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A AICEP apoia a angariação de IDE transversalmente, incluindo a promoção 

de Portugal como destino de IDE e a identificação de potenciais investidores

▪ Realização de missões de 
angariação

▪ Promoção e participação em 
ações específicas de 
promoção de investimento

▪ Contacto e abordagem a 
potenciais investidores via
– Rede de FDI Scouts
– Rede Externa da AICEP (>60 

mercados)

Identificação 
de leads de 

investimento

Angariação e 
apoio ao 
investidor

Apoio à concretização 
do investimento
e financiamento

Acompanhamento 
(aftercare)
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Para assegurar um acompanhamento próximo dos investidores a AICEP tem 

uma equipa de Gestores 100% dedicados à Angariação de Investimento

Identificação 
de leads de 
investimento

Angariação e 
apoio ao 

investidor

Apoio à concretização 
do investimento
e financiamento

Acompanhamento 
(aftercare)

▪ Resposta e acompanhamento de potenciais 
investidores via Gestores de Angariação:

– Resposta a RFIs

– Coordenação de reuniões com entidades 
relevantes no processo de angariação (p.ex. 
consultoras ou outras entidades públicas)

– Apoio à seleção da localização do projeto

– Promoção de contactos com parceiros e 
fornecedores locais e acesso à plataforma Buy 
From Portugal
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Acompanhamento e apoio disponibilizado pela AICEP estende-se até à 

concretização do investimento via gestão de incentivos ou apoio técnico

▪ Equipa dedicada a analisar o enquadramento e 
elegibilidade do projeto para financiamento ao 
abrigo dos vários programas existentes (PT2020, 
Benefícios Fiscais)

▪ Acompanhamento da instalação e 
desenvolvimento do investimento, incluindo 
– Apoio na procura de recursos humanos ou 

formação profissional
– Apoio na execução do investimento e resolução 

de problemas de custos de contexto

Identificação 
de leads de 
investimento

Angariação e 
apoio ao 
investidor

Apoio à concretização 
do investimento
e financiamento

Acompanhamento 
(aftercare)
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Para potenciar o reinvestimento e acompanhar os projetos e incentivos 

concedidos a AICEP também dispõe de uma equipa comercial de aftercare

Identificação 
de leads de 
investimento

Angariação e 
apoio ao 
investidor

Apoio à concretização 
do investimento
e financiamento

Acompanhamento 
(aftercare)

▪ Serviços de aftercare a 
empresas encarteiradas, 
incluindo apoio na execução dos 
projetos de incentivos

▪ Promoção do reinvestimento –
expansão das atividades existentes 
– e de sourcing nacional

▪ Participação em 
eventos/promoções setoriais 

aicep PORTUGAL GLOBAL 
POSICIONA-SE JUNTO DOS 
INVESTIDORES COMO UMA 

ONE-STOP-SHOP
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1 Science, Technology, Engineering and Mathematics
7

Estratégia 
e fatores de 
sucesso na 
angariação 
de IDE

Ambiente macro 
 Recuperação favorável de Portugal, com final do programa de ajustamento
 Estabilização do risco país
 Fatores chave de competitividade do país

Estratégia nacional de apostar em
 Promover e incentivar a Inovação
 Reforçar a posição de Portugal no ensino das STEM1 e línguas 

estrangeiras
 Orientar incentivos financeiros a I&DT e investimentos produtivos

Externalidades positivas na perceção de Portugal 
 Empresas nacionais têm uma presença internacional cada vez maior, 

posicionando-se como “promotores” de Portugal
 Portugal está na moda, como o forte fluxo turístico demonstra

Posicionamento junto dos investidores
 Reforço do pitch de “venda” de um Portugal competitivo e talentoso
 Maior enfoque em atrair investimentos qualificados e valorizadores 

do talento (p.ex., centros de competências, projetos de I&DT)
 Promoção do reinvestimento e abordagem de longo prazo a atuais 

investidores

Detalhado a 
seguir



Pitch de Portugal procura destacar a proposta de valor nacional de forma 

clara e está enfocado em captar investimento qualificado e estruturante
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É um destino de referência: Portugal foi 
escolhido por várias multinacionais

Numa localização privilegiada e porta de 
acesso a 2 mercados: EU + PLP

Caracterizado pela competitividade e 
capacidade para atrair novas empresas

É um líder mundial na inovação e prestação 
de serviços tecnológicos

Com talento de alta qualidade, flexível, 
empenhado e com elevado domínio de línguas

Possui um ecossistema de startups em forte 
crescimento

Tem infraestruturas de alta qualidade a nível 
de transportes e TI

É um excelente país para se viver (qualidade 
de vida e clima)



De facto, tem emergido um novo racional para se investir em Portugal: mais 

focado no TALENTO, COMPETITIVIDADE e INOVAÇÃO…

Nova vaga de investimento com um 
racional distinto com enfoque na

Competitividade de Portugal e atratividade 
para fazer negócios (Top30 no ranking 
DOING BUSINESS)

Qualidade e flexibilidade dos recursos 
humanos portugueses (p.ex. pool de 
talentos de engenharia e capacidades 
linguísticas)

Qualidade da rede de infraestruturas e 

centros de investigação

Existência de redes de fornecedores 
de elevada qualidade (p.ex. automóvel)
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… E Portugal é cada vez mais percecionado como um destino de 

investimento com carácter tecnológico ou inovador

De… Para…

 Predominância de investimentos 
intensivos em mão-de-obra (baixo 
custo) e com natureza pouco 
tecnológica e de baixo valor 
acrescentado

 IDE de alto valor acrescentado 
concentrado sobretudo no setor Auto

Crescente peso de setores tecnologicamente 
avançados e com alto VAB, com o surgimento 
de novos clusters de industrias de ponta

Emergência de investimento em centros de 
serviços partilhados (CSP) e centros de 
competências (CP)

Natureza do investimento realizado em Portugal
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Investimento em CSP e CP tem registado um forte crescimento, sinal do 

reconhecimento da qualidade do talento e do maior enfoque nesta tipologia

1 Altran também anunciou recentemente a criação do seu 3º polo tecnológico em Gaia

2014-16

>2018

2017

EXEMPLOS DE INVESTIMENTOS EM CSP E CENTROS DE COMPETÊNCIAS

Interesse em 
Portugal deverá 

manter-se forte, com 
perspetivas de novos 

investimentos em 
Centros de Serviços 

Partilhados e Centros 
de Competências. 

AICEP está a 
acompanhar de forma 

próxima um leque 
alargado de 
potenciais 

investimentos com 
potencial criação de 
~5 mil empregos

Porto torna-se o núcleo de desen-
volvimento das plataformas web

Criação de 3º centro de competências 
com >450 pessoas (“TV Hub”)

Criação de Global Delivery Centre1

para desenvolver soluções integradas 
para sistemas inteligentes

Abertura de Centro de Inovação 
Tecnológica em Viseu

Abertura de "Cyber Security 
Operation Center“ em Lisboa

Centro de serviços de partilhados 
financeiros (340FTEs)

Criação de centro de 
competências de TI no Porto

Inauguração de novo centro de 
tecnologia em Braga

Mudança do seu centro tecnológico 
para o Porto

Abertura de centro de inovação em 
Sintra (“Cloud Innovation Center”)

Abertura de um centro de I&D na 
área da engenharia no Porto

Abertura do primeiro "Digital 
Delivery Hub“ a nível mundial 
(~125 profissionais)
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Por último, para a alteração do paradigma de investimento estrangeiro tem 

sido essencial a transformação e o dinamismo do tecido exportador

De… Para…

 Predominância de empresas 
focadas no mercado interno ou com 
elevada dependência dos países 
europeus

 Produtos de baixo custo e baixo 
valor acrescentado, caracterizados 
por serem mão-de-obra intensivos e 
pouco tecnológicos

Base exportadora mais alargada e com maior 
diversificação de mercados

Aumento da qualidade dos produtos e melhoria 
da reputação dos setores industriais tradicionais

Maior peso dos produtos de alto valor 
acrescentado e com componente tecnológica

Emergência de movimento de startups com forte 
orientação internacional

A natureza do tecido exportador alterou-se
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Os dados mais recentes mostram que o investimento produtivo apoiado via 

PT2020 pela AICEP tem sido assinalável

1 Inclui projetos de Inovação Produtiva e I&DT

PRINCIPAIS DESTAQUES DO INVESTIMENTO PRODUTIVO1 APOIADO 
PELA AICEP DESDE 2015
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1.643 M Euros     2015/16

Projetos de investimento produtivo 
apoiados pela AICEP

>2.300 M Euros   2017

Projetos de investimento produtivo a 
serem analisados pela AICEP

54% 
IDE

~70% 
IDE

REGRESSO DE PROJETOS DE IDE 
GREENFIELD
GROUPE GMD, MECACHROME

INVESTIMENTOS DE EXPANSÃO DE 
GRANDES INVESTIDORES 
ESTRANGEIROS EM ANÁLISE
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1 241

1 061

659

455

205

2017

1 543

16Média entre 
2007-2014 

(QREN)

481

180

Projetos apoiadosSem decisão final

Investimento apoiado1 no âmbito do SI Inovação Produtiva – por ano de candidatura
(Milhões de euros)

Média anual 
apoiada PT2020

2015-2016

Média anual 
apoiada QREN

2007-2014

481 758

+58%

Investimento apoiado via SI Inovação Produtiva com aumento médio anual 

de ~60%. Além disso, dado o atual pipeline 2017 poderá ser o melhor ano 

desde 2007!
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1 Considerando projetos em análise

55% 
IDE

65% 
IDE1

+10p.p



Investimento apoiado de I&DT também registou um forte crescimento, com 

destaque para os projetos de co-promoção e o aumento do IDE
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Investimento apoiado1 no âmbito RCI do I&DT – por ano de candidatura
(Milhões de euros)

80

32

215

195

19

QREN Total
(2007-14)

160

48

326

2016

26

2015 2017

Sem decisão final I&DT - Copromoção I&DT - Individuais
Média anual 

apoiada PT2020
2015-162

Média anual 
apoiada QREN

2007-13

31 64

3 40

28 24

+2X

1 Investimento apoiado apenas considera os projetos com decisão de apoio favorável e que receberam efetivamente parte ou a totalidade 
do incentivo
2 Exclui o ano de 2017 pois todos os projetos estão em fase de análise 3 Considerando projetos em analise

Forte crescimento de 
projetos de co-promoção 

com as Universidades

9% 
IDE

38%3

IDE 
PT2020

+29p.p.



Quais os principais benefícios para Portugal com os projetos de incentivos 

geridos pela AICEP e a captação de IDE?
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Investimento

 Potencia a angariação de IDE de alto 
valor acrescentado e a promoção de 
novos investimentos nacionais 
estruturantes

I&DT

 Catalisador do desenvolvimento de 
novos produtos, soluções tecnológicas 
facilitando a tomada de “risco” pelas 
empresas e a retenção de know-how 
e talento em Portugal

MAIS EMPREGO!

MAIS EXPORTAÇÕES!

MAIS VAB E INOVAÇÃO!

MAIS PIB!



Estimando o impacto dos projetos apoiados no QREN é possível concluir 

que o impacto na economia das empresas apoiadas é assinalável

1 Previsão assumindo a mesma taxa de cumprimento por medida dos projetos já encerrados no âmbito do QREN
2 Emprego (-410 mil empregos a tempo completo) caiu no período 2007-2016 pelo que apenas se considerou o período de recuperação.
Fontes: INE, Pordata

Mais 
exportações

Mais 
emprego

Projetos 
encerrados

Estimativa AICEP para 
projetos apoiados QREN1

+ €2,5 Mil 
milhões

(+66% da base)

+ 7 mil postos 
de trabalho

(+17% da base)

+ €8,5-10,2 Mil 
milhões

(+80-93% da base)

+ 18-19 mil postos 
de trabalho

(+18% da base)

Estimativa de impacto equivale a2

42-48% do 
aumento das 

exportações em 
Portugal entre 

2007-16

11% dos 
empregos 
criados em 

Portugal entre 
2012-16
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PREVISÃO DE IMPACTO DOS PROJETOS APOIADOS NO QREN (INOVAÇÃO PRODUTIVA, I&DT E INTERNACIONALIZAÇÃO)
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Disclaimer
This document is provided for informational purposes only. All information contained in this document was compiled in
good faith by AICEP using sources of public information considered reliable, although its accuracy cannot be
guaranteed. It partially reflects but does not disclose completely nor substitute knowledge of the full legislation
governing incentives in Portugal. AICEP is available to assess specific business plans and to determine how specific
investments may qualify for incentives packages and what, if any, type of packages may be applicable to the
investment. The dissemination or copy, in total or in part, of this document is not allowed without permission.



AUSTRÁLIA

MYANMAR
VIETNAME

A capilaridade da rede da AICEP e a presença de FDI Scouts nos principais 

mercados de IDE permitem contactar os investidores mais relevantes

 54 ESCRITÓRIOS 
QUE PERMITEM 
COBRIR >60 
MERCADOS

 PRESENTE EM 
TODOS OS 
PAÍSES PALOP

Mercado coberto por FDI 
Scout
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