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Senhor Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, 

Senhores Secretários de Estado,  

Senhora Secretária-Geral do MNE, 

Senhores Embaixadores,  

Caros Colegas do CA da AICEP, 

Caros Delegados, Quadros Diretivos e Demais Colaboradores da AICEP, 

Minhas Senhoras e Meus Senhores, 

 

Antes de mais, gostaria de desejar a todos um 2015 cheio de alegrias pessoais e de sucessos 
profissionais. E que, no ano que agora se inicia, no campo económico, Portugal continue a 
mostrar a sua força quer ao nível das exportações quer ao nível da captação de investimen-
to.  

É este o caminho que tem que continuar a ser traçado – e temos, agora, de garantir que não 
nos desviamos deste trajeto, que é aquele que maiores benefícios trará para os portugueses 
– algo que, penso, é consensual na sociedade Portuguesa. 

E é por acreditar que este é o caminho, e por acreditar na força de Portugal, que a AICEP 
está a desenvolver, em parceria com a RTP, um novo filme de promoção do nosso país. Nes-
te sentido, e aproveitando o facto de a Diplomacia Económica portuguesa estar hoje aqui 
reunida na sua totalidade, gostaria de partilhar com todos um pequeno teaser do que será a 
versão final a divulgar brevemente. 

https://www.youtube.com/watch?v=kVSqJcRKEA4&feature=youtu.be 

Senhoras e Senhores, 

Este Seminário Diplomático tem lugar num momento em que as relações económicas entre 
Portugal e o Mundo têm conhecido um acentuado desenvolvimento, tanto no que se refere 
ao comércio bilateral de bens e serviços, como ao investimento.  

São já mais de 40 mil as empresas portuguesas que exportam os seus produtos e serviços e 
para um número crescente de mercados. 

E esta abertura crescente da economia portuguesa aos mercados internacionais deveu-se, 
sobretudo, à mudança de mentalidade por parte das empresas portuguesas que, em face da 
crise e do ajustamento que vivemos a partir de 2010-2011, rapidamente interiorizaram um 
novo conceito de “mercado local” e perceberam que os seus produtos e serviços concorrem 
em todas as partes do mundo. 

https://www.youtube.com/watch?v=kVSqJcRKEA4&feature=youtu.be
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As empresas portuguesas passaram a focar-se no estabelecimento de uma estratégia de 
internacionalização das suas atividades, vendendo os seus produtos e serviços num crescen-
te número de mercados. 

E os resultados estão à vista de todos. 

Em 2012 e 2013, a balança externa portuguesa tornou-se positiva, uma situação totalmente 
distinta da tendência das últimas décadas – e para a qual, para além da queda das importa-
ções, em muito concorreu a subida das exportações. Até Outubro de 2014, as exportações 
portuguesas de bens e serviços representavam já cerca 40% do PIB, uma subida de cerca de 
12 pontos percentuais face ao que se verificava em 2008. 

Ao mesmo tempo, verificou-se uma maior diversificação dos mercados – a Europa recebe 
atualmente cerca de 70% das nossas vendas ao exterior, o que significa que 30% das nossas 
exportações se destinam a mercados extracomunitários. E, quando comparamos esta reali-
dade com o registado em 2008, verificamos que o peso das exportações portuguesas para 
mercados fora da comunidade europeia aumentou cerca de 10 pontos percentuais. 

Temos, portanto, mais empresas portuguesas a vender os seus produtos e serviços e em 
mais mercados, provando que o made in Portugal é hoje um ativo reconhecido internacio-
nalmente – e, muito importante, que acrescenta valor, uma situação que, há alguns anos, 
não se verificava. 

No entanto, e apesar dos resultados muito positivos já alcançados, temos ainda um longo 
caminho a percorrer se nos quisermos aproximar de alguns países europeus comparáveis no 
que se refere ao peso das exportações no PIB. Só para citar alguns exemplos: Irlanda, 108%; 
Eslováquia, 92%; Hungria, 91%; Holanda, 84%; Bélgica, 84%; Republica Checa, 83%; Eslové-
nia, 76%; Bulgária, 68 %; Áustria, 53%; Dinamarca, 53%. 

Como todos sabem, esta é uma das missões da AICEP:  promover e impulsionar a internacio-
nalização das empresas portuguesas.  

E, portanto, não é de estranhar que o Plano Estratégico da AICEP, que recentemente foi 
apresentado, vá neste sentido no que toca à internacionalização.  

Até final de 2016, pretendemos acompanhar 65 mercados, alargando assim a nossa presen-
ça a 12 novos países.  

E estes novos mercados são: o Cazaquistão, a Coreia do Sul, o Equador, a Finlândia, o Gana, 
a Guiné Bissau, a Guiné Equatorial, a Nigéria, a Noruega, São Tomé e Príncipe, o Senegal e 
Timor-Leste.  

Iremos desta forma estar presentes em todos os Países da CPLP, um mercado de cerca de 
250 milhões de consumidores que partilham uma mesma língua (o Português, a língua mais 
falada no hemisfério sul e quinta a nível global) e passaremos também a cobrir uma boa par-
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te dos países do Golfo da Guiné, regiões onde consideramos existirem oportunidades de 
negócio para as empresas portuguesas e onde até agora não estávamos presentes. 

Ao mesmo tempo, iremos reforçar as nossas equipas externas em 16 mercados, também na 
sua maioria fora da Europa, envolvendo países de rápido crescimento (países do Golfo Pérsi-
co, China, Índia ou Indonésia) e mercados mais maduros mas onde, pelas suas característi-
cas, concluímos que se justifica reforçar a nossa presença (como é o caso dos EUA e do 
Japão).  

Naturalmente, isto não significa que outros países, onde já estamos presentes, e onde as 
coisas têm reconhecidamente corrido bem, não sejam igualmente relevantes. Mas, dadas as 
restrições orçamentais que todos conhecemos, e a análise quantitativa e qualitativa que foi 
realizada, identificámos estas geografias como aquelas que mais oportunidades de cresci-
mento poderão gerar para as vendas ao exterior do nosso tecido empresarial.  

Além disso, ainda na vertente da internacionalização, quero realçar o Roadshow Portugal 
Global, uma iniciativa já em marcha desde Setembro último, que irá percorrer o país men-
salmente até Setembro de 2015, com 12 iniciativas em outras tantas capitais de distrito 
(onde existem lojas de Exportação da AICEP), através da qual se pretende aproximar as 
oportunidades de internacionalização que identificamos, quer em termos geográficos, quer 
sectoriais, das regiões que visitamos. E aqui contamos, sempre, com a caracterização dos 
mercados que elegemos, e que é feita pelos respectivos delegados da AICEP. Já estivemos 
em Leiria, Braga, Coimbra e Guarda; segue-se, ainda este mês, Aveiro.   

 

Senhoras e Senhores, 

Como penso ser claro e consensual, para um pequeno país como Portugal, que tem um mer-
cado interno muito limitado, a internacionalização é o única forma de proporcionar um cres-
cimento económico e um desenvolvimento sustentáveis – que todos desejamos.  

Ora, só com mais e melhor investimento seremos capazes de sustentar um crescimento for-
te das exportações, como todos desejamos. E a captação de investimento é, precisamente, a 
segunda grande missão da AICEP – que, como facilmente se percebe, é tão importante como 
o apoio à internacionalização.  

Logo, naturalmente, o Plano Estratégico não poderia deixar de refletir uma atenção acresci-
da, um reforço, na captação de investimento.  

É por isso que vamos criar de uma rede de especialistas na captação de investimento estran-
geiro, designados como FDI Scouts. Esta equipa irá, para já, focar-se em 3 áreas geográficas: 
América do Norte (Canadá e Estados Unidos), Europa (Alemanha, Benelux, França, Itália, 
Reino Unido e Suíça) e Ásia (China, Coreia do Sul e Japão).  

A escolha destas geografias baseou-se, quer numa análise qualitativa, quer em três indicado-
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res quantitativos para o período 2009 a 2013: o ranking médio de emissores de IDE líquido a 
nível mundial, o ranking médio entre os emissores de IDE bruto para Portugal e o ranking 
médio entre os emissores de IDE líquido para Portugal. 

Ao analisarmos o principal país investidor a nível mundial, verificamos que os Estados Unidos 
da América são apenas o 13º principal investidor em Portugal em termos brutos, caindo para 
52º em termos líquidos, evidenciando uma reduzida capacidade de atração e de retenção do 
investimento norte-americano no nosso país.  

A China, mercado eleito para efeitos de FDI Scouts, é o segundo maior investidor a nível 
mundial. Contudo, é apenas o 20º principal investidor em Portugal em termos brutos e o 10º 
em termos líquidos. 

Outro mercado Asiático onde estaremos presentes, o Japão, é o 4º principal investidor a 
nível mundial, mas apenas o 23º maior investidor em Portugal em termos brutos e o 12º em 
termos líquidos. E outros exemplos poderiam ser referidos, como se pode observar no qua-
dro projetado. 

Quer isto dizer que iremos focar os nossos esforços nas economias com maior relevância ao 
nível do investimento estrangeiro mundial e que, apesar de já investirem em Portugal, o 
potencial de crescimento é muito relevante. 

E é minha convicção que a rede de FDI Scouts, em conjunto com os nossas Delegações, as 
nossas Representações Diplomáticas nesses países, e a força e a competitividade de Portu-
gal, potenciam a atracão e retenção de mais e melhor investimento no nosso país.  

De facto, o trabalho de casa que tem sido feito em Portugal – pelos Portugueses – é um alia-
do imprescindível para mostrar como o nosso País pode ser, hoje, um destino de eleição de 
investimento. Nos últimos anos tem-se assistido a uma transformação que, creio, posso 
rotular como estrutural da economia portuguesa. Portugal reconquistou a sua credibilidade 
internacional e é hoje um país de confiança e gerador de oportunidades. Com melhores 
condições de financiamento, com contas públicas mais equilibradas, contas externas exce-
dentárias, e mais estabilidade financeira.  

Portugal ocupa hoje a 25ª posição no ranking de competitividade Doing Business 2015, entre 
189 países – à frente de França, Espanha, Itália, Holanda, Polónia ou Japão, por exemplo. 

E, noutro relevante ranking de competitividade, do Institute for Management Development, 
Portugal subiu, de 2013 para 2014, da 46ª para a 43ª posição. Uma subida de assinalar, por-
que aconteceu pela primeira vez desde 2009. 

Por último, o World Economic Forum coloca Portugal como o 36º país mais competitivo do 
mundo (de um total de 144 países analisados). 

Ligado a esta evolução está, certamente, o facto de termos, hoje, em vigor em Portugal uma 
reforma da tributação direta sobre as empresas (o regime de IRC), que deve ficar completa 
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até 2018, e com a qual se prevê que o País ofereça um dos mais competitivos regimes de IRC 
da União Europeia, não só ao nível da taxa (que se prevê possa atingir 17% em 2018, face 
aos 31.5% de 2013), mas ao nível de várias outras vertentes do imposto. Ao mesmo tempo, 
Portugal convergiu para a média da OCDE no que concerne à flexibilidade do mercado de 
trabalho; a economia portuguesa é hoje a sétima menos restritiva da UE-28, no que diz res-
peito à Regulação do Mercado de Produtos; foi iniciada uma reforma do sistema judicial que 
fará com que a nossa justiça seja mais célere e mais confiável no futuro pelos investidores; e 
têm sido dados passos importantes na desburocratização das Administrações Públicas – 
como prova o facto de os dados comparáveis do Banco Mundial revelarem que, em média, 
abrir uma empresa em Portugal demora cerca de 2 dias e meio, sendo que apenas é neces-
sário um procedimento para se registar uma propriedade. 

Portugal é um país que oferece um sistema científico e universitário de qualidade, redes de 
infraestruturas de telecomunicações e logística de topo, e uma ampla gama de fornecedores 
e empresas de referência. 

Em suma, Portugal é hoje um País mais competitivo, mais sustentável e mais integrado na 
economia global. Sim, sabemos que muito está, ainda, por fazer – mas creio serem inegáveis 
os progressos que foram alcançados. 

E o novo Código Fiscal do Investimento vem neste mesmo sentido. Foram reforçados os 
benefícios para as empresas que invistam em Portugal através de uma majoração no crédito 
de imposto de IRC, quer através de critérios geográficos, de criação de postos de trabalho, 
de inovação tecnológica, de proteção do ambiente, e auxiliando start-ups, com deduções 
muito interessantes, em sede de IRC, dos investimentos realizado nos primeiros anos de 
vida.  

Ao mesmo tempo, o Quadro Comunitário de Apoio para o período 2014 – 2020, o Portugal 
2020, recentemente anunciado, prevê um investimento total de cerca de 26 mil milhões de 
euros na nossa economia, cujo primeiro objetivo é a dinamização de uma economia aberta 
ao exterior, capaz de gerar riqueza e de uma forma sustentada, confere um especial desta-
que e apoio à inovação, à investigação, à industrialização e à internacionalização das empre-
sas portuguesas.  

Ao mesmo tempo, procedemos a uma reorganização da própria AICEP sempre com o intuito 
de intensificar o apoio ao tecido empresarial. Destaco, desta reorganização, a criação de 
fileiras sectoriais, que permitirão uma maior proximidade e interação com os diversos secto-
res do nosso tecido empresarial.  

Aqui chegado, não posso deixar de referir as sugestões e contributos que a AICEP recebeu, 
para a elaboração deste Plano Estratégico, por parte de diversas entidades, das quais desta-
co, naturalmente, as nossas tutelas, bem como as sugestões internas (dos colaboradores da 
própria AICEP, que também quero salientar). Mas permitam-me enaltecer a enorme sintonia 
e articulação com o Ministério dos Negócios Estrangeiros – o que, aliás, penso que não 
poderia deixar de acontecer. Afinal, o trabalho desenvolvido pela rede externa da AICEP, em 
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conjunto com os Embaixadores de Portugal e as Representações Diplomáticas do nosso País 
no Exterior, é uma peça fundamental do processo de internacionalização das empresas por-
tuguesas. E a co-localização dos Delegados da AICEP nas Embaixadas e Consulados é uma 
clara mais-valia para a Diplomacia Económica Portuguesa. Quero por isso cumprimentar 
todos, e agradecer-lhes, corporizando esse agradecimento nas pessoas do Senhor MENE, Dr. 
Rui Machete, bem como da Senhora Secretária-Geral do MNE, Embaixadora Ana Martinho, 
cuja ajuda tem sido verdadeiramente preciosa. Penso que assim iremos continuar – porque, 
afinal, é no espirito de colaboração e de trabalho conjunto que o sucesso da nossa economia 
assenta, em grande parte.  

A parceria estratégica entre a AICEP e o nosso Corpo Diplomático está a dar resultados. A 
Diplomacia Económica tem contribuído cada vez mais para o sucesso da economia portu-
guesa além-fronteiras. A capacidade de facilitar e de interceder junto dos decisores, quer 
sejam os potenciais clientes ou parceiros das nossas empresas, quer sejam os potenciais 
investidores no nosso país é, hoje, fundamental na tomada de decisões. 

 

Senhoras e Senhores, 

Gostaria de terminar esta minha intervenção enfatizando a dedicação, a resiliência, a capa-
cidade e o esforço diário tanto dos delegados da AICEP nos 5 cantos do Mundo, como dos 
colaboradores da AICEP que desenvolvem a sua atividade no nosso País.  

Como Presidente da AICEP quero deixar-vos aqui, hoje, a todos, o meu reconhecimento e o 
meu muito sentido agradecimento pela qualidade do vosso trabalho! Apesar de a AICEP não 
exportar nem investir, creio que todos sabem que podemos contribuir, como creio que 
temos vindo a fazer, e iremos certamente intensificar, como prevê o Plano Estratégico, para 
potenciar quer as exportações, quer a captação de investimento. Que, como nunca é demais 
referir, é o único caminho que poderá proporcionar o desenvolvimento sustentado que 
todos ambicionamos para o nosso País.  

Muito obrigado pela vossa atenção.  


