
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO DO WORLD ENERGY OUTLOOK 2018 

A Agência Internacional de Energia, da qual Portugal é membro desde 1981, realizou uma 
sessão de apresentação do World Energy Outlook 2018 no passado dia 9 de maio no Centro 
de Congressos de Lisboa. A abertura da sessão contou com a presença do Ministro do 
Ambiente e da Transição Energética – João Pedro Soeiro de Matos Fernandes, que lançou 
o mote: Portugal está “no caminho certo” para alcançar a independência energética em 
2030, tendo atualmente um rácio de dependência de 75%. Grande parte desse esforço será 
levado a cabo na próxima década. O objetivo passa pela redução da utilização de recursos 
fósseis, alcançando uma redução de emissões poluentes de 85% até 2030. 

O ministro afirmou que são objetivos ambiciosos, mas realistas, e que apesar de todos os 
setores terem o dever de contribuir para o alcance destas metas, será o setor da energia 
aquele que mais deverá contribuir para a redução das emissões de carbono no país. Para tal, 
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          NO AMANHÃ

de acordo com o plano nacional do clima e das energias renováveis, Portugal irá duplicar a 
sua capacidade instalada no que toca às fontes de energias renováveis solares e de aprovei-
tamento do vento. Este esforço nacional será sentido em todos os setores, desde a indústria 
aos serviços, levantando novos desafios no que diz respeito à distribuição e armazenamento. 

O ministro reforçou que o setor dos transportes será aquele onde estas alterações terão 
maior impacto, e onde estas serão mais visíveis, lembrando que este setor é o que mais 
contribui para a emissão de gases poluentes a nível nacional (25%). Para além de medidas 
e ações nacionais, o governante também fez menção ao fator de ajuda externa com o ob-
jetivo de ajudar outros países menos desenvolvidos a contribuírem para atenuar o impacto 
dos gases poluentes. Essa ajuda, será prestada pelo Governo maioritariamente a países de 
África, com quem Portugal tem relações e laços históricos, e com quem poderá partilhar 
a sua experiência e know-how. Terminou a sua apresentação fazendo referência à maior 
cooperação entre Portugal e Espanha, na criação de um mercado energético ibérico com 
ligação direta ao mercado de energia europeu.

Seguiu-se a apresentação do relatório por parte do Diretor Executivo - Dr. Faith Birol da 
Agência Internacional de Energia,  que começou por dar destaque ao sucesso que Portugal 
tem alcançado no âmbito das energias renováveis e na redução das emissões de carbono. 
Um exemplo de sucesso de Portugal foi que em 2018 as emissões globais aumentaram e 
apenas num reduzido grupo de países diminuíram e Portugal foi o que se destacou dentro 
desse grupo com o maior decréscimo. 

Faith Birol apresentou alguns números e factos de destaque do relatório, dando parti-
cular enfoque ao crescimento e desenvolvimento galopante durante os últimos 20 anos 
da emissão, tendo esse desenvolvimento estagnado em 2018, deixando a dúvida acerca da 

possibilidade de serem alcançadas as me-
tas climáticas estabelecidas a longo prazo.
Também destacou o facto de que para além 
de estarem a ser tomados esforços a nível 
mundial para reduzir as alterações climáticas, 
a verdade é que em 2017 e 2018 as emissões 
de CO2 atingiram níveis recorde, derivados 
do aumento do consumo de  energias fósseis. 

Concluiu a sua apresentação afirmando 
que na sua organização continuará a re-
portar as alterações, e medidas a adotar no 
presente e futuro, fornecendo a todos os 
países que estejam interessados os seus 
inputs e partilhando experiências com 
o objetivo de os ajudar a aumentarem a 
sua eficiência energética e a reduzirem as 
emissões de carbono. 

Congratulou os esforços feitos por Por-

tugal neste domínio, destacando-o como 
país exemplo.

A sessão de encerramento contou com 
as palavras do senhor Secretário de Estado 
da Energia - João Galamba o qual referiu 
que tendo em conta os objetivos estipulados 
para 2030, é necessário que os desafios 
sejam enfrentados num esforço comum.
Referiu ainda que com esta rápida alteração 
será imperativo que sejam tomadas escolhas 
certas tendo em conta a necessidade de mu-
dança para uma economia de baixo carbono, 
onde as famílias e empresas se possam 
adaptar facilmente a estas alterações.

Terminou a sua apresentação referindo 
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que estes desafios são comuns a toda a 
sociedade, e que todos os países devem-se 
unir neste esforço, que em grande parte é 
levado a cabo pela A.I.E. - Agência Interna-

Apresentação do Prof. Dr.  António Horta 
Osório -  CEO do Lloyds Bank 

Abertura da sessão com Eurico Brilhante Dias 
- Secretário de Estado da Internacionalização

A AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, no passado 
dia 17 de maio, promoveu a sua primeira conferência que teve como principal objetivo 
apresentar e debater os resultados que foram alcançados a nível da exportação. 

A sessão foi aberta pelo senhor Secretário de Estado da Internacionalização - Eurico 
Brilhante Dias, que referiu que há 7 anos consecutivos que o país apresenta um saldo 
positivo na balança de bens e serviços, atingindo em 2018 a barreira dos 44% do peso 
das exportações no produto interno bruto e ultrapassando esta barreira em 2019.

Nos dias de hoje, o país tem balanças comerciais mais favoráveis com a França, 
Reino Unido e Estados Unidos, mas  devemos continuar a apostar na diversificação de 
mercados por forma a reduzir o risco.

Referiu que o objetivo é atingirmos coletivamente a meta dos 50% do peso das ex-

João Galamba - Secretário de Estado da 
Energia

portações no PIB em meados da próxima 
década e para isso é necessário que as 
exportações nacionais continuem a cres-
cer 2% a 2,5% acima do crescimento do 
PIB. Para isso necessitamos  de ganhar 
quota do mercado. Segundo o senhor 
Secretário de Estado, o investimento 
direto estrangeiro tem sido uma mola 
fundamental das nossas exportações e 
que nos maiores exportadores nacionais 
encontramos sempre capital estrangeiro.

É necessário mais capital para somar 
ao conhecimento e talento que temos 
gerado para podermos continuar a cres-

cer e aumentar a produtividade.
Seguiu-se a apresentação do tema “De-

safios globais que as empresas portugue-
sas enfrentam no contexto internacional” 
pelo Prof. Dr.  António Horta Osório - CEO 
do Lloyds Bank que abordou os desafios a 
nível macro para as empresas portugue-
sas. Contextualizou o que aconteceu em 
Portugal nos últimos 10 anos pós crise, 
referindo que ao nível do PIB Portugal teve 
o melhor desempenho dos países so sul da 
Europa, desde a crise em 2008. Estamos 
melhores que Espanha, Itália e Grécia.

No que toca à balança das contas cor-
rentes, a situação melhorou considera-
velmente, entre 2007-2010 o défice das 
contas correntes foi superior a 10% do 

O Prof. Dr. António Osório deu extrema 
importância ao problema de demografia 
que Portugal tem em relação a toda a 
Europa. As estimativas para a população 
portuguesa de acordo com as Nações 
Unidas é que daqui a 30 anos iremos 
passar a cerca de 9 milhões (caso nada 
seja alterado) quase a mesma população 
que em 1950 (que era cerca de 8,4 mi-
lhões) sendo que atualmente somos 10 
milhões. Combinado com isso o rácio de 
dependentes atualmente é de cerca de 
1,5 trabalhadores para cada dependente 
e que irá passar em 2050 a mais de um 
dependente para um trabalhador, ou seja, 
menos trabalhadores para suportar mais 
dependentes. Ao contrário da Europa em 
que está previsto um aumento da popu-
lação em 2050. De futuro a sociedade 
portuguesa terá de gastar muito mais em 
despesas médicas e sociais para a popu-
lação idosa. Esta situação é crítica por-
que teremos muito menos trabalhadores 
para suportar a reforma das pessoas que 
se vão reformar. É também crítico para 
as empresas porque se isto acontecer o 
mercado interno também vai baixar. Um 
problema fundamental para o país resol-
ver, e só pode ser abordado decisivamente 
através de três fatores: 

cional de Energia mencionando ainda que o 
desafio de mitigar os efeitos dos gases po-
luentes vai ajudar a melhorar a competitivi-
dade das economias e o bem-estar geral.

 

CONFERÊNCIA AICEP 2019

PIB o que significa que importávamos e consumíamos mais  recursos do exterior do 
que o que podíamos exportar.  A partir de 2013, atingimos uma situação de equilíbrio. A 
dívida em percentagem do PIB está a baixar, mas continua alta. O setor bancário está 
a ir numa boa direção, com rácios de capital em Portugal à volta dos 13,5%. No entanto 
hoje a dívida de Portugal, é mais alta 10% do que em 2009.

• O primeiro é aumentar a taxa de nata-
lidade;

• O segundo fator é atrair de volta os 
jovens portugueses que estão no es-
trangeiro

• O terceiro é ter uma política de emi-
gração inteligente, trazendo para 
Portugal pessoas com as qualifica-
ções e competências que as nossas 
empresas e a sociedade necessita.

 
Só a combinação das três políticas ao 

mesmo tempo pode produzir resultados 
positivos. Projeções de crescimento 
para Portugal para os próximos 3 anos 
apontam para um crescimento de cerca 
de 2%. Somos uma pequena economia 
aberta e muito dependente do mercado 
externo. 

Listou 3 dos riscos globais: 

• desaceleração do comércio global
• sustentabilidade da dívida
• interrupção do comércio Reino Unido-

-Portugal.

O Prof. Dr. Luís Castro Henriques -  pre-
sidente da AICEP na sua intervenção 
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abordou o tema “Exportações & Investimento: resultados e desafios”, onde apresentou 
os números das empresas apoiadas pela AICEP. Deu destaque ao facto de que mais de 
10% do trabalho criado entre 2012 e 2016 foi gerado por empresas associadas à AICEP. 
Também foi referido que cerca de 46% do maior aumento das exportações em Portugal 

Apresentação do tema “Exportações & Investimento: resultados e desafios” pelo Prof. Dr.  Luís 
Castro Henriques -  Presidente da AICEP

foram feitas pelas empresas apoiadas pela AICEP.
O tema “A relevância das marcas na competitividade das empresas e como criar 

marcas que estabelecem relação emocional com o consumidor” foi apresentado pelo 
António Casanova - Presidente da Unilever Espanha, que numa apresentação muito 
dinâmica apresentou a lógica que a Unilever utiliza.

A Unilever fatura em Portugal cerca de 320/350 milhões de euros por ano e a nível 
mundial  vendem mais de um bilião de euros por ano.

António Casanova referiu que a Unilever não vende produtos, mas sim marcas. São 
estas que têm valor acrescentado na cadeia de valor, que contribuem para acrescentar 
valor ao produto, quer ao nível funcional quer ao nível emocional.

A Unilever é composta por marcas fortes e esse fortalecimento advém do conhecimen-
to e informação que se tem do consumidor. No entanto, para obter esse conhecimento é 

 Apresentação do Dr. António Casanova, Pres-
idente da Unilever Espanha

necessário conhecer o consumidor intima-
mente, investindo tempo para perceber de 
que forma as pessoas utilizam os produtos, 
e a lógica subjacente a essa utilização, nem 
sempre aquilo que o consumidor exprime 
é aquilo que depois aplica.

Foram dados exemplos de estudos rea-
lizados pela Unilever em que o consumidor 
indica querer produtos com menos sal e 
menos açúcar, no entanto perante um sim-
ples blind test o consumidor encaminha-se 
na grande maioria para os produtos com 
mais sal e mais açúcar. O tema da redução 
do plástico, que está em voga, é outro bom 

exemplo da importância de deter conhecimento acerca do comportamento do consumidor.
Apesar de se indicar como a favor da redução do plástico, através de entrevistas foi 

possível demonstrar que o consumidor é contra/não gosta da utilização de produto con-
centrado, apesar de estar provado que o custo médio de utilização é mais barato. Outro 
bom exemplo é a tentativa de introdução do refill em produtos básicos de consumo, que 
no entanto não foram aceites pelo consumidor e tiveram de ser retirados do mercado.

Apontou ainda que o segredo para a Unilever ser mais forte do que outras companhias 
está no tempo e dinheiro despendido no conhecimento dos consumidores, realizando 
testes, por forma a criar produtos melhores e que satisfação as suas necessidades.

Frisa o António Casanova que as grandes ideias que geram grandes empresas advêm 
da resolução de problemas que o consumidor não sabe que tem.

Também referiu que todas as grandes marcas têm uma visão de como a sociedade deveria 
ser e por isso é necessário adicionar emoção e paixão à utilização funcional dos produtos. 
Desta forma é possível  criar valor para uma marca já existente. Cada vez mais as marcas irão 
tomar posições políticas e sociais, na procura da criação de empatia com um consumidor cada 
vez mais exige.

Terminou a sua intervenção referindo 
que uma marca tem de ter uma razão de 
existir, um propósito, e que só as marcas 
que geram confiança, coragem, que são 
criativas e com pontos de vista profundos é 
que se vão destacar e singrar no mercado.

No âmbito dos temas abordados foram 
atribuídos os Prémios AICEP Exportação 
& Investimento “Melhor PME Exportadora” 
e “Melhor Investimento”. Os nomeados 
para o prémio de “Melhor PME Exporta-
dora” foram: Carmo Wood, FAMO – Indús-
tria de Mobiliário de Escritório, Miranda & 
Irmão e a Sociedade Têxtil Vital Marques 
Rodrigues, Filhos. A Miranda & Irmão em-
presa fabricante de componentes para bi-
cicletas foi a premiada como Melhor PME 
Exportadora, que Ana Bastos recebeu 
em nome da empresa. Esta empresa é a 
única fabricante da Europa de pedaleiras 
e travões, sendo que em 2017 apresentou 
um volume de negócios de 19,25 milhões 

Entrega dos prémios “Melhor PME Exportado-
ra“ e “Melhor Investimento“.

de euros dos quais 15 milhões correspon-
dem a exportações.

Para o prémio de “Melhor Investimento” 
foram nomeadas as empresas: Amorim 
Florestal, Gestamp Aveiro e Simoldes Plás-
ticos. Sendo a Simoldes Plásticos a grande 
vencedora do prémio, uma empresa que se 
dedica ao desenvolvimento e produção de 
componentes para o setor automóvel, que 
tem como principais clientes a Citroen Nis-
san, Opel, Peugeot, Volkswagen, Renault, 
Seat, Skoda, Toyota, Porsche e Honda. A 
empresa aumentou a produção e capacida-
de de produção depois de ter implementa-
do o projeto HighTechWrap.

A Agência para o Investimento e Co-
mércio Externo de Portugal recebeu o 
prémio “Best to Invest Top IPA 2019”, que foi 
atribuído em mãos por Annika Jostmeier 
Vice-presidente da Conway. Este prémio 
reconhece o profissionalismo, a capacita-
ção, a liderança, a equipa de colaboradores 
e o sucesso global das organizações.

A sessão de encerramento contou com a 
intervenção do senhor ministro dos Negócios 
Estrangeiro - Prof. Dr. Augusto Santos Silva  


