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O QUE É A PORTUGAL IN 

 

• Estrutura de Missão temporária 

• Criada pelo Governo português 

• Depende diretamente do Primeiro Ministro 

• Desígnio de promover a atração de investimento que 
pretenda permanecer na UE após a saída do Reino 
Unido (Brexit) 
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 2017/abril/19 - Criação da Estrutura (RCM 52/2017) 

 2017/maio/01 - Designação do gabinete  

 2019/dez/31 - Fim do mandato 

  D
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+ Emprego 
+ Inovação 

+ Capital 
+ Exportações 

+ Receita fiscal 

2 milhões  
Hóspedes do RU nos 
estabelecimentos hoteleiros 
(maior emissor de turistas 
estrangeiros em PT) 

O que ganha PT com a 
captação de IDE? 

€10 
mil milhões 

Posição de IDE do RU em PT no 
final de 2017 (4ª maior), com 
um crescimento anual de 8%  

(2ª maior crescimento) 
 

€8 mil milhões 
Exportações de bens e serviços para 
o RU (4ª maior cliente). €3 mil 
milhões de importações do RU (2º 
maior superavit) Fonte: Banco de Portugal (IDE segundo o princípio direcional), INE, ANA (previsão Verão 2018) 

REINO UNIDO E PORTUGAL 
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703  
Voos semanais 
entre 5 
aeroportos em 
PT e 25 no RU 
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POLÍTICAS/INICIATIVAS PARA ATRAÇÃO DE IDE 
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Criação da Estrutura de Missão Portugal IN destacada 
pela Comissão Europeia como uma das principais 
iniciativas e  políticas públicas para identificação de 
oportunidades de atração de Investimento Direto 
Estrangeiro 

Contribuição para atração de “knowledge-intensive FDI” 

Fonte: Comissão Europeia (Research and Innovation Observatory Country Report Portugal 2017) 



POLÍTICAS/INICIATIVAS PARA ATRAÇÃO DE IDE 

2018-07-06 | 5 

www.cantskipfacts.com 

FDI Scouts Network 

PROGRAMA 
INTERNACIONALIZAR 

Fonte: EY`s Atttractivness Survey Portugal 2018 



PLANO DE AÇÃO 
 

A RCM 52/2017, estabelece o desígnio e 5 objetivos para a Estrutura de Missão Portugal IN 
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Desígnio Promover a atração de investimento que pretenda permanecer  
na União Europeia após a saída do Reino Unido (RU) 

1. Promover 2. Identificar 3. Acompanhar 4. Construir 5. Propor 

5 
Objetivos 

Identificar 
oportunidad
es de 
atração de 
IDE e 
estabelecer 
contactos 
com 
empresas 
que queiram 
permanecer 
na UE 

Acompanha
r projetos 
de IDE, em 
articulação 
com as 
várias áreas 
govername
ntais e 
organismos 
da AP 

Construir 
soluções 
integradas 
de 
investiment
o apelativas 
para o 
investidor 
estrangeiro, 
num modelo 
one stop 
shop 

Propor ao 
governo 
iniciativas 
legislativas ou 
procedimento
s para 
ultrapassar os 
constrangime
ntos dos 
processos de 
IDE 

Promover 
característic
as e valores 
nacionais e 
europeus 
como 
fatores de 
competitivi
dade para a 
atração de 
IDE 

16 Medidas 

Ações/ 
projetos 

2017/ 
2018 



Medida 1: Identificar os elementos de perceção de Portugal no exterior 
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Roadshow nas várias regiões do país com investidores 
estrangeiros. Já realizadas sessões no Porto e Norte, 
Lisboa, Alentejo e Algarve 

Açores – 5 de julho 2018 

Centro e Madeira (TBD) 

PROMOVER 



www.cantskipfacts.com 

Medida 3: Construir campanhas de promoção de Portugal e das suas regiões no Reino 
Unido para captação de IDE 
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Construção, em parceria com o Turismo de 
Portugal, da campanha de promoção de 
Can`t Skip Facts, para atração de IDE na 
sequência do Brexit.  

Lançada para a candidatura de Portugal à 
EMA (impactadas 1,8 milhões de pessoas em 
Londres e 60 mil em Bruxelas) 

PROMOVER 

CANT SKIP FACTS Navegação V6.mp4


Medida 3: Construir campanhas de promoção de Portugal e das suas regiões no Reino 
Unido para captação de IDE 
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PROMOVER 

Protocolos de colaboração entre as Regiões Autónomas e 
a Portugal IN para: 

• Promoção de Portugal e das Regiões como destino de 
investimento estrangeiro 

• Implementação de projetos de investimento 

Açores – 5 de julho de 2018 

Madeira – 24 de julho de 2018 

 

http://www.sdea.pt/index.php
https://www.madeira.gov.pt/


Medida 7: Identificar empresas do RU com potencial de deslocalização para Portugal e de 
países terceiros que queiram permanecer na UE no pós Brexit 
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MERCADOS ALVO 

Especial foco em empresas sedeadas no (1) RU ou (2) fora da UE em países com maior 
n.º de projetos de IDE no RU 

Nº projetos no RU: 
Nº empregos no RU: 
(Ano fiscal 2017-2018) 

514 projetos 
30 mil empregos 

120 projetos IDE 
6 mil empregos 

116 projetos IDE 
4 mil empregos 

125 projetos IDE 
3 mil empregos 

Fonte: Department for International Trade (UK), June 2018 

2º maior destino de IDE em 2016 

IDENTIFICAR 



Medida 8: Identificar e potenciar contactos com os empresários da diáspora portuguesa 
presentes no RU 
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DIÁSPORA PORTUGUESA 

Ativo estratégico na 
captação de IDE 

para Portugal, de 
origem portuguesa 

ou estrangeira 
 

Papel fundamental 
na promoção 

externa de Portugal, 
para Investimento, 

Turismo e divulgação 
da Cultura 

Portuguesa e 
Lusofonia; 

 
 

Parceiro de 
investimento 

motivado não só por 
uma lógica 

económica mas 
também afetiva 

IDENTIFICAR 

Fonte: Conclusões II Encontro de Investidores da Diáspora, Viana do Castelo, 15-16 de dezembro 2017  



Medida 8: Identificar e potenciar contactos com os empresários da diáspora portuguesa 
presentes no RU 
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DIÁSPORA PORTUGUESA 

2,3  
Milhões  

Emigrantes 
Portugueses 

Diáspora 
Muitos mais… 
Conceito mais 

afetivo e 
identitário 

 
 

100 

Milhões 

Investimento em Portugal  

Empresários portugueses 
e lusodescendentes no 
exterior nos últimos 2 

anos 

IDENTIFICAR 



Medida 11: Construir uma plataforma one stop shop com informação integrada destinada 
ao investidor estrangeiro, com enfoque na atratividade regional 
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 Articulação com a AICEP para integração de uma nova plataforma da Portugal IN 
destinada ao investimento, na futura plataforma digital da AICEP  

 
 Projeto Portugal IN Regions, para dar 

visibilidade às regiões nacionais como destinos 
para atração de investimento estrangeiro 

Piloto em 2018 com as regiões Norte, Centro 
e Alentejo 

Roll-out em 2019 para as restantes regiões 
(Lisboa, Algarve, Açores e Madeira) 

Setor A 

Setor B 

Setor C 

… 

…
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B
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d
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Portugal 

Regiões 

Se
to

re
s 

CONSTRUIR 



Medida 13: Medidas de simplificação relacionadas com a atribuição de vistos e  
Autorização de Residência  
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Grupo de trabalho com SEF, DGACCP, AICEP, TP, 
GSET, GMADJ, GMAI para 
avaliação/implementação de medidas de 
simplificação na atribuição de ARIs  

Submissão eletrónica de pedidos de 
concessão e renovação de ARI, segundas 
vias e alterações de morada com upload 
de documentos 

Agendamento eletrónico 

Pagamento de taxas através de DUC  

Pedidos de ARI e recolha de dados 
biométricos em qualquer ponto do país  

 

PROPÔR 

DGACCP 



Medida 14: Simplificar registo das sociedades gestoras de fundos de investimento  
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Grupo de trabalho  coordenado pela Portugal IN com a  APFIPP, BP, CMVM, ASF para 
implementação do projeto Portugal como destino Fundos de Investimento 

 

 

PROPÔR 

• Desenho do processo definido para 
registo de sociedades gestora de fundos 
de investimento 

• Instituição de ponto de contacto no BP e 
CMVM para constituição das sociedades 
gestoras 

• Aceitação de documentos em inglês 
• Disponibilização de formulários 

estandardizados em inglês 
• Equivalência de documentos 



Medida 16: Promover a avaliação da adequação dos cursos de requalificação e formação 
profissional às necessidades das empresas  
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Analisar a constituição de um grupo de trabalho para a realização de 
parcerias com o IEFP, Associações Empresariais, DGES, FCT para adequação 
dos cursos universitários e de requalificação/formação profissional às 
necessidades das empresas 

 

 

PROPÔR 



Obrigado! 
www.portugalin.gov.pt 
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