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Missão

01

Promover a atração de investimento que pretenda permanecer
na União Europeia após a saída do Reino Unido

Estrutura com vocação política, dependendo diretamente do
Primeiro-Ministro, aprovada pela RCM 52/2017, de 30 de março

Reafirmar o compromisso de Portugal com a Europa, em
resultado da decisão de saída do RU da UE, procurando alargar
a base económica e social nacional e europeia



Estrutura
Comissão Executiva constituída por três membros: Bernardo Trindade
(Presidente), Chitra Stern e Gonçalo Lobo Xavier

Gabinete de Apoio Técnico composto por três elementos

Comissão de Acompanhamento, composta por representantes das
seguintes entidades:

 Autoridade Tributária e Aduaneira;
 Direção-Geral do Tesouro e Finanças;
 AICEP Portugal Global, E.P.E;
 Turismo de Portugal, I.P.;
 IAPMEI – Agência para a Competitividade e Inovação, I.P.;
 Instituto do Emprego e Formação Profissional;
 Associação Nacional dos Municípios Portugueses;
 Outras entidades, públicas ou privadas, de âmbito consideradas

relevantes em função dos temas a discutir em cada reunião.



Reino Unido

5.ª principal economia do mundo e a  2.ª da União Europeia

PIB correspondente a 3,9% do total do PIB mundial, a seguir aos EUA
(24,8%), China (15,2%), Japão (6,0%) e Alemanha (4,6%)

Economia do país é muito dependente dos serviços (79% do PIB, em 2015).
A indústria, assente em setores produtivos de elevado valor acrescentado,
registou uma participação no PIB de 20%, e a agricultura 1%

10º e 4º exportador e importador de bens em 2016, com quotas de 2,6% e
3,9% das exportações e importações mundiais

PIB per capita, medido em paridade de poder de compra, de 107,4% da
média da União Europeia

2.º maior investidor europeu e o 2.º maior recetor de IDE do mundo



Portugal /Reino Unido

P

Exportações de € 7,5 mil M; Importações de € 3,3 mil M; RU 4º cliente e 6º

fornecedor de Portugal. Saldo da balança comercial portuguesa de bens (1,6

mil M) e serviços (2,5 mil M) com o RU em 2016: + 4,2 mil M = a um coeficiente de

cobertura de 225,4%
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Portugal /Reino Unido

PC
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Projetos Postos de trabalho

O Reino Unido foi em 2016 o 5.º país de origem de IDE em Portugal



Portugal /Reino Unido

IDE DO RU EM PORTUGAL - ALGUNS EXEMPLOS  
Nome do cliente Descrição do setor

BP Portugal - Comércio de Combustiveis e Lubrificantes, SA Químicos e Petroquímicos -

Symington Family Estates, Vinhos, Lda Agro-alimentar e Bebidas - Vinhos

Ernst & Young, S.A. Serviços e Distribuição - Consultoria

RECKITT BENCKISER (PORTUGAL), SA Químicos e Petroquímicos

EID - Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica, S.A. Outros Sectores - Defesa

Deloitte & Associados, SROC, S.A. Serviços e Distribuição

Brintons - Indústria de Alcatifas, Lda Casa - Têxteis-lar

ACCENTURE - CONSULTORES DE GESTÃO, S.A. Serviços e Distribuição

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, SA
Tecnologias e Inovação -
Telecomunicações

Fladgate Partnership Vinhos, SA Agro-alimentar e Bebidas - Vinhos

The Yeatman Hotel, Lda Serviços e Distribuição - Turismo

Merlin Entertainments (Sea Life Porto), S.A. Serviços e Distribuição - Turismo

SUBSEA 7 PORTUGAL, Ltd
Serviços e Distribuição - Engenharia e 
arquitectura

Easyjet Airline Company Limited - Sucursal em Portugal
Serviços e Distribuição - Serviços de 
transporte e logística

Fonte: AICEP



Portugal /Reino Unido
Projetos recentes de IDE do RU em Portugal

PCTerceiro Hub da Vodafone em Portugal, 450 postos de trabalho  

Nearshoring tecnológico de plataformas online

Second home (em parceria com a portuguesa Faber Venture)
incubadoras/aceleradores de inovação

Aquisição pela DsSmith da portuguesa Gopaca na área do fabrico de
embalagens com um investimento de 25M

Joint Venture entre o Grupo Hilton Food e a Sonae MC SOHI Meat solutions, 
investimento de 22M

Solarra 4 Solar Project investimento de 200M e 200 postos de trabalho 
numa primeira fase

Inauguração da nova sede da BLIP, empresa britânica de jogo online
investimento de 30Milhões
Fonte AICEP



SWOT BREXIT

PC
FORÇAS

Relações Históricas com o  Reino Unido
Intensificação de relações comerciais

Principal emissor de turistas para Portugal

FRAQUEZAS
Incerteza do processo de saída do RU da EU
Regras de imigração cidadãos EU
Desvalorização da libra
Menor poder de compra, Subida da inflação

Aumento do IDE do Reino Unido
Relação qualidade-preço competitiva

Oportunidades de relocalização de 
Empresas EUA, Ásia e Médio Oriente com 

sedes no RU
Oportunidades para start-ups

OPORTUNIDADES

Empresas exportadoras como setor de 
risco
Taxas alfandegárias  sobre os produtos 
para RU 

AMEAÇAS

BREXIT



Setores com potencial de
deslocalização do Reino Unido

PC
 Serviços Financeiros (Banca)
 Empresas de serviços jurídicos;
 Empresas de IT na área dos jogos online e videojogos;
 “Fintech” (Finantial technology)/Startups do sector
 Indústrias com produção no UK com forte exportação

(retalho, energia, componentes);
 Indústria automóvel;
 Serviços ligados às Companhias Aéreas e seus recursos

Humanos;
 Fundos de Investimento, que procuram diversificação de

ativos fora do UK;
 Recursos Humanos/ Talento (para o qual Portugal tem

atratividade para acolher).



Atividades realizadas

PPerceção das ações desenvolvidas a um nível regional bem como os seus fatores
de sucesso e desafios para captação de investimento

Reuniões regionais com investidores estrangeiros já presentes em Portugal para:
• Auscultação dos desafios encontrados no seu processo de investimento em

Portugal
• Perceção da criação de valor (postos de trabalho, economia local)

Reuniões bilaterais com Embaixadas e outras entidades em Portugal cujos
interlocutores representam targets e setores económicos potenciais para a
captação de investimento externo em Portugal proveniente do processo BREXIT
(Japão, China, UK)

Reuniões com investidores estrangeiros em Portugal representativos de
determinados sectores económicos com potencial de saída do UK (BNP,
Euronext, etc.)



Atividades realizadas

PVeicular feedback recebido > entidades competentes > desbloquear de entraves

Contributos no processo legislativo para os diversos temas relacionados com o
investimento

Participação no Grupo de Trabalho Brexit, (Coordenação Embaixador João
Vallera), na vertente do investimento estrangeiro, com demais organismos
públicos presentes no Grupo (DGAE, AICEP)

Participação ativa em projetos de candidaturas internacionais ex. EMA, em
articulação com INFARMED e Gabinete PM; projeto com o Ministério das
Finanças

Articulação com a AMA para desenvolvimento “one stop shop” e plataforma do
investimento



Plano de Ação

PC

Proposta de 
Valor 

Nacional



Plano de ação

PC

• Identificar elementos de perceção de Portugal no exterior

• Desenvolver estratégia de promoção dos fatores de competitividade
de Portugal através das redes sociais

• Construir programa de ações de promoção de Portugal e das suas
regiões no Reino Unido para captação de IDE

• Analisar iniciativas de outros países da EU para atração de IDE na
sequência do Brexit;

• Utilizar a rede de empresas do RU que já operam em Portugal como
embaixadores do país

OB 1
• Promover características e valores nacionais e europeus como 

fatores de competitividade para a atração de IDE



Plano de ação

PC

• Identificar, por setores empresariais empresas com do RU que
queiram deslocalizar-se

• Identificar os empresários da Diáspora Portuguesa presentes no RU

• Potenciar rede de contactos de empresas portuguesas no Reino
Unido (instituições financeiras, escritórios de advogados, etc.)

• Organizar missões sectoriais de captação de IDE no Reino Unido

• Identificar empresas do Reino Unido já em Portugal e fomentar
decisões de reinvestimento

OB 2

• Identificar oportunidades de atração de IDE e estabelecer contactos 
com potenciais investidores que queiram permanecer na EU no pós 
Brexit



Plano de ação

PC

• Integração de um representante da Estrutura de Missão
Portugal In na Comissão Permanente de Apoio ao Investidor
(CPAI)

• Integração na CPAI de projetos de investimento,
identificados no âmbito das missões de captação de
investimento

• Acompanhamento de projetos de investimento na Comissão
de acompanhamento da Portugal IN

OB 3
• Acompanhar projetos de IDE, em articulação com as várias áreas 

governamentais e organismos da administração pública



Plano de ação

PC

• Criação de um balcão one stop shop na embaixada de
Portugal em Londres

• Construção de uma plataforma com informação integrada
destinada ao investidor estrangeiro, articulando com o
Espaço empresa, Balcão do Empreendedor, Portal do
Investidor

OB 4
• Construir soluções integradas de investimento apelativas para o 

investidor estrangeiro, num modelo “One Stop Shop”



Plano de ação

PC

• Apresentação ao Governo de um conjunto de medidas a integrar o 
Programa SIMPLEX para ultrapassar alguns dos constrangimentos na 
implementação de IDE:

 Excesso de burocracia/morosidade processual, designadamente nos 
processos de emissão de vistos, Autorização de Residência para 
Investimento e nos processos de licenciamento

 Inexistência de informação em inglês nos sites dos organismos 
públicos

 Insuficiência de Recursos Humanos com qualificações técnicas 
adequadas às necessidades das empresas que pretendem investir 
em Portugal

 Falta de conhecimento sobre ativos disponíveis para investimento

OB 5
• Propor ao Governo iniciativas legislativas ou procedimentais para 

ultrapassar os constrangimentos identificados nos processos de IDE



MUITO OBRIGADO!


