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A aicep Portugal Global

aicep Portugal Global é uma agência pública de natureza empresarial, cuja 
missão é:

Atrair investimento estrangeiro para Portugal, acompanhando os investidores 
internacionais e nacionais em todos os  seus contactos com a administração pública, 
facilitando todo o processo do investimento.

Apoiar a expansão internacional dos negócios das empresas portuguesas, 
posicionando-nos como facilitadores
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Promueve una 
negociación directa con 

las empresas, a través de 
un contacto personalizado: 
una oferta global de apoyo 

/ incentivos que mejor 
satisfagan las 

necesidades del inversor

Uma Rede Externa 
reforçada com a 

integração das redes 
externas nas
Embaixadas
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Nova Tutela da Aicep
Rede Externa 

Rede Externa

Diplomacia económica ao serviço das 
empresas portuguesas com negócios 

internacionais
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Produtos e Serviços

AICEP



Recursos

Produtos / 
Serviços

Cadeia de Valor do Processo de Internacionalização/Exportação

VenderPromoverAgirSaber

Abordagem Relacional

Informação Capital Missões Apoio  ao Proc. de Venda 

Capacitação Listas de Importadores Feiras Seguros

Conhecimento Rede AICEP Co-Financiamento

Exportadores Emergentes Potenciais
Segmentos 
de Mercado

Canais de
Relacionamento

Gestores de Cliente Lojas da Exportação Contact Center 



VenderPromoverAgirSaber

� Fichas e Dossier de
Mercados

� Informação Regulamentar
� Oportunidade de 

Negócios
� Listas de Potenciais 

Clientes Estrangeiros
� Informação sobre Feiras 

no Estrangeiro e Missões 
Empresariais

� ABC Mercado, Como
Vender em…, Conhecer 
Mais Mercado

� Informação sobre QREN,
Inov Contacto e Export

� Informação sobre 
Seguros Crédito

� Informações Estatística
� Guia do Exportador

� Feiras Internacionais
� Missões Empresariais 

(individuais e conjuntas)

� Eventos Empresariais 
promovidos pelas
Empresa com Apoio
da Rede

� Mostra de Produtos e
Serviços nos
Mercados

� Outras Acções de
Prospecção, Imagem 
e Divulgação nos 
Mercados (com 
recurso à Rede ou a 
desenvolver por 
dinamização do 
PortugalNews nos 
mercados externos)

� PortugalNews

� Apoio Directo da Rede
� Candidaturas aos 

Sistemas de Incentivos
� Instrumentos de 

Financiamento e Gestão 
de Risco

� Inov Export e Inov
Contacto

� Iniciativas de Apoio ao 
Negócio da Empresa 
efectuadas pela Rede 
Externa

� Networking
� Apoio à Cadeia

Logística e de 
Processo

� Serviço de Apoio às 
empresas

� Diplomacia  
Económica, Acções 
de Promoção e 
Relações Publicas

� Seguros de Crédito

Os Produtos e Serviços



� Sistemas de Incentivos às Empresas (QREN)

� Estratégias de Eficiência Colectiva e Acções Colecti vas 
(QREN)

� Instrumentos de Financiamento e Gestão de Risco

� Protocolos com a Banca

� Outros Instrumentos

Incentivos e Instrumentos Financeiros

GUIA PRGUIA PRÁÁTICO DOS INTRUMENTOS DE APOIO TICO DOS INTRUMENTOS DE APOIO ÀÀ
INTERNACIONALIZAINTERNACIONALIZA ÇÇÃO (site)ÃO (site)



Atração de Investimento



PORQUÊ PORTUGAL?PORQUÊ PORTUGAL?



Porquê Portugal?

• Portugal é o País Europeu mais próximo dos 
EUA;
• 3 horas de diferença horária entre São Paulo e 
Moscovo;
• Mesma hora que Irlanda e Reino Unido;
• Apenas 1 hora de diferença da Europa Central.

Portugal é uma ponte transatlântica para o Continente

Americano, constituindo um canal de ligação privilegiado; 

funciona ainda como plataforma estratégica para 

empresas interessadas em expandir-se para os mercados 

Africanos e Asiáticos.

LocalizaLocalizaçção Estratão Estratéégicagica



Porquê Portugal?

A língua portuguesa é a 5ª mais falada em 
todo o mundo, partilhada pelos Países de 
Língua Oficial Portuguesa. Países como 
Brasil (um dos países BRIC), Angola (uma 
das economias com maior taxa de 
crescimento do mundo), Moçambique, 
Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-
Bissau e Timor Leste. 

Portugal é país membro da União Europeia 
desde 1986, fazendo parte da Zona Euro. 
As principais vantagens incluem o 
comércio livre, isenção de barreiras 
aduaneiras e alfandegárias e a livre 
circulação de pessoas, bens e capital.

500 Milhões de 
Consumidores
500 Milhões de 
Consumidores

250 Milhões de 
Consumidores
250 Milhões de 
Consumidores

Porta aberta paraPorta aberta para
MercadosMercados



Porquê Portugal?

O Prémio de e-Government das Nações Unidas atribuiu o 1º Prémio a 
Portugal na categoria “Incremento da disponibilidad e dos serviços 
públicos on-line“ em Maio 2011.

O Prémio de e-Government das Nações Unidas atribuiu o 1º Prémio a 
Portugal na categoria “Incremento da disponibilidad e dos serviços 
públicos on-line“ em Maio 2011.

OS SERVIÇOS QUE NECESSITA…

TIC Eletricidade Água Gás Imobiliário

95% do território 
com Banda Larga.
RNG e fibra óptica 

em curso

Média anual de 
ocorrência de 

interrupções de 
distribuição: 1,99

98% da água 
controlada com boa 

qualidade para 
consumo humano

Entre 2009 e 2010, 
o nº de interrupções 

de fornecimento 
baixou 36,8%

Ao nível europeu, 
com qualidade e 

certificação 
energética

9,35
10,37

Eletricidade
(Preço para a indústria em 

€/100kWh – Eurostat 2010S1)

7,62
8,44

Gás Natural
(Preço para a indústria , em 

€/GJ – Eurostat 2010S1)

112,8
114,9

Taxa Inflação
IHPC (Índice de evolução em 

Julho 2011, 2005 = 100)

44
48

Impostos Laborais
(em % dos impostos totais –

Eurostat 2009)

+2,7

Custos Laborais
(por hora, % evolução entre Q1 

2010 e Q1 2011)

+0,8

…A CUSTO COMPETITIVO

InfraInfra--estruturas estruturas 



Porquê Portugal?

2 886

15,585

7 149

29,025

5,948

2 748

2,129

2 899

4 365

4 370

Nº total de licenciados nas principais 
cidades em Portugal, 2010

Estudantes inscritos em instituições do ensino superior 
por área de estudo 2010/2011

Ciência, 
Matemática e 
Informática

7%

Arte
9%

Educação
6%

Serviços
6%

Saúde
16%

Agricultura
2%

Engenharia e 
Produção

22%

Ciências Sociais 
e Direito

32%

Áreas tecnológicas representam cerca 
de 30%

Educação secundária 
já é obrigatória
Educação secundária 
já é obrigatória

Mão de ObraMão de Obra
Qualificada Qualificada 



Porquê Portugal?

MULTI-CULTURALFACILIDADE DE FAZER NEGÓCIOS

• Maioria dos serviços públicos 
encontram-se on-line; 

• Portugal é considerado um caso 
de sucesso pelas Nações Unidas 
em e-Government;

• O tempo médio de criação de uma 
empresa é inferior a 1 hora, sendo 
possível fazê-lo on-line.

• Portugal é um país 
culturalmente muito aberto a 
culturas estrangeiras: 
oferece várias escolas 
internacionais, segurança e 
qualidade de vida para atrair 
expatriados. 

• Em resultado disso, Portugal 
ocupa o 2º lugar no ranking 
“Migrant Integration Policy
Index 2011”. 

• “Portugal é único quando se 
trata de atrair jovens 
licenciados e executivos
estrangeiros”, Carlos 
Brazão, Cisco Portugal, 
2011

• Os processo de licenciamento das 
actividades foram simplificados, 
tendo sido abolidas uma série de 
obrigações com vista à
desburocratização e permitindo 
aos investidores focalizarem-se no 
seu negócio. 

Ambiente de NegAmbiente de Negóócioscios



Porquê Portugal?

� Portugal subiu 2 posições no Índice “Ease
of Doing Business 2011” comparativamente 
com o ano anterior, e ocupa a 31ª posição 
entre 183 países e de entre 26 Países 
Membros da UE, ocupa a 13ª posição. 

� A subida de 20 posições na categoria 
“Property Registration" e 5 posições na 
categoria "Taxation“, contribuindo para o 
aumento da performance portuguesa. 

� Nas 10 categorias analisadas neste 
relatório relacionadas com o ambiente de 
negócios, Portugal está melhor classificado 
em: "Closing a Business" (#21), "Enforcing
Contracts" (#24), "Customs Procedures“
(#27) e "Property Registration“ (#31).

� Portugal subiu 2 posições no Índice “Ease
of Doing Business 2011” comparativamente 
com o ano anterior, e ocupa a 31ª posição 
entre 183 países e de entre 26 Países 
Membros da UE, ocupa a 13ª posição. 

� A subida de 20 posições na categoria 
“Property Registration" e 5 posições na 
categoria "Taxation“, contribuindo para o 
aumento da performance portuguesa. 

� Nas 10 categorias analisadas neste 
relatório relacionadas com o ambiente de 
negócios, Portugal está melhor classificado 
em: "Closing a Business" (#21), "Enforcing
Contracts" (#24), "Customs Procedures“
(#27) e "Property Registration“ (#31).

Ambiente de NegAmbiente de Negóócioscios



Porquê Portugal?

1

Decisão 

2

Negociação 
de Incentivos 

3

Instalação

4

Desenvolvimento
(After Care)

Agência pública 

de natureza 
empresarial, flexível, 

sem custos para o 
investidor

Abordagem 
dinâmica focada no 
investidor

Negociação directa 
com as empresas, 
através de uma 

abordagem 
personalizada: oferta 
global de 
apoio/incentivos que 

melhor satisfaça as 
necessidades do 
investidor

Ponto de contacto 
em todas as fases do 
investimento: pré-

investimento, 
negociação de 
incentivos, instalação 
e acompanhamento

Apoio da Apoio da AicepAicep



Porquê Portugal?

• Incentivo reembolsável 
(empréstimo) sem juros até 7 anos 
com 3 anos de período de carência;

• Conversão do empréstimo a fundo 
perdido mediante cumprimento de 
indicadores de performance, até
75% do incentivo reembolsável.

• Crédito de IRC até 20% do 
investimento elegível; 

• Isenção de impostos municipais;
• Isenção de imposto de selo;
• Incentivos Fiscais a P&D (SIFIDE).

• Desempregados há mais de 6 
meses: atribuição de um subsídio de 
cerca de 50% - 60% do salário total.

• Desempregados ou jovens com 
idade inferior a 30: isenção de 
contribuições à Segurança Social por 
3 anos.

• Estágios profissionais de 9 meses 
para recém-licenciados: bolsa de 
estágio +100% de subsídio de 
refeição e seguro.

• Algumas despesas com formação 
são elegíveis para um incentivo 
com taxa base até 50% no caso 
de formação geral e 25% no caso 
de formação específica;

• Majoração de 10% fora da região 
de Lisboa e para trabalhadores 
deficientes. 

INCENTIVOS FINANCEIROS CRIAÇÃO DE EMPREGO

BENEFÍCIOS FISCAIS FORMAÇÃO

Tendo em conta as especificidades do projecto, 
poderá ser negociado um pacote de incentivos à

medida.

Tendo em conta as especificidades do projecto, 
poderá ser negociado um pacote de incentivos à

medida.

Apoio Governamental Apoio Governamental 



Porquê Portugal?

Portugal não é só um país atractivo para investimento, mas também para se viver. Um local para 
se visitar e desfrutar de um clima ameno. O País é pacífico, seguro, ambientalmente responsável, 
com recursos naturais privilegiados, lazer a cultura diversificados e equipamentos de saúde e 
educação de elevada qualidade. 

SOL E PRAIAGOLF
FOOD & WINE

ARTE

NATUREZA CULTURA

Portugal oferece uma gama 
completa de serviços: escolas 

internacionais, habitação 
atractiva, sistemas de ensino e 

saúde de alta qualidade, 
centros comerciais e 

instalações recreativas e 
culturais, entre outros.

Entre os locais inscritos 
na lista do Património 
Mundial da UNESCO, 

13 situam-se em 
Portugal.

Lisboa foi eleita uma das 
42 cidades no mundo 

com maior qualidade de 
vida (Worldwide Quality
of Living Survey 2011, 

Mercer).

Com mais de 30 
campos de golfe, o 

Algarve foi eleito duas 
vezes o melhor destino 

de golfe do mundo. 

Qualidade de Vida Qualidade de Vida 



www.portugalglobal.pt


