
 

 

 
Portugal; 
Grande dinamismo e presença no 
mercado 
Internacional 

Azeite e Vinhos 
O azeite e os vinhos portugueses são os produtos com mais 
prémios internacionais. Portugal tem duas marcas de vinhos entre 
as 100 melhores do mundo e uma marca de azeite entre as 
15 melhores do mundo. 
“Portugal, sede de empresas que desenvolvem as tecnologias 
mais inovadoras a nível mundial. Com infraestruturas de grande 
qualidade e avançados sistemas de comunicação” 
 

Aeronáutica 
O revestimento em cortiça para o interior de aviões, sofisticados 
sistemas tecnológicos para monitorizar sistemas críticos, fabrico 
de aviões não tripulados (UAV’s) ou o desenvolvimento de 
complexas aeroestruturas. Um setor reconhecido pelos principais 
players internacionais da indústria como Airbus, Embraer 
ou pela própria Agência Espacial Europeia. 
 

Agroalimentar 
Com um volume de negócios de 2.000 milhões de euros representa 
16% da indústria portuguesa, aposta por tecnologías emergentes para 

criar produtos de qualidade “premium” com uma vida mais longa, o que 

permite produzir, processar e conservar alimentos destinados a clientes 

mais distantes e ser um setor muito competitivo em mercados como o 

Brasil e Angola. 

 

 

 

“Portugal, sede de empresas que desenvolvem 
as tecnologias mais inovadoras 
a nível mundial. Com infraestruturas 
de grande qualidade e avançados 
sistemas de comunicação” 

Automóvel 
Produz componentes para automóveis combinando inovação, 
competência técnica e mão-de-obra de excelência, fatores determinantes 
para a instalação em Portugal de algumas marcas 
líderes a nível mundial. 
 

Biotecnologia 
O setor nacional que investe mais em I&D. As empresas portuguesas 
concorrem com os gigantes da indústria farmacêutica 
mundial. É o país com maior número de empresas que exportam 
produtos farmacêuticos de última geração a mercados tao 
exigentes como os E.U.A. ou Japão. 
 

Calçado 
Exporta principalmente calçado de couro e compete nos mercados 
internacionais graças à sua alta qualidade, design e inovação. 
Qualidades reconhecidas por destacadas figuras internacionais: 
Michelle Obama, a Rainha Letizia ou Pippa Middleton. É 
um dos setores de atividade que mais tem subido na cadeia de 
valor e hoje oferece alguns dos sapatos mais caros do mundo. 
 

Celulose, Papel e Borracha 
Um dos setores mais dinâmicos da economia portuguesa, representa 
cerca de 7% das vendas de bens para o exterior, com várias 
multinacionais portuguesas, o setor é um dos principais embaixadores 
dos produtos portugueses nos mercados internacionais. 
 

 



 

 

 
Energias Renováveis 
Portugal é um país com muitas horas de sol, períodos de vento 
e de chuva que transformam recursos sustentáveis em valor 
económico. Aposta em fontes alternativas para reduzir a sua dependência 
energética do exterior e estimular o crescimento de 
um cluster industrial que permitirá obter um Valor Acrescentado 
Bruto de 3.800 milhões de euros. 
 

Metalomecânica 
O setor metalúrgico e metalomecânico português caracteriza-se por 
ser muito heterogéneo, as quase 9.000 empresas que o compõem 
fabricam um grande número de produtos terminados e intermédios. 
 

Mobiliário 
A indústria de mobiliário em Portugal tem uma longa tradição e 
know-how acumulados que lhe permitem oferecer produtos de 
elevada qualidade a preços competitivos em relação aos seus 
principais concorrentes internacionais. 
 

Moldes 
Quase todas as grandes marcas mundiais de automóvel como 
BMW, Mercedes, Volvo, Renault, Honda, Peugeot, Citroen, Volkswagen 
ou Opel incorporam moldes portugueses em para-choques, 
porta-luvas, painéis de instrumentos e spoilers entre outros. 
Além disso, muitos produtos como os telemóveis da Nokia ou as 
malas Samsonite são fabricados com moldes portugueses. 
 

Plásticos 
Portugal é una referência mundial na produção de embalagens, 
o setor apresenta uma forte capacidade de inovação e de desenvolvimento 
de produtos. O quarto maior produtor mundial de 
embalagens de plástico é português. São muitas as grandes 
marcas mundiais que confiam em marcas portuguesas para levar 
os seus produtos aos consumidores. 

 
 

 
Saúde 
Até 2020 prevê-se colocar no mercado 5 novos fármacos de 
origem portuguesa, lançar mais de 50 novos métodos de diagnóstico, 
superar os 4.000 milhões de euros de volume de negócios 
anual e exportar mais de 70% da sua produção. 
 

Têxtil 
Desde a fiação, a tecelagem, o vestuário ou a cordoaria até aos 
têxteis-lar, Portugal é reconhecido internacionalmente pela elevada 
qualidade que incorpora em todos os seus produtos. 
 

TICE 
Portugal é um excelente laboratório para desenvolver e experimentar 
produtos e serviços inovadores no setor das TICE (Tecnologias 
da Informação, Comunicação e Eletrónica). 

 


