2013/14.

O número médio de dias para lançar um 
negócio baixou de 5 para 2,5, melhorando 
a posição do país para 5º lugar no mundo 
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1.1.2.  A Competitividade da empresa 
portuguesa segundo os executivos 
portugueses

Coincidindo com os dados avançados 
pelo relatório do WEF, os dados da nossa 
investigação mostram que os empresá-
rios portugueses têm tido uma visão cada 
vez mais positiva da competitividade das 
empresas nacionais a partir do que de-
signámos por “era da Troika”, depois de 
vários anos em que a visão era bastante 
negativa. A partir do ano 2011, os empre-
sários consideram que a competitividade 
das empresas melhorou, tendência forte-
mente reforçada pelos dados mais recen-
tes do ano 2013.
A perceção é que a competitividade das 
empresas portuguesas no mercado inter-
no melhorou, aumentando em 18 pontos 
percentuais, de 23% (2011) para 43% 
(2013). Pelo contrário, a perceção negati-
va decresceu de 51% (2011) para 24% em 
2013. (Figura 1.1) 
  

Em relação aos mercados internacionais, 
a melhoria percebida na competitividade 
das empresas é ainda mais significati-
va. 68% dos empresários e executivos 
consultados consideram que a empresa 
portuguesa ganhou em competitividade 
durante 2012 e 2013, contra apenas 6% 
que calculam tê-la perdido e 26% que não 
veem diferenças significativas entre am-
bos os períodos (Figura 1.2).

Uma análise destes dados, classificando 
as empresas em subgrupos de acordo 
com a sua dimensão (micro, pequenas, 
médias e grandes), mostra que tanto a 
melhoria das perceções relacionadas 
com a competitividade das empresas no 
mercado português, como as referentes 
ao mercado internacional, se aplicam 
para empresas de todas as dimensões. 
No entanto, no segmento das micro em-
presas, embora a perceção tenha melho-
rado, ainda mantêm um significativo grau 
de pessimismo relativamente à evolução 
da competitividade no mercado nacional. 

68% dos empresários e executivos 
consultados consideram que a empresa 
portuguesa ganhou em competitividade 
durante 2012 e 2013, contra apenas 6% 
que calculam tê-la perdido.
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Figura 1.1. 
Evolução da competitividade 
da empresa portuguesa no 
mercado interno

Figura 1.2. 
Evolução da competitividade 
da empresa portuguesa no 
mercado internacional

No segmento das micro 
empresas, ainda mantêm 
um significativo grau de 
pessimismo relativamente à 
evolução da competitividade 
no mercado nacional. 
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2  Salvo esclarecimento em contrário, as percentagens citadas referem-se à soma 
das percentagens citadas como “Prioridade absoluta” e “Bastante prioritário”. 

1.2.1.  Objetivos estratégicos 
das empresas portuguesas

Consultámos as empresas sobre 
quais eram os seus objetivos es-
tratégicos mais relevantes para 
2014. É interessante destacar 
que os dois objetivos mais desta-
cados pelas empresas, não têm 
que ver com metas económicas 
ou comerciais, mas com aspetos 

ligados ao fortalecimento da or-
ganização da empresa. O objeti-
vo prioritário para as empresas é 
“Melhorar a eficiência e a produ-
tividade das operações”. Quase 
90% dos inquiridos mencionaram 
este objetivo como “Prioridade ab-
soluta” ou “Bastante prioritária)2. 
Fortalecer a Inovação aparece 
como o segundo objetivo estra-
tégico mais valorizado, com 85% 

de valorização, em consonância 
com os dados positivos nesta ma-
téria mostrados pelo World Com-
petitive Index do WEF. Só depois 
aparecem, também com uma ên-
fase importante, objetivos como 
“Incrementar a rentabilidade” e 
“Crescer internacionalmente” (Fi-
gura 1.3).  

1.2	 ESTRATÉGIA	COMPETITIVA	
	 	 DAS	EMPRESAS	PORTUGUESAS

Neste ponto, vamos centrar-nos na análise de aspetos 
estratégicos de diferente tipo, para radiografar que objetivos 
estratégicos guiam as ações das empresas, de que modo se 
estão a posicionar nos seus mercados, como são avaliadas 
relativamente aos seus atributos para competir e como 
encaram os contextos competitivos nos quais atuam. 



13

Prioridade absoluta

Bastante prioritário

Medianamente prioritário

Pouco prioritário
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Figura 1.3. 
Objetivos estratégicos das 
empresas portuguesas
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Aumentar a rentabilidade

Crescer internacionalmente
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19 40 26 12
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4545 36 14 4

55 36 9

45 32 10 7 7

Estratégia das empresas portuguesas (%)

Os dois objetivos mais destacados 
pelas empresas, não têm que ver com 
metas económicas ou comerciais, mas 
com aspetos ligados ao fortalecimento 
da organização da empresa. 
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1.2.2. Áreas geográficas de 
interesse para as empresas 
portuguesas 
 
Inquirimos as empresas sobre 
quais são os mercados alvo nos 
quais têm interesse em iniciar ou 
intensificar as suas operações. 
Os dados de 2013 mostram um 
maior interesse em geral pelas 
diversas áreas geográficas do 
mundo, se compararmos com as 
respostas ao mesmo inquérito 
recebidas em 2011, com a notá-
vel exceção do Brasil,  revelando 
um maior esforço das empresas 
em desenvolver operações inter-
nacionais (Tabela 1.1). Também 
encontrámos algumas mudan-
ças nos pesos relativos dos dife-
rentes mercados. Por exemplo, 
Angola aumentou o seu atrativo 
e substituiu o Brasil como o mer-
cado prioritário (70% e 53% de 
interesse, respetivamente). Mo-
çambique perde também algum 
peso, sendo prioritário para 46% 
das empresas (51% em 2011).  É 
de destacar que a África Subsa-
riana não lusófona é mencionada 
como um mercado alvo altamente 
prioritário por 65% das empresas. 
O norte de África e Médio Oriente 
atraem 41% das empresas.

Outro resultado de interesse é 
que o mercado da América do Sul 
e Central aumentou sensivelmen-
te (54% vs. 37% em 2011)  ultra-
passando a Europa Central e do 
Norte.
A Espanha mantém o seu peso 
(51%), semelhante ao interesse 
que desperta a Europa Central 
(50%) e algo mais do que a Euro-
pa Oriental que, no entanto, cres-
ceu de 29% em 2011, para 38%.
Países da América Latina relati-
vamente pequenos que não atra-
íam o interesse das empresas 
portuguesas até há alguns anos, 
são cada vez mais mencionados 
como mercados alvo. É este o 
caso da Colômbia e do Peru, que 
suscitam um interesse muito sig-
nificativo: 29% e 27% das empre-
sas, respetivamente. O México 
segue-os, com 18%.    
Na Ásia, a China também des-
perta um maior interesse em rela-
ção aos dados de 2011 (29% vs. 
19%), o que é consistente com o 
recente interesse chinês em in-
vestir em Portugal, analisado na 
2ª Parte deste trabalho. No entan-
to, a Índia quase não acompanha 
esta tendência (18% em 2011 vs. 
16% em 2013). O resto da Ásia 
não atrai o interesse das empre-

sas (menos de 10%), tal como a 
Oceânia (3%). Como menciona-
mos mais abaixo, as empresas 
portuguesas consideram que 
operar nestes mercados cria vá-
rios desafios importantes, como 
vencer a distância cultural e tam-
bém assumir os altos custos de 
operação. 

A redução no interesse das em-
presas portuguesas pelo Brasil 
como mercado alvo e a estag-
nação da Índia, estão de acordo 
com os dados globais de uma 
amostra de 1.344 CEOs de em-
presas de 68 países, a indicarem 
uma redução apreciável no inte-
resse das empresas globais por 
estes países enquanto mercados 
importantes para o crescimento.3 
Pelo contrário, os Estados Unidos 
estão a mostrar um “renascimen-
to” industrial que fez aumentar 
fortemente a ponderação conce-
dida pelos CEOs a este mercado, 
como alvo para o crescimento 
das suas empresas. Neste sen-
tido, ganham especial relevância 
as atuais negociações EUA-UE 
na procura de um acordo de co-
mércio livre (ver “Box 1”).

3  PwC - 17o CEO Survey (2014).
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Tabela 1.1. 
Países e áreas geográficas 
prioritárias para as empresas 
portuguesas

Angola 29% 41% 15% 9% 6%

África Subsariana 30% 35% 11% 15% 9%

América Central e do Sul 14% 40% 16% 12% 19%

Brasil 19% 34% 22% 15% 10%

Espanha 22% 29% 22% 10% 17%

Europa Central / Norte 17% 33% 19% 13% 17%

Moçambique 12% 34% 25% 15% 14%

Norte África e Médio Oriente 9% 32% 21% 15% 23%

Europa Leste (inc. Rússia) 6% 32% 26% 22% 14%

Europa Sul 13% 25% 23% 23% 17%

África Central 7% 26% 17% 26% 24%

China 9% 20% 13% 24% 33%

Colômbia 6% 23% 28% 19% 25%

Peru 8% 19% 17% 31% 25%

América do Norte 6% 21% 9% 25% 40%

Outros PALOP 9% 12% 29% 18% 32%

México 2% 16% 18% 37% 27%

Índia 3% 13% 11% 26% 47%

Ásia 2% 7% 18% 36% 36%

Sudeste Asiático 6% 0% 19% 22% 53%

Oceânia 0% 3% 9% 22% 66%
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Angola aumentou o seu atrativo e substituiu o 
Brasil como o mercado prioritário…
Países da América Latina relativamente pequenos 
que não atraíam o interesse das empresas 
portuguesas até há alguns anos, são cada vez 
mais mencionados como mercados alvo…
Na Ásia, a China também desperta um maior 
interesse em relação aos dados de 2011.
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No início de 2013, os Estados Unidos (EUA) e 
a União Europeia (UE) anunciaram o arranque 
das negociações de um acordo comercial de 
grande escala intitulado Transatlantic Trade 
and Investment Partnership (TTIP), que se 
encontra ainda em fase negocial. Esta é con-
duzida do lado europeu pelo comissário do 
comércio Karel De Gucht, coadjuvado na área 
técnica pelo espanhol Ignácio Garcia Bercero.
O lançamento desta iniciativa ocorreu após 
a divulgação de um relatório elaborado pelo 
Grupo de Trabalho de Alto Nível sobre Empre-
go e Crescimento, composto por represen-
tantes de Bruxelas e de Washington. Segun-
do o mesmo relatório, pretendia-se atingir 
“um amplo acordo bilateral, que tratasse de 
uma série de temas relacionados com co-
mércio e investimentos, e que contribuísse 
para o desenvolvimento de regras globais, 
assegurando benefícios mútuos superiores 
aos proporcionados pelas outras opções 
analisadas”. Na essência, o TTIP pretendia 
dar maior consistência e harmonização àqui-
lo que já era a principal relação económica 
no plano mundial, com um intercâmbio diário 
de bens e serviços próximo dos 2 mil milhões 
de euros.
Como linhas mestras de atuação, o TTIP o 
definiu 3 áreas prioritárias: i) abertura re-
cíproca e ambiciosa de mercados de bens, 
serviços e investimentos; ii) modernização 
das regras comerciais; e iii) melhoria na 
compatibilidade entre os regimes regulató-
rios. Para além disto, o texto sugeriu ainda a 
redação de um acordo capaz de “evoluir com 
o tempo”, de modo a facilitar o aprofunda-
mento futuro da integração económica dos 
dois blocos. 
Na génese do acordo estava a perceção de 
que os principais ganhos derivados de um 
pacto entre Bruxelas e Washington seriam 
decorrentes da remoção de barreiras não ta-
rifárias e da harmonização de regras comer-
ciais nos dois lados do Atlântico, duas áreas 
controversas que já impediram, no passado, 
a aproximação entre Estados Unidos e UE. 
Sobre esta temática, é de referir que o re-
latório conjunto inicial previa já que deter-
minados temas “sensíveis” fossem tratados 
de forma específica, em especial no que se 
refere à gestão da proteção dos direitos de 
propriedade intelectual.

As negociações começaram em julho de 
2013, tendo já sido efetuados 6 rounds ne-
gociais, com a última edição ocorrida no mês 
de julho passado, em Bruxelas. Do lado euro-
peu, a Comissão espera chegar a um acordo 
definitivo com os EUA até finais de 2015, e 
caso se chegue a “bom porto”, o acordo será 
posteriormente submetido ao Conselho e ao 
Parlamento europeu, para validação/ratifica-
ção. O próximo round negocial está previsto 
para o período de 29 de setembro a 3 de ou-
tubro de 2014, em Washington, EUA. 
Em termos de objetivos, o TTIP representa 
o mais importante acordo comercial alguma 
vez negociado no plano global, estando em 
discussão cerca de metade do PIB mundial e 
40% do comércio de todo o mundo, criando a 
maior zona de comércio livre mundial. Assim, 
o acordo visa criar as bases para “estimular 
o crescimento e criar empregos”, eliminando, 
ou pelo menos reduzindo, as barreiras adu-
aneiras  e não aduaneiras, aplicadas sobre 
uma vasta gama de setores da economia, 
facilitando a compra e venda de bens e ser-
viços por empresas, nos dois lados do Atlân-
tico e mitigar a emergência do bloco asiático, 
liderado pela China.
Para além da redução generalizada de tari-
fas, a UE e os EUA ambicionam eliminar, em 
particular, barreiras não tarifárias ou, pelo 
menos, harmonizar as que sejam mais “sen-
síveis” - tais como as ainda significativas di-
ferenças de regulamentos técnicos, normas 
e procedimentos de aprovação e certificação 
de produtos e serviços, propriedade intelec-
tual, entre outros temas. O facto de existirem 
duas normativas distintas (por vezes incom-
patíveis), origina vários tipos de ineficiências 
e afeta o nível das trocas comerciais entre os 
dois blocos. 

As negociações do TTIP têm ainda como 
objetivo abrir os mercados aos serviços, ao 
investimento e ao mercado de contratos pú-
blicos, perspetivando-se novas oportunida-
des, sobretudo para as empresas europeias 
no setor público Norte-Americano.

Em termos de metas concretas, prevê-se 
que o TTIP incremente o PIB europeu em 120 
mil milhões de euros por ano, o PIB ameri-
cano em 90 mil milhões, estimando-se que, 

nos próximos 15 anos, venha a provocar um 
aumento médio anual dos rendimentos na 
ordem dos 545 euros em cada agregado fa-
miliar europeu.

Em resultado do 6º round negocial UE-EUA, 
foi possível avançar-se em algumas áreas-
-chave, sem, no entanto, se ter fechado qual-
quer grande capítulo das negociações.
Assim, destacam-se progressos em 3 gran-
des áreas: Acesso a Mercados, Regulação e 
Regras, Princípios e Modos de Cooperação. 
Na componente de Acesso a Mercados, fo-
ram abordados, em julho passado, temas 
como: i) Comércio de Bens: onde as partes 
trabalharam as várias divergências, nomea-
damente na Agricultura, tendo-se acordado 
a possibilidade de se desenvolverem dispo-
sições específicas no que respeita a áreas 
como a comercialização, os vinhos e barrei-
ras não-tarifárias; ii) Tarifas: onde ambos os 
lados apresentaram propostas de aplicação 
de tarifas; iii) Serviços: onde se discutiram 
temas como negócio crossborder na área 
de serviços, comércio eletrónico, coopera-
ção na regulação de serviços financeiros e 
mobilidade; iv) Investimento/Proteção ao 
Investimento: onde as negociações ficaram 
suspensas em virtude do processo de con-
sulta pública a decorrer na UE e, finalmente, 
v) Contratação Pública: em que as partes 
discutiram essencialmente o tema das Con-
cessões e das Parcerias Público-Privadas.

Na componente de Regulação, foram discu-
tidos temas como: i) Coerência Regulatória: 
em que as partes procuraram conhecer me-
lhor as arquiteturas regulatórias de ambos 
os lados, no sentido de harmonizarem princí-
pios e procedimentos; ii) Barreiras Técnicas 
ao Comércio: onde as discussões se foca-
ram em aspetos institucionais das propostas 
apresentadas e no papel dos standards no 
suporte à regulação; iii) Medidas Sanitárias e 
Fitossanitárias; e iv) nos vários Setores, no-
meadamente: têxteis, químicos, farmacêuti-
ca, cosmética, dispositivos médicos, carros, 
IT, engenharia e pesticidas.

Ao nível das Regras, Princípios e Modos de 
Cooperação foram discutidos temas como: 
i) Energia e Matérias-Primas, ii) Comércio e 

Box 1. O Acordo comercial EUA-UE
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Desenvolvimento Sustentável, onde se acor-
dou evitar medidas de desregulamentação 
fiscal e de trabalho não competitivas, a ade-
rência a códigos de trabalho standard, a pro-
teção de recursos naturais, iii) Garantia de 
Origem dos produtos/serviços, Competição, 
Propriedade Intelectual, PME’s, entre outros 
temas mais burocráticos.

Temas mais sensíveis / Desafios

Em geral, os direitos aduaneiros entre ambos 
os blocos são já muito moderados (4% em 
média), pelo que o verdadeiro desafio reside 
na convergência das regulamentações e das 
normas sociais, ambientais e sanitárias. Pe-
rante a estagnação das negociações da Or-
ganização Mundial do Comércio (OMC) na úl-
tima década, um acordo como o TTIP poderá 
servir de base ao estabelecimento de regras 
mundiais sobre o comércio. Daí se perceber 
que o desafio, para além de elevado, acarre-
tar riscos potenciais a ambos os lados.

De entre os temas chave das negociações, 
é público que existem alguns com um cariz 
mais “sensível” para um dos lados ou para 
ambos. Desta forma, especialmente do lado 
europeu, existem alguns temas “tabu” em 
termos de flexibilidade negocial, que têm que 
ver sobretudo com temas agrícolas, como a 
importação de Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM), que já causaram dis-
putas comerciais com os Estados Unidos no 
passado, a importação de carne com hormo-
nas, os subsídios Governamentais (como a 
PAC europeia), ou temas energéticos como a 
importação de gás de xisto, ou ainda o setor 
audiovisual, historicamente muito protegido 
na Europa. 

Do lado Norte-Americano, os temas mais 
“sensíveis” são o alinhamento das legisla-
ções sobre a área financeira (dado que Wall 
Street vive de certa forma da desregulação 
do mercado dos EUA). Neste ponto, prevê-se 
um desafio considerável, já que o TTIP cobre 
60% das atividades bancárias mundiais. Em 
Washington, o secretário do Tesouro reiterou 
recentemente que os EUA desejam excluir o 
setor financeiro do acordo, preferindo dis-

cutir o tema no fórum do G20. Para além 
do tema financeiro, os EUA têm igualmente 
grande sensibilidade ao tema da proteção 
dos seus mercados públicos, dado que ape-
nas 30% destes estão abertos às empresas 
estrangeiras, devido ao “Buy American Act” 
introduzido em 1933. É de referir que, do 
lado europeu, a taxa de abertura dos merca-
dos públicos é de 95%, pelo que se entende 
a apreensão Norte-Americana. No entanto, o 
tema mais polémico é sem dúvida a questão 
da “regulação dos diferendos”, que visa as-
segurar a devida proteção aos investidores 
norte-americanos, que estão acostumados a 
um ambiente de “fácil litigação” e posterior 
resolução legal atempada das disputas co-
merciais com que se defrontam no seu país.
Em suma, depois das autoridades america-
nas e europeias terem dado a entender que 
poderia haver um tratamento especial para o 
que designam por “produtos sensíveis”, i.e., 
produtos protegidos por grupos de interes-
ses locais, pode prever-se um desfecho ne-
gocial possivelmente com base num acordo 
versão ‘light’”, senão no todo, pelo menos 
em alguns setores mais polémicos. 

Impacto do TTIP para Portugal

No campo das vantagens líquidas para Por-
tugal, segundo um estudo encomendado 
pelo Governo Português ao Centre for Eco-
nomy Policy (CEPR), o TTIP, num cenário de 
execução plena, apresenta Portugal como 
um dos estados-membro mais beneficiados, 
podendo garantir um acréscimo de 0,57% a 
0,76% ao PIB nacional. Segundo o estudo, 
Portugal poderia beneficiar mais das redu-
ções tarifárias relativamente à UE no seu 
conjunto e bastante mais cedo e em maior 
grau nas fases iniciais de aplicação do TTIP, 
dado as exportações das empresas portu-
guesas estarem “mais concentradas” em 
setores que beneficiarão da eliminação de 
direitos de importação elevados por parte 
dos EUA, como os têxteis e vestuário, que re-
presentam 15,5% dos produtos portugueses 
exportados para os EUA (2,4% das exporta-
ções da UE) e que pagam atualmente direitos 
da ordem dos 8,8%. Segundo o estudo, este 
efeito seria particularmente sentido no setor 

do calçado, onde as tarifas aduaneiras eram 
particularmente elevadas para os EUA.
O referido estudo considera dois cenários 
diferentes: um moderado e outro mais ambi-
cioso. No cenário mais ambicioso, o impacto 
estimado para Portugal, a curto prazo, será 
de 0,66% do PIB, ou seja, cerca de 1.115 mi-
lhões de euros, dos quais 930 milhões de eu-
ros resultantes do aumento das exportações, 
correspondendo a um aumento de 1,5%, 
contra um aumento de 1,7% das importa-
ções. A longo prazo (ano 2030), o impacto 
poderá variar entre cerca de 963 milhões e 
1.284 milhões de euros. 
A maquinaria elétrica, têxteis e vestuário se-
rão os setores mais afetados, mas de forma 
inversa, esperando-se uma diminuição de 13 
a 15% nas vendas de maquinaria, enquanto 
as exportações de têxteis e vestuário pode-
rão crescer 30%. Alguns produtos de calça-
do poderão aumentar as exportações para os 
Estados Unidos entre 222 a 540%, se forem 
eliminadas as tarifas elevadas existentes 
atualmente.
Sobre o emprego, os cálculos do CEPR apon-
tam para a criação de 40.500 postos de tra-
balho numa fase inicial (primeiros 5 anos) e 
outros 23 mil a longo prazo (2030). Segundo 
outro estudo da Bertelsmann Foundation, 
Portugal poderá criar até 42.521 empregos, 
num cenário de maior liberalização de barrei-
ras não tarifárias.
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1.2.3. Critérios utilizados na 
seleção dos países onde 
desenvolver atividades 

As empresas portuguesas esco-
lhem mercados alvo consideran-
do a situação macroeconómica 
geral nesse mercado como o 
primeiro ou segundo critério de 
decisão (67% dos casos) (Tabela 
3.2). A dimensão do mercado e a 
existência de uma oportunidade 
específica de negócio seguem-se 
em importância enquanto crité-
rios (50% e 49%, respetivamen-
te). Em seguida, encontram-se a 
facilidade para desenvolver negó-
cios (ausência de entraves buro-
cráticos) e a qualidade do quadro 

institucional do país. Só no quin-
to lugar aparece a existência de 
uma oportunidade específica de 
negócio (39%), sugerindo que as 
empresas priorizam como crité-
rios para se interessarem por de-
terminados países, fatores mais li-
gados à competitividade nacional 
desse país, mais do que fatores 
relacionados com o micro contex-
to competitivo do negócio espe-
cífico que tentam desenvolver. A 
afinidade cultural, outro fator ma-
cro, aparece em sexto lugar. Por 
outro lado, existem fatores macro 
que recebem uma baixa pondera-
ção. Entre estes, encontramos a 
qualidade e educação da força de 
trabalho, o desenvolvimento tec-

nológico do país alvo, a eficiência 
no funcionamento dos mercados 
(financeiro, laboral e de produtos) 
e as infraestruturas deste. Em re-
sumo, na altura de escolher paí-
ses alvo para os seus processos 
de expansão, as empresas portu-
guesas mostram uma clara prefe-
rência pelo potencial do mercado 
associado à conjuntura económi-
ca do país e à sua dimensão. Pelo 
contrário, não dão uma importân-
cia comparável a fatores mais re-
lacionados com a competitividade 
e estabilidade a longo prazo de 
um país, relacionada com a dis-
ponibilidade de recursos huma-
nos locais de qualidade, ou o bom 
funcionamento dos mercados. 
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Tabela 1.2. 
Critérios utilizados na 
escolha de países alvo para 
desenvolver negócios

1º
 c

rit
ér

io

2º
 c

rit
ér

io

3º
 c

rit
ér

io

4º
 c

rit
ér

io

5º
 c

rit
ér

io

6º
 c

rit
ér

io

7º
 c

rit
ér

io

8º
 c

rit
ér

io

Situação macroeconómica 41% 26% 21% 6% 2% 2% 0% 1%

Tamanho do mercado 26% 24% 22% 13% 5% 3% 5% 2%

Existência de uma oportunidade específica de negócio 24% 25% 25% 12% 4% 4% 3% 1%

Facilidade burocrática em “fazer negócio” 16% 28% 22% 13% 14% 1% 4% 3%

Riscos de contexto 22% 22% 23% 10% 11% 6% 5% 1%

Qualidade das instituições 22% 17% 13% 18% 13% 10% 4% 4%

Afinidade cultural 15% 21% 25% 15% 11% 6% 5% 2%

Inovação 9% 22% 18% 16% 12% 10% 8% 5%

Infraestruturas 8% 18% 22% 12% 16% 14% 7% 3%

Nível de desenvolvimento dos mercados financeiros 4% 22% 15% 15% 14% 7% 11% 14%

Qualidade da força de trabalho e educação 12% 13% 23% 17% 12% 10% 3% 10%

Desenvolvimento tecnológico 12% 10% 19% 21% 10% 10% 12% 7%

Eficiência do mercado de produtos 8% 13% 25% 22% 14% 9% 1% 9%

Eficiência do mercado de trabalho 6% 11% 21% 24% 17% 3% 6% 11%

Na altura de escolher países 
alvo para os seus processos de 
expansão, as empresas portuguesas 
mostram uma clara preferência pelo 
potencial do mercado associado à 
conjuntura económica do país e à 
sua dimensão. 
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1.2.4. Estratégias de entrada 
das empresas portuguesas em 
mercados internacionais 

A estratégia individual mais con-
vencional seguida pelas empre-
sas portuguesas para abordar 
mercados estrangeiros é a ex-
portação de produtos e serviços 
(Figuras 1.4 e 1.5). Esta estraté-
gia é claramente a privilegiada na 
Europa, América do Norte e Ásia.  
No entanto, no mundo emergen-
te, a exportação não é o foco 
principal das estratégias, mas 
sim a presença local através de 
parcerias com empresas locais. 

Nos países da África Subsariana, 
África Central  e América Latina, 
as alianças com parceiros locais 
adquirem uma maior importância 
relativa do que as exportações, 
facto motivado, em muitos casos, 
por exigências regulatórias dos 
países alvo. Pelo contrário, as 
parcerias com outras empresas 
portuguesas são pouco frequen-
tes (com a exceção da África Sub-
sariana e Central) e as parcerias 
com empresas de terceiros pa-
íses são quase inexistentes. Se 
considerarmos a somatória de to-
dos os tipos de alianças reporta-
das pelas empresas, vemos que é 

esta, com grande diferença, a es-
tratégia prevalecente na entrada 
em novos países. A penetração 
em novos países com operações 
desenvolvidas organicamente 
(“greenfield”), tem um peso mode-
radamente alto apenas na Europa 
Central e do Norte e na Europa do 
Sul, e também alguma importân-
cia na África Central e Subsaria-
na. Por último, a entrada em no-
vos países através de aquisições 
de empresas, mostra valores mui-
to baixos em todas as regiões, em 
consonância com os dados apre-
sentados acima, relacionados 
com as prioridades estratégicas.

Figura 1.4.
Estratégias de entrada em novos 
mercados das empresas portuguesas

Exportações

Alianças contratuais (com sócios do país de destino)

Joint Venture (com sócios do país de destino)

Desenvolvimento de operação própria “greenfield”

Joint Venture (com sócios portugueses)

Alianças contratuais (com sócios portugueses)

Entrada através de aquisições

Alianças contratuais (com sócios de países terceiros)

Joint Venture (com sócios de países terceiros)

27%

24%

18%

13%

7%

6%

3%

2%

1%

Nos países da África 
Subsariana, África Central  e 
América Latina, as alianças 
com parceiros locais adquirem 
uma maior importância relativa 
do que as exportações
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Figura 1.5. 
Estratégias de entrada das empresas 
portuguesas por mercado alvo (em %)

América do Norte

América Central e do Sul

Europa do Sul

Europa Central/Norte

Europa de Leste (incl. Rússia)

Norte de África e Médio Oriente

África Subsariana

África Central

Ásia

Sudoeste Asiático

Oceania

43

20

35

39

32

24

17

24

33

32

33 3317 8 8

21 325 5 5

238 83 3 25

14 14 16 3 5 22 3

14 6 8 19 12 21 31

10 5 19 11 29 3

12 5 7 20 222

19 2 4 13 4 20

19 6 6 12 4 19

11 2 9 21 2 7 24 3

7 3 3 17 3 23

Exportações

Desenvolvimento de operação própria “greenfield”

Entrada através de aquisições

Joint Venture (com sócios portugueses)

Joint Venture (com sócios do país de destino)

Joint Venture (com sócios de países terceiros)

Alianças contratuais (com sócios portugueses)

Alianças contratuais (com sócios do país de destino)

Alianças contratuais (com sócios de países terceiros)
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1.2.5. Posicionamento estratégico com que as empresas 
abordam os diversos mercados 

Em relação aos posicionamentos estratégicos preferidos pelas empre-
sas portuguesas quando abordam mercados internacionais, mantém-
-se a situação já observada nos dados de 2011, no sentido de que as 
empresas mostram uma forte preferência, visível nas diferentes regiões 
geográficas, pelas estratégias baseadas na diferenciação, seja através 
da qualidade do produto, do serviço ao cliente ou da integração de vá-
rios produtos ou serviços numa solução integrada (Figura 1.6). Empre-
sas como a Ndrive e a Resul são exemplos de sucessos de posiciona-
mento estratégico nos mercados internacionais (Ver Box 2).
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Figura 1.6. 
Atributos estratégicos das 
empresas portuguesas (em %)

Disponibilidade do produto

Fornecer soluções integradas

Marca

Qualidade do serviço

Qualidade do produto

Baixo preço

Estratégias focadas no cliente industrial

Estratégias focadas no consumidor final

7
12

19
17

11
14

32
28

23
22

8
6
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NDrive
……………………………………………
Contando apenas com 40 colaboradores, a 
NDrive foi fundada a partir de um spin-off da 
InfoPortugal, em 2007. Com escritórios no 
Porto, São Francisco, São Paulo e Shenzen, a 
NDrive nasceu da ideia de criar mapas para 
“colocar Portugal no mundo” e hoje conta 
com presença comercial em todos os conti-
nentes, sendo um caso de sucesso nacional 
que em muito pouco tempo invadiu o mundo, 
revolucionando a “navegação” com sistemas 
e software inovadores e ocupando um lugar 
cimeiro no ranking mundial do setor, expor-
tando mais de 95 por cento das vendas.
Tendo iniciado a sua atividade com o de-
senvolvimento de software para platafor-
mas móveis, fabricando sistemas de GPS, 
a NDrive evoluiu posteriormente para o de-
senvolvimento de software, com aposta no 
valor nacional da criatividade e no registo da 
propriedade intelectual como plataformas de 
crescimento.
Assim, em poucos anos, a NDrive evoluiu 
de um caso de sucesso nacional, para um 
player mundial, disputando a liderança de 
um dos mais mercados mais competitivos 
à escala global. Assumindo-se como uma 
empresa no topo da excelência mundial no 
plano tecnológico, a NDrive mantém um rit-
mo de inovação constante em todas as suas 
áreas de atuação. É com base nesta estra-
tégia, que a empresa tem criado ofertas de 
soluções de navegação inovadoras, que pela 

sua qualidade e abrangência de funcionali-
dades, têm revolucionado de forma cons-
tante o mercado, criando novos paradigmas 
de evolução. É também este posicionamento 
que lhe tem permitido adaptar a gestão dos 
seus destinos aos grandes desafios da inter-
nacionalização de sucesso.
Esta mesma capacidade de adaptação levou 
a NDrive a reinventar o modelo de interna-
cionalização em que assenta o seu negócio, 
privilegiando uma lógica local, onde procura 
desenvolver redes de contactos locais. Após 
ter conquistado os mercados da América La-
tina, da Ásia e da Europa, e passado a ser 
uma referência para milhares de utilizadores 
de aplicações de navegação em dispositivos 
móveis por todo o mundo, a NDrive rumou 
para os EUA. 
Parte do sucesso alcançado pela NDrive 
explica-se também pelo inovador modelo de 
comercialização que desenvolveu, apostan-
do essencialmente em três grandes eixos: 
acordos internacionais com grandes fabri-
cantes de telemóveis/smartphones (Sam-
sung, LG, Nokia, HP, HTC, ZTE, etc.); acordos 
com os operadores (Vivo, Telefónica, TMN, 
Vodafone, etc.); e a presença nas maiores 
Appstores, onde se encontram as empresas 
que desenvolvem sistemas operativos para 
dispositivos/terminais móveis, incluindo seis 
sistemas operativos diferentes: Android, 
webOS, iPhone, Symbian, bada e Windows 
Mobile. 

Resul
……………………………………………
A Resul é uma empresa de Lisboa criada há 
29 anos para produzir e comercializar aces-
sórios e equipamentos em redes de distribui-
ção elétrica externa e redes de distribuição 
de gás, tendo como principais clientes as 
“utilities” do setor elétrico, de gás e água, 
tendo desenvolvido áreas de negócio como 
as redes de telecomunicações, iluminação 
pública e de distribuição de água, distribui-
ção e montagem de equipamentos de ener-
gias renováveis e de aquecimento central.
Atendendo à sua vocação exportadora, a 
Resul sempre privilegiou a vertente da in-
ternacionalização, pelo que não obstante a 
sua forte implementação em Portugal, a sua 
faturação no mercado externo representa 
hoje em dia mais de 70% do total das ven-
das, tendo vindo a registar um crescimento 
sustentado, com duplicação do seu factura-
mento nos últimos 5 anos. 
Em 2011, as vendas aumentaram 21% e, em 
2012, mais de 40%, tendo sabido apostar no 
momento certo no mercado externo, antes 
do início da crise financeira em Portugal e na 
Europa, onde está focalizada a sua estratégia 
atual e a base do seu sucesso.
Atualmente, exporta para mais de 26 países 
espalhados por todo o mundo, tendo faturado 
cerca de 20 milhões de euros em 2010. Os 
grandes mercados da empresa são Angola, 
Moçambique, Cabo Verde (onde tem pre-
sença comercial) e Rússia, sendo esta últi-

Box 2. O sucesso estratégico internacional. Ndrive, Resul e Sovena
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ma o segundo maior mercado e de grande 
valor estratégico, pois a falta de qualidade 
dos acessórios chineses para redes de dis-
tribuição de energia, possibilitou à empresa 
um salto gigantesco no maior mercado do 
mundo. Daqui conseguiu igualmente abrir 
as portas para mercados como a Ucrânia e 
a Moldávia.
Toda a estratégia da empresa nos últimos 
anos se tem focado em consolidar a presença 
nos mercados externos onde já se encontra 
e apostar de forma robusta na abertura de 
novos mercados onde ainda não opera com 
uma frequência regular como, Argélia (onde 
estão já homologados na elétrica nacional), 
Senegal, Guiné Equatorial, e muitos outros 
mercados da África Central, havendo ainda 
a referir noutro continente, a Escandinávia. 

Sovena
……………………………………………
A Sovena é detentora do maior olival indivi-
dual do mundo, de onde exporta para os seus 
70 mercados internacionais o seu produto de 
eleição: o azeite. A Sovena pertence a um 
grupo nacional que cobre toda a cadeia de 
valor do azeite, através de quatro áreas de 
negócio interrelacionadas, tendo ultimamen-
te fechado a cadeia de valor, ao criar a sua 
mais recente joia da coroa: o Lagar do Mar-
melo, com capacidade de produção diária de 
200.000 litros. Tendo “renascido” há poucos 
anos, depois da reestruturação do grupo, a 

Sovena tem por objetivo transformar a em-
presa na referência mundial do comércio de 
azeite: “estar presente onde se consome e 
contribuir para o aumento do consumo onde 
ainda não é relevante”, ocupando hoje um 
lugar cimeiro no exigente mercado mundial 
de azeite.  
A empresa comercializa mais de 170 mil to-
neladas de azeite por ano, detendo, entre ou-
tras, as marcas Oliveira da Serra em Portugal 
e a Andorinha no Brasil, sendo já o número 
dois no plano mundial neste setor. Em 2012, 
o grupo registou um volume de faturação de 
1.000 milhões de euros, dos quais, mais de 
80 por cento foram garantidos fora de Por-
tugal onde, na lista de clientes, constam no-
mes do top mundial do retalho, como a Wal-
-Mart, o Carrefour ou a Mercadona.
Presente fisicamente em sete países – Por-
tugal, Espanha, EUA, Brasil, Tunísia e Mar-
rocos – e com exportações para mais de 70 
países, o Grupo dá emprego, em todo o mun-
do, a mais de 1.200 colaboradores. A ex-
portação tem registado crescimentos acima 
dos 30 por cento e a Oliveira da Serra está 
presente em cada vez mais mercados, após 
ter inicialmente orientado a sua estratégia 
internacional para o “mercado da saudade” 
e para os PALOP, tendo a empresa apostado 
mais recentemente em mercados distantes 
como Rússia, Índia e China.
O crescente reconhecimento da marca “Oli-
veira da Serra” em concursos internacionais, 
provocou um aumento de 300 por cento nas 

vendas totais de azeite topo de gama, o qual 
tem especial procura em mercados premium 
como a Alemanha e a Bélgica. 
Em Espanha, mercado onde foram dados os 
primeiros passos fora de Portugal, a Sovena 
é líder no mercado conjunto do azeite e dos 
óleos alimentares, através de uma parceria 
com a cadeia de retalho Mercadona. Nos 
Estados Unidos, a Sovena é a maior impor-
tadora de azeite e é responsável por mais de 
60 por cento das marcas de distribuição no 
mercado de retalho, tendo lançado em 2010, 
no mercado americano, a marca Olivari, 
que tem obtido sucesso e que se destina a 
combater as marcas de azeite italiano. No 
mercado brasileiro – de grande potencial e a 
crescer cerca de 14 por cento ao ano e ainda 
com muitos milhões de consumidores para 
conquistar – o destaque vai para a marca 
de azeite Andorinha, comprada em 2004 e 
relançada recentemente, passando, neste 
período, de quinta para segunda marca mais 
vendida no país.
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As empresas mostram uma forte 
preferência, visível nas diferentes regiões 
geográficas, pelas estratégias baseadas 
na diferenciação, seja através da 
qualidade do produto, do serviço ao cliente 
ou da integração de vários produtos ou 
serviços numa solução integrada.

A estratégia de oferecer quali-
dade no serviço é a mais utiliza-
da tanto no âmbito do “B To B”, 
como nas empresas focadas no 
consumidor através de todas as 
regiões geográficas. A segunda 
estratégia mais utilizada é a dife-
renciação por qualidade de pro-
duto. Esta situação verifica-se em 
quase todas as áreas geográficas 
com a notória exceção das regi-
ões Norte de África, Médio Orien-
te e África Subsariana. Nestas 
regiões, a estratégia “Fornecer 
soluções integradas” é a segunda 
mais utilizada. (Figuras 1.7 e 1.8)

Apesar da diferenciação ser o 
foco principal das estratégias 
atuais das empresas portugue-
sas, os dados mostram que as 
empresas portuguesas ainda têm 
trabalho por fazer de modo a in-
crementar a sua diferenciação 
baseada na sua imagem de mar-
ca. Esta estratégia parece conti-
nuar a ser difícil de desenvolver 
para as empresas, sobretudo nas 
áreas geográficas caraterizadas 
pela sua alta competitividade, 
como América do Norte e Europa 
Central/Norte. No entanto, é im-
portante destacar que os dados 

de 2013 mostram um ligeiro pro-
gresso em relação aos dados de 
2011. Cerca de uma em cada seis 
empresas prioriza esta aborda-
gem estratégica em África (nome-
adamente na África Subsariana) 
e na Europa do Sul.  

As estratégias com base no “mais 
barato” são pouco utilizadas, 
tanto com clientes finais como, 
especialmente, com clientes in-
dustriais. Estas estratégias foram 
mais utilizadas entre as empresas 
na Península Ibérica no passado 
(1980s/90s), mas hoje parecem 
claramente pouco atraentes ou 
viáveis num contexto global onde 
países asiáticos e da Europa de 
Leste oferecem melhores condi-
ções de contexto para desenvol-
ver estratégias de baixo custo. Só 
na Europa Ocidental e na Europa 
de Leste esta estratégia mantém 
alguma presença (11% e 10% das 
empresas, respetivamente), em-
bora sempre subordinada às de 
diferenciação e enfoque e, até, às 
estratégias de marca. 
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Figura 1.7. 
Atributos estratégicos das empresas 
portuguesas focadas no consumidor final 
por mercado geográfico (valores em %) 

Figura 1.8. 
Atributos estratégicos das empresas 
portuguesas focadas em clientes 
industriais por mercado geográfico 
(valores em %)

Apesar da diferenciação ser o foco 
principal das estratégias atuais das 
empresas portuguesas, os dados 
mostram que as empresas portuguesas 
ainda têm trabalho por fazer de modo a 
incrementar a sua diferenciação baseada 
na sua imagem de marca. 
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1.3.1. Contexto local. 
Tendências a curto prazo 
(próximos 24 meses)

Consultados acerca das suas ex-
pectativas sobre quais as princi-
pais tendências que irão afetar o 
contexto de   negócios português 
durante 2014 e 2015, os empre-
sários e executivos consultados 
identificam várias que terão um 
impacto que alguns chegam a 
qualificar de revolucionário e ou-
tros, a maioria, de importante (Ta-
bela 1.3). Neste sentido, obser-
vam-se algumas mudanças em 
relação aos dados de 2011, sobre 
quais virão a ser importantes e 
até revolucionárias. A aposta na 
tecnologia é considerada a prin-
cipal tendência (57% vs. 47% em 
2011) em conjunto com a altera-
ção das preferências e padrões 

de compra dos clientes (59% vs. 
57% em 2011). A profissionali-
zação da gestão comercial e de 
marketing e a entrada de players 
internacionais são também ten-
dências a receber uma maior 
valoração do que em 2011. Por 
último, as guerras de preços con-
tinuam a preocupar os empresá-
rios e os dirigentes (57% vs. 62% 
em 2011).   

De entre as tendências com me-
nor destaque, constatamos a 
deslocação de atividades da em-
presa para o estrangeiro (31%) 
e a utilização de parcerias para 
gerir atividades antes governadas 
dentro da própria empresa (“out-
sourcing”) com 34%. 

1.3	 O	CONTEXTO	COMPETITIVO	
	 	 DAS	EMPRESAS	PORTUGUESAS

Na parte final deste capítulo, revelamos as opiniões emitidas 
pelos empresários e executivos consultados, sobre quais 
serão as principais caraterísticas dos contextos económicos, 
local e internacional, em que as suas empresas operam, 
assim como também quais são os principais desafios e 
dificuldades que estes lhes apresentam.
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Tabela 1.3. 
Contexto local. Perspetivas 
a curto prazo (24 meses)
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Guerra de preços 9% 48% 20% 12% 11%

Consolidação do setor 9% 44% 28% 10% 9%

Redução de custos de produção em Portugal em termos relativos 11% 41% 27% 8% 13%

Alteração das preferências e padrões de compra dos clientes 14% 45% 25% 9% 8%

Alta profissionalização da gestão comercial e Marketing 8% 47% 28% 8% 9%

Redução da influência do governo no setor 7% 33% 28% 15% 17%

Aparecimento de modelos de negócio inovadores baseados em tecnologia 18% 42% 24% 7% 9%

Intensificação da aposta na tecnologia 12% 45% 30% 7% 6%

Upgrade em sistemas de informação 5% 42% 34% 12% 7%

Deslocalização de atividades das empresas no estrangeiro 4% 27% 22% 18% 28%

Uso crescente de outsourcing 4% 30% 29% 19% 19%

Entrada de players internacionais/ Estrangeirização do setor 6% 25% 29% 16% 24%
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1.3.2. Principais desafios e 
dificuldades encontradas nos 
mercados estrangeiros

No momento de identificar os de-
safios de fazer negócios no es-
trangeiro, os fatores mencionados 
pelas empresas diferem significa-
tivamente consoante os merca-
dos em apreço (Tabela 1.4). Na 
Europa Ocidental e América do 
Norte, a elevada competitividade 
dos mercados é o maior desafio, 
seguido pela perceção de uma 
relativa fraqueza da “marca Por-

tugal” nestes mercados, a qual 
dificulta desenvolver estratégias 
baseadas neste atributo. No con-
tinente americano em geral, pre-
ocupam a escala do investimento 
necessário para poder operar na 
região e os altos custos de ope-
ração. Este último fator é também 
mencionado como um dos pro-
blemas associados a desenvolver 
atividades na Ásia e Oceânia.  

Pelo contrário, a “marca Portu-
gal” é muito forte nos PALOPs, 
onde as dificuldades têm mais a 

ver com as dúvidas relacionadas 
a fatores legais e regulatórios e a 
custos de operação.
A distância cultural com Portu-
gal é um fator muito mencionado 
como um desafio para operar na 
África do Norte e Médio Oriente, 
África Central, Ásia e Europa de 
Leste, juntamente com os fatores 
legais e institucionais.  
Em geral, em todos os mercados 
emergentes, menciona-se a difi-
culdade para conseguir contactos 
e parceiros adequados nos mer-
cados locais.

Na Europa Ocidental e América do 
Norte, a elevada competitividade dos 
mercados é o maior desafio, seguido 
pela perceção de uma relativa fraqueza 
da “marca Portugal” nestes mercados…
Pelo contrário, a “marca Portugal” é 
muito forte nos PALOPs.
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Tabela 1.4. 
Desafios que as empresas 
portuguesas encontram nos 
mercados internacionais

América do Norte 24% 6% 7% 15% 9% 3% 18% 13% 5%

América Central e do Sul 12% 6% 14% 13% 16% 10% 18% 4% 7%

Europa do Sul 33% 2% 9% 9% 6% 4% 10% 16% 9%

Europa Central/do Norte 32% 6% 8% 10% 4% 5% 13% 14% 7%

Europa de Leste (inclui Rússia) 9% 21% 13% 9% 14% 6% 13% 8% 7%

Norte de África e Médio Oriente 9% 21% 16% 5% 16% 8% 12% 4% 8%

África Subsariana 6% 11% 16% 8% 18% 12% 17% 4% 7%

África Central 7% 15% 17% 7% 14% 7% 15% 7% 10%

Ásia 12% 18% 9% 11% 9% 9% 16% 7% 8%

Sudeste Asiático 16% 19% 10% 10% 5% 10% 15% 7% 9%

Oceânia 15% 17% 11% 9% 6% 9% 17% 9% 7%
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1.4.	 INOVAÇÃO

A nossa linha de investigação incluiu este ano, pela 
primeira vez, um capítulo que realça as  práticas 
ligadas à inovação desenvolvidas pelas empresas 
portuguesas (Tabelas 1.5, 1.6 e 1.7). É significativo 
mencionar que uma importante percentagem das 
empresas portuguesas julga que os seus processos 
de inovação estão claramente alinhados com uma 
estratégia de inovação (34%), ou estão relativamen-
te alinhados (37%). 
Os principais focos das atividades de inovação das 
empresas são a melhora incremental da oferta exis-
tente (66%) desenvolver novas ofertas de produtos 
e serviços (62%) e o desenvolvimento de novos mo-

delos de negócio (55%). A melhora de processos 
internos só é mencionada por um 44% dos homens 
de negócios consultados. 

Na altura de identificar barreiras que as empresas 
encontram para a inovação, aparece em primeiro lu-
gar a tendência em se focar nos resultados de curto 
prazo (70%), seguida da falta de meios (60%) e a 
aversão ao risco (55%). Pelo contrário, a criatividade 
é mencionada como uma fortaleza nas empresas. 

Uma importante percentagem das 
empresas portuguesas julga que 
os seus processos de inovação 
estão claramente alinhados com 
uma estratégia de inovação…
A criatividade é mencionada como 
uma fortaleza nas empresas.



33

Tabela 1.5. 
Natureza da gestão 
da inovação

Tabela 1.6. 
Atividades objeto de 
políticas de inovação

Tabela 1.7. 
Principais barreiras 
à Inovação 

A gestão da inovação é: 3% 8% 18% 37% 34%

Nova oferta (produtos/serviço) 3% 9% 27% 28% 34%

Melhoria existente/extensão da oferta existente (inov. incremental) 0% 6% 28% 34% 32%

Processos internos 3% 22% 31% 26% 18%

Novos modelos de negócio 6% 13% 26% 28% 27%

Falta de tolerância ao risco (fracassos) 9% 9% 26% 31% 24%

Foco nos resultados de curto prazo 4% 9% 17% 36% 34%

Falta de meios (investimento em I&D) 5% 12% 23% 33% 27%

Escassez de novas ideias (criatividade) 26% 23% 27% 16% 9%

Falta de cooperação entre áreas internas da organização 17% 20% 33% 21% 10%

Transição lenta entre conceito e protótipo/lançamento 12% 18% 41% 22% 8%

Incumprimento de orçamentos 20% 18% 32% 20% 11%
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O INVESTIMENTO 
DIRETO ESTRANGEIRO 
COMO DRIVER DO 
CRESCIMENTO 

SEGUNDA PARTE
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2.1.1.  Antecedentes até 2004

Depois de um longo período de isola-
mento da economia portuguesa perante 
o exterior, o Investimento Direto Estran-
geiro (IDE) em Portugal, só começa a ter 
alguma expressão a partir da adesão, no 
início de 1986, à então chamada Comu-
nidade Económica Europeia (CEE), hoje 
União Europeia (UE). 
Entretanto, com o pedido formal de ade-
são à CEE em 1977, o IDE começa a au-
mentar lentamente, acabando por ultra-
passar a fasquia de 1% do PIB em 1985, 
depois de um período de desinvestimento 
causado pela instabilidade política sub-
sequente ao período da revolução, inicia-
do a 25 de Abril de 1974. No período de 
1987-91, verifica-se um crescimento mais 

forte do IDE, atingindo-se o pico relativo 
de quase 5% do PIB em 1990. Todavia, 
a tendência para a alta deste indicador 
acabaria por ser travada e as elevadas 
médias de 1989-91 (em torno de 3,6% do 
PIB), nunca mais foram atingidas à ex-
ceção dos anos de 2000 e 2001. Embo-
ra o IDE Bruto tenha continuado a subir, 
atingindo valores na ordem dos 2 dígitos 
(23,3% do PIB no ano 2000), o desinvesti-
mento externo também aumentou, levan-
do a que o saldo (IDE Bruto – IDE Líquido) 
fosse reduzido, apesar de positivo5, como 
se pode ver na Figura 2.1.

2.1	 O	IDE	EM	PORTUGAL

Além do renovado esforço das empresas, com ajuda 
do governo, para incrementar a sua competitividade e 
desenvolver operações nos mercados internacionais, o 
IDE é outro fenómeno no qual se têm depositado grandes 
expectativas em relação ao seu contributo para o crescimento 
da economia portuguesa. Na segunda parte deste trabalho, 
analisamos o comportamento do IDE em Portugal durante os 
últimos anos e colocamos um foco especial no recente e forte 
incremento da presença chinesa na economia do país. 

5    Atingindo valores na ordem dos 2,5% do PIB em 1996-2005.
6   Fonte: Ramos Silva, J. A Economia Portuguesa e o Investimento Direto Estrangeiro. 
Instituto Superior de Economia e Gestão Universidade Técnica de Lisboa.



37

Figura 2.1
Investimento direto estrangeiro em 
Portugal 1990-2005 (em % do PIB)
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2.1.2. Evolução do IDE em 
Portugal no período 2005-2014
 
Desde 2005, o IDE bruto em Por-
tugal tem evidenciado um com-
portamento positivo, com cerca 
de 30 mil milhões de euros por 
ano (Figura 2.2). De forma geral, 
de 2005 a 2012, é notório algum 
crescimento nos fluxos de IDE 
bruto, ainda que acompanhados 
pela mesma tendência do lado do 
desinvestimento, acabando por 
originar um IDE líquido de peque-
nas dimensões, o qual, em mé-
dia, aumentou muito ligeiramente. 
Tendências internacionais como 
o crescimento do fenómeno da 
globalização e subsequente au-
mento das oportunidades de in-
vestimento no plano internacional 
e, muito em particular, a entrada 
dos países de Leste na UE, con-
tribuíram para o aumento do de-
sinvestimento em Portugal. Igual-
mente notório foi o efeito negativo 
da crise financeira global de 2007 
até 2011, onde os valores de IDE 
líquido regrediram para valores 
de 2005.

Entretanto, a recuperação faz-se 
só a partir de meados de 2011, 
onde se nota uma ligeira me-
lhoria até 2012, tendo o valor do 
IDE caído novamente em 2013 
em face do ano anterior.  Assim, 
em 2013, o IDE em termos bru-
tos, atingiu um montante total de 
30,1 mil milhões de euros (-36,8% 
face a 2012), enquanto o stock de 
IDE registado até ao final do ano 
fora de 93,2 mil milhões de euros 
(+2,6% face a 2012). Segundo o 
Banco de Portugal, no 1º semes-
tre de 2014, o IDE bruto ascendeu 
a 15,9 mil milhões de euros, en-
quanto em termos líquidos atin-
giu 6 mil milhões de euros, o que 
significou mais do triplo perante o 
verificado em todo o ano de 2013. 

Em traços gerais, pode dizer-se 
que o volume e a natureza dos 
investimentos estrangeiros tem 
contribuído para melhorar o pa-
norama nacional no plano de so-
fisticação e inovação, designada-
mente através do enriquecimento 
do conteúdo tecnológico e do 
nível de know-how incorporado 

nos produtos, potenciando assim 
o aumento das exportações. A 
natureza do IDE tem igualmente 
tido impacto no aumento da pro-
dutividade nacional, em especial 
no que respeita à criação de mais 
empregos e com maior grau de 
qualificação. Neste sentido, Por-
tugal figura na posição 14a do 
mundo no referente à capacidade 
do país de absorver tecnologia re-
sultante do IED.7

Portugal figura na 14ª posição 
do mundo no referente à 
capacidade do país de absorver 
tecnologia resultante do IED.

7   World Competitiveness Index 2014 elaborado pelo WEF.
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Figura 2.2
Investimento direto estrangeiro 
em Portugal (2005-2014) 
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2.1.3. Indústrias com maior 
nível de IDE (2011-2014)
 
Historicamente, Portugal tem 
atraído investimentos externos, 
sobretudo em setores de bens 
não transacionáveis, em áreas 
como consultadoria, telecomuni-
cações, imobiliário e serviços.
No que respeita às indústrias com 
maior nível de IDE, destacam-se, 
nos três últimos anos, setores 
como o Comércio por Grosso e a 
Retalho, a Indústria Transforma-
dora e as Atividades Financeiras 
e de Seguros (Figura 2.3). Refira-
-se que esta tendência se man-
tém há mais de uma década no 
IDE em Portugal.

Pela análise da Figura 2.3, é 
possível verificar que o setor do 
Comércio por Grosso e a Reta-
lho/Reparação de Veículos Au-
tomóveis e Motociclos é o que 
apresenta maiores níveis de IDE 
(com a exceção do 1º Semestre 
de 2014), logo seguido pelo setor 
de Atividades Financeiras e de 
Seguros e da Indústria Transfor-
madora em terceiro lugar. Histori-
camente a Indústria Transforma-
dora é o setor que mantém maior 
regularidade dos níveis de IDE, 
possivelmente devido ao facto de 
os investidores desta área pos-
suírem um perfil menos especu-
lador, favorecendo investimentos 
de Médio/Longo prazo. 

É curioso notar que, no 1º semes-
tre de 2014, o setor que mais be-
neficiou com a entrada de capitais 
estrangeiros, foi o das Atividades 
Financeiras e de Seguros8, des-
tronando assim o setor do Co-
mércio por Grosso e a Retalho/
Reparação de Veículos Automó-
veis e Motociclos, seguido depois 
pelas Indústrias Transformado-
ras, representando, em conjunto, 
80,3% do total de IDE bruto nesse 
período.

8   Definição proveniente do CAE Ver. 3, Secção K, englobando as seguintes atividades: intermediação monetária, 
atividades das sociedades gestoras de participações sociais, trusts, fundos e entidades financeiras similares, seguros 
e resseguros, fundos de pensões e regimes complementares, atividades auxiliares de serviços financeiros, atividades 
auxiliares de seguros e fundos de pensões e atividades de gestão de fundos.
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Figura 2.3
Portugal. IDE por setor 
(2011-2014) 

2011

2012

2013

19,5% Indústrias transformadoras

15,3% Indústrias transformadoras

22,5% Indústrias transformadoras

1,6% Eletricidade, gás, vapor, 
 água quente e fria e ar frio

7,7% Eletricidade, gás, vapor, 
 água quente e fria e ar frio

4,0% Eletricidade, gás, vapor, 
 água quente e fria e ar frio

0,9% Construção

0,6% Construção

1,1% Construção

41,7% Comércio por grosso e a retalho; 
 reparação de veículos automóveis e motociclos

34,2% Comércio por grosso e a retalho; 
 reparação de veículos automóveis e motociclos

31,9% Comércio por grosso e a retalho; 
 reparação de veículos automóveis e motociclos

Atividades de informação 
e de comunicação  5,5%

Atividades de informação 
e de comunicação  5,7%

Atividades de informação 
e de comunicação  3,6%

Atividades financeiras 
 e de seguros  23,9%

Atividades financeiras 
 e de seguros  25,3%

Atividades financeiras 
 e de seguros  20,8%

Atividades 
imobiliárias  0,4%

Atividades 
imobiliárias  0,3%

Atividades 
imobiliárias  1,0%

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares  2,7%  

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares  6,3%  

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares  2,8%  

3,8% Outros

4,6% Outros

12,3% Outros

2014
1ºS.

15,8% Indústrias transformadoras

1,8% Eletricidade, gás, vapor, 
 água quente e fria e ar frio

0,8% Construção

21,4% Comércio por grosso e a retalho; 
 reparação de veículos automóveis e motociclos

Atividades de informação 
e de comunicação  2,1%

Atividades financeiras 
 e de seguros  43,1%

Atividades 
imobiliárias  0,4%

Atividades de consultoria, científicas, 
técnicas e similares  2,7%  

11,9% Outros
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O crescimento do setor das Ativi-
dades Financeiras e de Seguros 
tem apresentado níveis de cres-
cimento sustentado ao longo dos 
anos, assumindo assim a verten-
te financeira um maior protago-
nismo no plano dos investimentos 
externos em Portugal. No entan-
to, é de realçar que parte deste 
efeito tem por base alguma des-
localização de grandes empresas 
nacionais, que estabeleceram as 
sedes em países como a Holan-
da e o Luxemburgo, passando 
depois a investir a partir dessas 
localizações por motivos de otimi-
zação fiscal. 

De notar também o efeito dos in-
vestimentos chineses na EDP e 
na REN, em 2012, tendo o valor 
do IDE bruto nesta área tradicio-
nalmente pouco dinâmica aumen-
tado de 1,6% para 7,7% do total 
de IDE bruto em Portugal. Na 
Figura 2.4, é possível verificar a 
evolução do IDE por área de ativi-
dade no período de 2011 até final 
do 1º Semestre de 2014.

Da análise do gráfico ficam pa-
tentes tendências como a esta-
bilidade do nível de IDE bruto na 
Indústria Transformadora, Cons-
trução, Imobiliário e Atividades de 
Consultadoria/Científicas/Técni-
cas e similares, ao mesmo tempo 
que sobressai algum declínio do 
investimento na área de Comér-
cio por Grosso e a Retalho/Re-
paração de Veículos Automóveis 
e Motociclos e nas Atividades de 
Informação e Comunicação, e o 
aumento verificado no nível de in-
vestimento na área de Atividades 
Financeiras e de Seguros ocorri-
do já em 2014.
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Figura 2.4
Evolução do IDE por 
área de atividade.

Indústrias transformadoras

Eletricidade, gás, vapor, 
água quente e fria e ar frio

Construção

Comércio por grosso e a 
retalho; reparação de veículos 

automóveis e motociclos

Atividades de informação e 
de comunicação

Atividades de consultoria, 
científicas, técnicas e similares

Atividades imobiliárias

Outros

Atividades financeiras 
e de seguros
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2014 - 1º semestre
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2.1.4. Principais países 
investidores em Portugal 
nos últimos 3 anos

Relativamente aos países de pro-
veniência do IDE em Portugal, a 
UE tem-se mantido como o maior 
investidor em Portugal ao longo 
dos últimos anos, mantendo ta-
xas próximas dos 90% em face do 
total investido (Figura 2.5). No pe-
ríodo 2011/2014, esta tendência 
manteve-se, tendo inclusivamen-
te aumentado no 1º Semestre de 
2014, o que espelha a forte depen-
dência do IDE nacional em face 
da UE, sugerindo uma correlação 
positiva dos fatores proximidade 
regional e cultural com o volume 
de IDE. No plano dos investidores 
europeus, a Espanha, a França e 
o Reino Unido têm sido os prin-
cipais protagonistas, totalizando 
mais de 50% do investimento total 
realizado. Ainda no quadro da UE, 
destaca-se o grande crescimento 
da posição assumida pela Holan-
da e pela Itália, esta última a partir 
de 2005, seguidas pela Bélgica e 
Luxemburgo (com grande realce 
para o último), depois de 2007 e, 
mais atrás, pela Espanha, todos 
com um dinamismo superior ao 
registado para o conjunto da UE.

No que se refere à Espanha, que 
cedo assumiu um lugar de lide-
rança no IDE em Portugal, regis-
ta-se, com exceção de 2013, al-
guma estagnação da sua posição 
no contexto do IDE em Portugal, 
havendo tendência para o declí-
nio caso se mantenha o verificado 
no 1º Semestre de 20149. Para ex-
plicar este facto, pode admitir-se 
que a diminuição deriva da crise 

que assola igualmente aquele 
país. No que se refere à França e 
à Inglaterra, evidencia-se nos últi-
mos anos alguma estabilidade do 
IDE consolidado.

Por último, importa ainda realçar 
que a Alemanha, a qual se situava 
em 1996 num conjunto de países 
que apostavam grande parte do 
seu IDE dentro do espaço da UE, 
vem reduzindo substancialmente 
o seu peso específico no que res-
peita a Portugal, tornando quase 
secundária a sua relevância em 
termos de volume total de inves-
timento, contrariamente ao que 
vulgarmente se pensa. A França 
e a Inglaterra também têm acom-
panhado a Alemanha na redução 
da sua representação no IDE em 
Portugal. No entanto, apesar de 
ocupar normalmente o 4º lugar, 
a Alemanha possui investimentos 
cuja magnitude e valor estratégi-
co são muito relevantes para o 
país. Neste cenário, a Alemanha 
tem apostado essencialmente 
na indústria automóvel (como a 
Volkswagen/Autoeuropa e Opel), 
bem como na indústria de suporte 
(componentes, eletrónica, pneus, 
etc.), TIC’s e infraestruturas am-
bientais.

Fora do espaço da UE, apenas 
a Suíça (8º maior investidor), a 
China (9º) e Angola (10º), surgem 
na lista dos 10 maiores investido-
res estrangeiros em Portugal no 
perío do janeiro-março de 2014.

É curioso fazer notar que, em face 
de 2009, o Brasil foi destronado 
do “Top 10” por países como a 
China e Angola, que recente-

mente aumentaram o seu nível 
de investimento em Portugal. No 
entanto, apesar de ter mostrado 
uma redução gradual dos seus 
montantes investidos nos últimos 
três anos, apresentou uma nova e 
significativa subida no 1º Semes-
tre de 2014.

Do lado angolano, esta tendên-
cia começou a notar-se há uma 
década, onde o montante de IDE 
angolano cresceu 35 vezes nos 
últimos 10 anos, passando de va-
lores na ordem dos 2,2 milhões 
de euros em 2001, para valores 
na ordem das várias dezenas de 
milhões em euros a partir de 2011. 
Após um pico de investimento nos 
setores da energia e das teleco-
municações em 2012, Angola tem 
mostrado valores de IDE mais 
baixos nos últimos 18 meses. 
Normalmente, os investidores an-
golanos têm apostado em setores 
estratégicos da economia nacio-
nal, como a banca, a energia, as 
telecomunicações e os meios de 
comunicação social. 

9   Note-se que a Espanha, no seio da UE, detinha a maior parcela de IDE em Portugal, em 2003/2005.



45

No plano dos investidores 
europeus, a Espanha, a França 
e o Reino Unido têm sido 
os principais protagonistas, 
totalizando mais de 50% do 
investimento total realizado…
Os investidores angolanos têm 
apostado em setores estratégicos 
da economia nacional, 
como a banca, a energia, as 
telecomunicações e os meios de 
comunicação social.

Figura 2.5
IDE por país de origem

2011

3,8%  Bélgica

0,1%  Brasil

19,7%  Espanha

1,2%  EUA
Holanda  24,4%

França  18,1%

Itália  0,8%

Reino Unido  11,8%

Suíça  6,7%

Outros  7,3%  9,0%  Alemanha

2012

7,9%  Bélgica

0,4%  Brasil

18,6%  Espanha

0,8%  EUA

Holanda  11,6% França  14,9%

Itália  0,4%

Reino Unido  9,2%

Suíça  4,2%

Outros  25,9%  

6,2%  Alemanha

2013

10,8%  Bélgica

0,6%  Brasil

22,3%  Espanha

0,3%  EUA

Holanda  8,0%

França  18,1%

Itália  0,5%

Reino Unido  15,7%

Suíça  3,0%

Outros  9,3%  11,5%  Alemanha

2014
1ºS.

6,2%  Bélgica

22,0%  Brasil

14,8%  Espanha

0,4%  EUA

Holanda  5,0%

França  12,1%

Itália  0,1%

Reino Unido  7,4%

Suíça  1,7%

Outros  21,4%  8,8%  Alemanha
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2.2.1.  Breve introdução histórica

Foi no ano longínquo de 1514, que os pri-
meiros barcos portugueses chegaram à 
costa chinesa, determinando aquilo que 
seria o monopólio das trocas comerciais 
com esta região durante um período de 60 
anos, no qual Portugal dominou as rela-
ções comerciais com o Oriente até 1640, 
altura em que perdeu a sua influência para 
holandeses, espanhóis e ingleses.
Hoje em dia, em pleno século XXI, este 
movimento inverte-se, e é agora a China 
que parece descobrir o Ocidente, assu-
mindo um papel de relevo nas trocas co-
merciais com a Europa, tendo atingido no 
primeiro trimestre de 2014, o 9º lugar no 
que respeita a Investimento Direto Estran-
geiro (IDE) em Portugal.
Apesar de só recentemente o investimen-
to Chinês em Portugal parecer estar a 
assumir proporções significativas, foi em 
meados dos anos 2000 que começaram 
a aparecer, um pouco por todo o lado, 
pequenas lojas e restaurantes chineses. 
Possivelmente impulsionados pelo ato 
de entrega por parte do Governo Portu-
guês do território de Macau ao Governo 
Chinês em 1999, um grande número de 
pequenos investidores chineses sentiu o 
apelo pela segurança do território nacio-
nal, apostando em pequenos negócios de 
proximidade, naquilo a que alguns analis-
tas referiram ser “um reflexo do forte cres-

cimento da influência chinesa no Mundo”, 
movimento que tinha expressão sobre-
tudo pelos elevados níveis de poupança 
que a China tinha conseguido acumular, 
gerando assim os recursos necessários 
para internacionalizar a sua economia.
Numa ótica mais geoestratégica, analis-
tas europeus perceberam esta aproxima-
ção à Europa como sendo resultante si-
multaneamente de um interesse genuíno 
pelo continente Europeu e, também, em 
virtude dos entraves colocados pelo mer-
cado Norte-Americano a um movimento 
semelhante que os investidores chineses 
haviam tentado neste território.  
Desta forma, Portugal surge assim no 
contexto Europeu com uma posição pri-
vilegiada de parceiro de negócios mais 
antigo da China, algo que é muito apre-
ciado neste país, em paralelo com o facto 
de ter gerido o território de Macau durante 
vários séculos, mantendo boas relações 
com o país asiático.
Assim, os investidores chineses pare-
cem ver o território nacional, como uma 
espécie de “porta de entrada”, não tanto 
para o mercado europeu, mas sobretu-
do para os países de língua portuguesa 
(Brasil e PALOPs), em detrimento de ser 
um destino final de investimento.

2.2	 O	RECENTE	CRESCIMENTO	
	 	 DO	IDE	DA	CHINA



47

2.2.2.  Enquadramento 
das relações comerciais Portugal-China 

O historial de investimento Chinês em Portugal 
é bastante recente, tendo por isso, partido de 
uma base muito pouco significativa, o que pe-
rante os números de hoje, parece indiciar uma 
notória dinâmica crescente de relações comer-
ciais, sobretudo no sentido China-Portugal.

Com efeito, de acordo com os dados publica-
dos pelo Banco de Portugal, a China ocupou, 
de 2009 a 2013, lugares modestos no ranking 
dos investidores estrangeiros em Portugal, 

situando-se na 39ª posição em 201210, tendo 
subido ao 12º lugar em 2013, com uma quota 
de 0,5%. De acordo com os dados do Banco 
de Portugal, verificou-se o maior valor de in-
vestimento direto da China em Portugal, em 
termos brutos, no ano de 2013 (157,8 milhões 
de euros). 

No período de 2009 a 2013, o investimento lí-
quido registou valores positivos em 2010, 2011 
e 2013, tendo o montante acumulado nos últi-
mos cinco anos atingido os 143,3 milhões de 
euros.

10   De salientar que as operações de aquisição das participações na EDP e na REN, pelos Grupos chineses 
China Three Gorges e State Grid, não estão refletidas nos citados dados estatísticos.
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2.2.3.  Principais investimentos 
chineses e montantes associados

Tirando partido de um ciclo negativo da eco-
nomia portuguesa, fortemente afetada pela 
crise financeira que tem abalado a Europa, os 
investidores chineses têm sabido tirar partido 
de forma muito eficaz dos processos de priva-
tização que o Governo Português tem lançado. 
Este fenómeno tem tido particular expressão 
sobretudo ao nível das utilities, com investi-
mentos nas grandes companhias elétricas, 
nas concessões de águas, entre outros inves-
timentos (ver Box 3).

No plano das maiores operações efetuadas, 
destacam-se, num investimento total aproxi-
mado de 4 mil milhões de euros: (i) a aquisi-
ção, em 2011, pela China Three Gorges (CTG) 
de uma participação de 21,35% no Grupo EDP, 
por cerca de 2,7 mil milhões de euros; (ii) a 
aquisição, em 2012, pela State Grid (SG) de 
uma participação de 25% na Rede Eléctrica 
Nacional (REN), por aproximadamente 387 mi-
lhões de euros e, no início de 2014 (iii) a aquisi-
ção pela FOSUN, de uma participação de 80% 
na Fidelidade, na Multicare e na Cares (porte-
fólio de seguros da Caixa Geral de Depósitos), 
por aproximadamente mil milhões de euros.
Do lado do Governo Português, é percetível o 

Destacam-se, a aquisição, em 2011, pela China 
Three Gorges de uma participação no Grupo EDP, 
por cerca de 2,7 mil milhões de euros, a aquisição, 
em 2012, pela State Grid, de uma participação na 
REN, por 387 milhões de euros e, no início de 2014, 
a aquisição pela FOSUN, de uma participação de 
80% na Fidelidade, na Multicare e na Cares por 
aproximadamente mil milhões de euros.
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DEZEMBRO 2011
CTG COMPRA 21,35% DA EDP
A 22 de dezembro de 2011, o Governo por-
tuguês anunciou a escolha da China Three 
Gorges como comprador dos 21,35% da EDP 
que o Estado pôs à venda, por 2,69 mil mi-
lhões de euros.
 
FEVEREIRO 2012
STATE GRID COM 25% DA REN
Na privatização da REN - Redes Energéticas 
Nacionais, a chinesa State Grid é um dos 
vencedores, ficando com 25% da gestora 
de infraestruturas, a troco de 387 milhões 
de euros.
 
FEVEREIRO 2012
ICBC INSTALA-SE EM LISBOA
O ICBC - Industrial and Commercial Bank of 
China abre em Lisboa, perto do Marquês de 
Pombal, o primeiro escritório em Portugal. 
 
FEVEREIRO 2012
HUAWEI INAUGURA CENTRO 
TECNOLÓGICO EM PORTUGAL
A chinesa Huawei, presente em Portugal des-
de 2004, inaugura a 15 de fevereiro de 2012, 
o seu novo centro tecnológico no País, um in-
vestimento de 10 milhões de euros, a acrescer 
aos 40 milhões já aplicados pela Huawei des-
de a entrada no mercado português.
 

DEZEMBRO 2012
CTG COMPRA 49% DA EDP 
RENOVÁVEIS PORTUGAL
No âmbito dos compromissos da privati-
zação, a Three Gorges acordou, no final de 
2012, a compra de 49% dos ativos eólicos da 
EDP em Portugal, por 359 milhões de euros.
 
FEVEREIRO 2013
BANK OF CHINA EM LISBOA
À semelhança do ICBC, também o Bank of 
China escolheu as imediações do Marquês 
de Pombal para instalar as suas operações 
em Portugal. Em fevereiro deste ano, abriu 
os escritórios e um balcão de atendimento 
a clientes.
 
MARÇO 2013
BEIJING ENTERPRISES COMPRA 
VEOLIA WATER PORTUGAL
O Beijing Enterprises Water Group, maior 
operador do setor da água na China, anuncia 
a compra, por 95 milhões de euros, da Veolia 
Water Portugal, empresa francesa conces-
sionária do abastecimento de água em Va-
longo, Paredes, Mafra e Ourém.
 

MARÇO 2013
HANERGY SOLAR NEGOCEIA 
PROJETOS EM PORTUGAL
Em março deste ano, a Hanergy Solar comu-
nicou ao mercado ter encetado negociações 
para a compra de dois projetos fotovoltaicos 
em Portugal, com potência de 4,4 megawat-
ts. As conversações, entretanto, acabaram 
por falhar.
 
MARÇO 2013
CHINESES NOS MÁRMORES
Ainda em março, o “Expresso” deu conta de 
um projeto para a aquisição de 35% da em-
presa EDC Mármores, do Alentejo, por parte 
de uma empresa chinesa, que investirá 24 
milhões de euros em Portugal. Não houve até 
ao momento novidades sobre esse negócio.
 
SETEMBRO 2013
FOSUN QUER SEGUROS
No final de agosto, o Governo português 
anunciou a escolha de duas propostas para 
a fase final de privatização do negócio de 
seguros da Caixa Geral de Depósitos: a 
norte-americana Apollo Investment e a chi-
nesa Fosun, tendo esta empresa vencido o 
concurso, adquirindo uma participação de 
80% na Fidelidade, na Multicare e na Cares 
(portefólio de seguros da Caixa Geral de De-
pósitos), por aproximadamente mil milhões 
de euros.

Box 3 – Cronologia de Investimentos chineses em Portugal (2011-2013)
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Se percebe do lado das empresas 
nacionais, que um parceiro com a dimensão 
das grandes empresas chinesas, pode 
representar uma vantagem estratégica de 
longo prazo.

interesse em captar capital Chi-
nês, sobretudo num ambiente 
pós-troika, tendo o país vivido um 
período de assistência financeira 
externa prolongado. Para além 
desta vertente mais financeira, é 
também verdade que se percebe 
do lado das empresas nacionais, 
que um parceiro com a dimensão 
das grandes empresas chinesas, 
pode representar uma vantagem 
estratégica de longo prazo, onde 
a possibilidade de reforço da ca-
pacidade económico-financeira e 
do potencial de crescimento das 
empresas nacionais, tanto no 
mercado nacional, como interna-
cional, se pode tornar simultane-
amente mais credível e “muscu-
lado”.

Um exemplo desta vertente mais 
“estratégica” das aquisições chi-
nesas, pode ser visto no emprés-
timo de 1.000 milhões de euros 
que o China Development Bank 
concedeu à EDP, no âmbito dos 
compromissos estratégicos en-
tretanto assumidos após a entra-
da da CTG no capital desta. Outro 
exemplo foi a operação de desa-
lavancagem financeira da EDP, 
na qual uma empresa do Grupo 
CTG adquiriu, em 2013, uma par-
ticipação de 49% na EDP Reno-
váveis Portugal S.A., estando 

igualmente prevista a aquisição 
pela CTG da participação detida 
pela EDP Renewables Europe no 
consórcio ENEOP.

Também no caso da REN se fez 
sentir esta vertente de médio-lon-
go prazo, onde no âmbito da par-
ceria estratégica com a SG, a em-
presa contraiu um financiamento 
de 800 milhões de euros junto do 
China Development Bank, o que, 
de acordo com a empresa, con-
tribuiu para mitigar o risco de re-
financiamento, assim como para 
uma menor associação ao rating 
da República Portuguesa, para 
além de lhe abrir as portas ao 
financiamento do Bank of China 
(200 milhões de euros).

Desta forma, perante um contex-
to positivo, e atraídas pelo regime 
de proteção ao investimento chi-
nês (em vigor desde 1992) e pelas 
políticas de incentivos ao investi-
mento, outras empresas chinesas 
veem o mercado português, como 
um mercado com boas potencia-
lidades de investimento, podendo 
referir-se os casos do Bank of 
China (a exercer atividade bancá-
ria em Portugal desde 2013) e da 
Wuhan Industries, empresa que 
opera na área do aço/metalurgia, 
a qual anunciou recentemente um 

investimento de 27 milhões de eu-
ros na primeira fase de constru-
ção de uma fábrica que se prevê 
vir a ser concluída em 2015, em 
Oliveira de Azeméis.

Por outro lado, e já no âmbito 
de parcerias internacionais en-
tre empresas dos dois países, é 
ainda de referir que, em 2012, a 
Galp Energia e a chinesa Sinopec 
efetuaram uma operação de au-
mento de capital da Petrogal Bra-
sil, pela qual a Sinopec passou a 
deter 30% da subsidiária da Galp 
Energia no Brasil.

Finalmente, refira-se ainda como 
um reflexo positivo da intensifi-
cação das relações económicas 
entre Portugal e a China, o cres-
cente protagonismo de associa-
ções como a Câmara do Comér-
cio e da Indústria Luso-Chinesa, 
cujo número de associados tem 
crescido substancialmente nos 
últimos anos, atingindo os 200 
em 2014, e que se têm assumido 
como importantes plataformas 
para a criação de parcerias estra-
tégicas entre empresas portugue-
sas e chinesas e também entre 
as empresas portuguesas de ca-
pital chinês.



51

2.2.4. Tendências 
(indústrias alvo)

No plano Europeu, os investido-
res chineses têm vindo a diver-
sificar o seu portefólio de investi-
mentos desde o ano 2000, tendo 
passado de um enfoque inicial na 
alta tecnologia, infraestrutura e 
indústria pesada, para a área dos 
serviços, com destaque nas áre-
as da saúde, financeira, media e 
entretenimento.

De entre os países Europeus, e 
excluindo a Alemanha, países 
como Portugal, Roménia, Poló-
nia, República Checa e Hungria 
parecem hoje ser vistos como os 
países mais interessantes para os 
investidores chineses, que pro-
curam criar unidades industriais 
“dentro” do espaço Europeu. Des-
ta forma, este grupo de países 
tem sido utilizado  como uma po-
tencial plataforma de localização 
de fábricas de têxteis, curtumes 
e malas (com exceção de Portu-
gal), televisores, equipamento de 
comunicações, computadores e 
outros equipamentos eletrónicos 
(Polónia, Portugal e Roménia), 
equipamento e maquinaria elétri-
ca (República Checa, Hungria e 
Polónia). 

Estas indústrias (têxteis, curtu-
mes, eletrónica, etc.) são forte-
mente exportadoras na China, 
mas devido à crescente pressão 
Europeia no sentido de se reduzi-
rem os desequilíbrios de balança 
comercial em face dos países im-
portadores, a UE criou um paco-

te de 55 medidas antidumping e 
antissubsídio que estão em vigor 
na UE desde 30 de junho de 2011.
Em traços gerais, o padrão de 
aquisições chinesas procura 
acompanhar a dimensão das 
economias e o grau de liberaliza-
ção das mesmas, tentando sem-
pre adquirir ativos estratégicos, 
tais como grupos empresariais 
com redes internacionais de sub-
sidiárias (como temos visto em 
Portugal), empresas tecnológicas 
e marcas fortes de expressão in-
ternacional.

No que respeita a Portugal, os 
investimentos chineses têm sido 
concentrados em particular no 
setor da energia, nomeadamente 
na EDP e na REN, conforme já re-
ferido. No entanto, apesar de se 
prever um novo investimento chi-
nês neste setor11, no último ano, 
a área do imobiliário de luxo tem 
vindo a assumir-se como um im-
portante veículo de investimento 
chinês, prevendo-se igualmente 
uma gradual diversificação nou-
tras áreas de serviços tipo segu-
ros e banca.

Aproveitando a oportunidade do 
programa de “Vistos Gold” lança-
do por Portugal no final de 2012, 
que dá acesso (residência) a todo 
o espaço Schengen em troca 
de investimentos de pelo menos 
500 mil euros em imobiliário, os 
cidadãos chineses têm sido os 
que aderiram em maior número, 
buscando a oportunidade de con-
seguir livre circulação no espaço 
Europeu. Um relatório recente do 

Serviço de Estrangeiros e Fron-
teiras português (SEF) indica que 
os cidadãos chineses constituem 
80% dos pedidos daqueles vistos, 
com 1.116 candidatos em 2013, 
além das autorizações de resi-
dência atribuídas aos familiares.
A atribuição destes vistos repre-
sentou um investimento de 307 
milhões de euros em 2013 e o va-
lor deverá triplicar este ano, para 
aproximadamente mil milhões de 
euros, de acordo com as autori-
dades portuguesas.

Um exemplo do forte interesse 
chinês no imobiliário em Portu-
gal é o lançamento de um fundo 
destinado a “investidores qualifi-
cados e privados com origem na 
China”, a fim de tirar partido do 
entusiasmo de particulares chi-
neses por investimento imobiliá-
rio em Portugal. Ligado ao grupo 
português José de Mello, o fun-
do Imoecading foi apresentado 
recentemente em Xangai, tendo 
por objetivo levantar um capital 
de 50 milhões de Euros no médio 
prazo e de 150 milhões de Euros 
a longo prazo, sendo o primeiro 
em Portugal a ter como destina-
tários “investidores qualificados e 
privados com origem na China.” 
Segundo os seus promotores, 
além de escritórios e espaços co-
merciais, o fundo estará aberto a 
investimentos em imóveis na área 
do turismo, nomeadamente que 
estejam na mão de bancos, alme-
jando uma rentabilidade de 6% a 
7% ao ano.  

11   É público que um dos principais acionistas da Redes Energéticas Nacionais (REN), o grupo State Grid, 
está a negociar a entrada no capital da portuguesa Efacec.

Países como Portugal, Roménia, Polónia, 
República Checa e Hungria parecem hoje ser 
vistos como os países mais interessantes para 
os investidores chineses, que procuram criar 
unidades industriais “dentro” do espaço Europeu. 
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2.2.5. Ligação com
 interesses da China e 
Portugal nos PALOP’s

O interesse chinês nos PALOP’s 
e no Brasil tem sido inequívo-
co, representando hoje um dos 
maiores fatores de interesse no 
investimento, inclusivamente em 
empresas portuguesas com ex-
posição a estes mercados. Para 
implementar relações comerciais 
efetivas com estes países, a 
China estabeleceu a Região Ad-
ministrativa Especial de Macau 
como a sua plataforma para o 
reforço da cooperação económi-
ca e comercial com os países de 
língua portuguesa em 2003, ano 
em que criou o Fórum Macau, o 
qual reúne ao nível ministerial de 
três em três anos.

No primeiro semestre de 2014, o 
comércio entre a China e os paí-
ses de língua portuguesa12 atingiu 
64.680 milhões de dólares, mon-
tante que representa um acrésci-
mo homólogo de 6,83% em face 
de 2013.

O valor registado no primeiro 
semestre de 2014 inclui exporta-
ções chinesas para os oito países 
de língua portuguesa no montan-
te de 20.463 milhões de dólares 
(+2,25% em face de 2013) e im-
portações que atingiram 44.216 

milhões de dólares (+9,10% em 
face de 2013), gerando um saldo 
comercial negativo para a China 
de 23.753 milhões de dólares (Fi-
gura 2.6).

Com o Brasil, país que repre-
sentou mais de 65% do total das 
trocas comerciais registadas nos 
primeiros seis meses do ano com 
o mundo de língua portuguesa, 
a China registou um comércio 
de 42.413 milhões de dólares 
(+6,05%), com exportações chi-
nesas de 16.217 milhões de dó-
lares (-1,06%) e importações que 
ascenderam a 26.196 milhões de 
dólares (+10,98%).
O mercado angolano surge em se-
gundo lugar com um comércio bi-
lateral no valor de 19.046 milhões 
de dólares (+6,23%), que se de-
sagregam em exportações chine-
sas de 2.089 milhões de dólares 
(+12,97) e importações de 16.956 
milhões de dólares (+5,45%).

O mercado português, apare-
ce num distante terceiro lugar, a 
uma grande distância dos dois 
primeiros, com trocas comerciais 
no montante de 2.285 milhões 
de dólares (+23,08), que incluem 
exportações da China no va-
lor de 1.479 milhões de dólares 
(+23,88%) e exportações de Por-
tugal que atingiram 805 milhões 
de dólares (+21,65%).

Em quarto lugar surge Moçambi-
que, que tem um comércio bilate-
ral com a China no montante de 
849 milhões de dólares (+9,80%), 
resultante de exportações da Chi-
na no valor de 620 milhões de 
dólares (+16,46%) e exportações 
de Moçambique que se situa-
ram em 229 milhões de dólares 
(+30,43%).

Os restantes países de língua 
oficial portuguesa – Cabo Verde, 
Guiné-Bissau, Timor-Leste e São 
Tomé e Príncipe – registaram nos 
primeiros seis meses do ano um 
comércio bilateral com a China no 
valor de 86 milhões de dólares, 
montante decorrente de expor-
tações chinesas no valor de 57 
milhões de dólares e importações 
de 29 milhões de dólares. 

Em suma, estes montantes de 
negócio bilateral com o “mundo 
lusófono” deixam bem patente o 
forte interesse chinês sobretudo 
em termos das matérias-primas 
como petróleo, gás natural, miné-
rios, construção civil, entre muitos 
outros setores chave para a eco-
nomia chinesa, facto que certa-
mente continuará a potenciar o 
crescimento do negócio de e para 
a China.

No primeiro semestre de 2014, o 
comércio entre a China e os países 
de língua portuguesa  atingiu 64 680 
milhões de dólares

12   Incluindo Portugal.
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Com o Brasil, país que representou mais de 
65% do total das trocas comerciais registadas 
nos primeiros seis meses do ano com o mundo 
de língua portuguesa, a China registou um 
comércio de 42.413 milhões de dólares…
O mercado angolano surge em segundo lugar 
com um comércio bilateral no valor de 19.046 
milhões de dólares.

Figura 2.6
Evolução do comércio externo 
entre a China e os países de 
Língua Portuguesa
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CONCLUSÕES

Os dados analisados em relação 
à competitividade da economia 
portuguesa, das empresas e das 
estratégias com que estas estão 
a abordar a nova realidade eco-
nómica do país, permitem ser 
otimista em relação ao desen-
volvimento das empresas portu-
guesas no mercado local e inter-
nacional. Observamos melhores 
expectativas da parte dos ho-
mens de negócios, uma confian-
ça na maior competitividade nas 
empresas nacionais e uma cres-
cente sofisticação nas empresas, 
refletidas na preocupação pelas 
melhorias da gestão e inovação 
e no interesse em novos merca-
dos antes “ignorados”, nomeada-
mente no continente americano. 
No entanto, ficam ainda muitos 
temas pendentes em relação ao 
funcionamento do mercado de 
trabalho, de produtos e financei-
ro, em relação ao funcionamento 
do quadro institucional do país. 
Só através de avanços expressi-
vos nestas frentes, será possível 
dinamizar o IDE que, apesar de 
algumas operações recentes de 
elevado impacto, tem ainda mui-

to potencial latente de modo a 
contribuir para o crescimento da 
economia portuguesa e a compe-
titividade do mercado local. Esta 
competitividade fortalece-se com 
num mercado local  exigente, 
apoiado num quadro institucio-
nal que, por um lado, não trave o 
desenvolvimento da concorrência 
nos mercados e, por outro, permi-
ta o eficiente “enforcement” dos 
contratos através de uma Justiça 
ágil e independente.
   
De modo mais específico, os da-
dos do WEF e da nossa investi-
gação permitem-nos observar re-
alidades que vamos comentar em 
seguida:

Confiança crescente nas capa-
cidades próprias. 
A perceção dos empresários e 
altos dirigentes acerca da com-
petitividade das empresas portu-
guesas melhorou em 2013, após 
vários anos que mostravam re-
sultados exatamente opostos. 
Este dado é coincidente com os 
do World Economic Forum, que 
revelaram uma forte evolução na 
competitividade de Portugal, seja 
a nível absoluto, como a nível re-
lativo em face a outros países. No 
entanto, os problemas da econo-
mia portuguesa estão longe de 
estar resolvidos como mostra um 
certo pessimismo persistente nas 
microempresas, sugerindo que os 
problemas de financiamento das 
PMEs ainda está a limitar o poten-
cial deste setor. Dados do WEF 
mostram que, do ponto de vista 
dos empresários e executivos, 
ainda é preciso fazer um impor-
tante trabalho de casa a nível da 
direção, sobretudo no que se  re-
laciona com a profissionalização 
dos quadros das empresas e a 
melhoria do governo corporativo. 
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Foco na competitividade. 
As prioridades estratégicas das 
empresas mostram este ano um 
saudável foco na melhoria da 
gestão. Além de priorizar a me-
lhoria da eficiência e da produti-
vidade e, de  modo relacionado, 
da inovação.

O posicionamento estratégico 
privilegia a diferenciação por 
qualidade ou serviço. 
As estratégias predominantes 
continuam a ser as observadas 
em 2011, seguidas pelo forneci-
mento de soluções integrais (as 
quais são mais frequentes em 
África). O posicionamento ba-
seado em marcas avança muito 
ligeiramente, sendo o desafio 
pendente para muitas empresas. 
Por outro lado, o posicionamento 
tradicional de muitas empresas 
portuguesas, baseado num baixo 
custo, é cada vez menos signifi-
cativo.  

Angola é o “mercado estrela” e 
o Brasil perde estatuto. 
As dificuldades legais e relaciona-
das com os custos de operação 
reportadas de modo anedótico 
por muitas empresas portugue-
sas com operações no Brasil, 
está a refletir-se num menor in-
teresse relativo neste mercado e 

num avanço de outros países da 
América Latina, como a Colôm-
bia, o Peru e o México. Moçam-
bique também caiu relativamente 
na consideração das empresas, 
refletindo possivelmente o impac-
to dos confrontos entre militares e 
milícias em outubro de 2013.  

A China, a Índia e a Ásia em 
geral, estão longe de ser mer-
cados alvo prioritários para as 
empresas nacionais. 
A pouca presença das empresas 
portuguesas nos maiores mer-
cados emergentes não constitui 
surpresa, pois a distância cultu-
ral com estes mercados é muito 
grande e o nível de conhecimento 
do meio local é baixo, tal como a 
capacidade financeira das empre-
sas para iniciar operações nestes 
países. Contudo, considerando a 
importância económica e política 
que estes países adquiriram e 
continuarão a ter, estimamos que 
um objetivo da política económica 
portuguesa deveria ser ajudar as 
empresas de Portugal a ultrapas-
sar estas limitações. Além disso, 
os crescentes investimentos chi-
neses em Portugal fortaleceram 
as relações entre os dois paí-
ses, criando condições para uma 
maior projeção das empresas 
portuguesas na China.  

O IDE continua dominado por 
países da UE, mas a China 
emerge como parceiro signifi-
cativo. 
Liderados por Espanha, Fran-
ça e Reino Unido, os países da 
UE continuam a contribuir com a 
maior parte do IDE recebido por 
Portugal. Neste sentido, é perce-
tível um retrocesso da Alemanha 
enquanto investidor em Portugal. 
A China está a assumir-se como 
um parceiro económico muito 
significativo para Portugal. Os 
recentes investimentos chineses 
em grandes empresas portugue-
sas como a EDP e a REN, acom-
panhados de um forte apoio por 
parte de entidades financeiras 
chinesas, a compra do negócio 
dos seguros da Caixa Geral de 
Depósitos pela Fosun e a instala-
ção do Bank of China, do ICBC e 
da Huawei no país, são a prova 
desta nova realidade. 
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