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A atividade da Construção portuguesa diminui nos mercados internacionais
(-14% em 2016), mas a sua presença continua relevante em África e na América
Central e do Sul. Nos mercados sul africanos Portugal posiciona-se em 2º lugar
na execução dos grandes projetos de infraestruturas, logo a seguir à China.
O novo Plano de Investimento Externo Europeu (PIE), lançado pela Comissão
Europeia constitui uma oportunidade para dinamizar e recuperar
a internacionalização das empresas de construção portuguesas em África,
alavancando o investimento em projetos de desenvolvimento.
Na América Central e do Sul verificou-se uma melhoria do posicionamento
relativo das construtoras portuguesas, passando a representar 16% do total da
atividade internacional no ranking europeu.
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Sumário Executivo
1. A presente edição dos Cadernos da Internacionalização sintetiza a análise da atividade das empresas de
construção portuguesas e europeias nos mercados internacionais em 2016 e a sua evolução ao longo da
última década.
Os dados apurados pelos EIC-European International Contractors mostram que nos dois últimos anos registou-se uma diminuição quer do volume de negócios quer da carteira de encomendas obtidos no exterior
pelas empresas de construção portuguesas. Mesmo assim, ao longo da década a atividade internacional das
construtoras portuguesas cresceu a uma média anual de 9%.
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Refira-se que este crescimento foi superior ao registado pela atividade internacional das construtoras europeias, que cresceu a uma taxa de 5% ao ano no mesmo período.
No contexto da atividade internacional das construtoras europeias, importa salientar que as empresas de
construção portuguesas continuam a ocupar lugares de destaque na América Central e do Sul e em África.
A Construção portuguesa representa 16% do total do volume de negócios internacional das construtoras
europeias na América Central e do Sul e 15% em África, correspondendo, em termos absolutos, a 1.713 e
2.212 milhões de euros, respetivamente.
No ranking do volume de negócios dos países europeus na América Central e do Sul relativo a 2016, com
um valor de 10.772 milhões de euros, Espanha continuou a ocupar o 1º lugar e Portugal reconquistou a 3ª
posição, a seguir à Itália, posicionada em 2º lugar.
Já no mesmo ranking, mas referente a África, com um valor de 14.870 milhões de euros em 2016, França
continuou a ocupar o 1º lugar e Portugal posicionou-se em 4º lugar, perdendo a segunda posição para a
Turquia, ficando a Itália em 3º.
Tomando em consideração os novos contratos celebrados pelos países europeus em África, em 2016 Portugal manteve o 3º lugar na lista de classificação, com um volume de 2,840 milhões de euros, atrás da França,
com 3,895 milhões e da Itália, posicionada em 1º lugar, com 4,051 milhões de euros em novos contratos
firmados nos mercados africanos.
2. Acresce salientar que, de acordo com o estudo da Deloitte elaborado com base na construção de grandes projetos de infraestruturas, a influência de Portugal em África é ainda mais evidente nos mercados da
zona sul de África (Angola, Moçambique, Malawi). Em 2016 as construtoras portuguesas foram responsáveis pela execução de 9,4% das grandes infraestruturas e para as quais não empregaram financiamento,
posicionando-se em 2º lugar, logo a seguir às construtoras chinesas que executaram 17,6% dessas obras e
financiaram 8,2%.
Ainda nesta linha de análise e globalmente, em 2016 Portugal está em 4º lugar no conjunto dos países
que constroem infraestruturas em África e, sem despender investimento, considerando as construtoras europeias, em 3º lugar, atrás da França e da Itália, que ocupam, respetivamente, o 1º e 2º lugares. Mas os
construtores chineses são, de facto, os principais executantes dos grandes projetos de infraestruturas no
continente africano.
3. A presença das construtoras portuguesas em África pode revelar-se uma vantagem competitiva significativa no âmbito da política externa europeia, onde se destaca o lançamento do Novo Plano de Investimento
Externo Europeu (PIE), que se destina a financiar projetos de investimento que promovam o desenvolvimento sustentável em África e nos países vizinhos da União Europeia.
Com um orçamento de 4,1 biliões de euros e a perspetivar um investimento de 44 biliões de euros até 2020,
o PIE e a nova gama de instrumentos financeiros para o fomento do investimento europeu em África pode
constituir uma oportunidade para as empresas de construção e de todas as que integram a cadeia de valor
do Setor, sobretudo para operadores e gestores de infraestruturas e todos os potenciais investidores em
projetos de desenvolvimento em África.
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FACTOS E PERSPETIVAS

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO EM NÚMEROS

VALORES
Milhões €

Variação 2016/2015

Volume de Negócios no Exterior

4.498,5

-14%

Novos Contratos no Exterior

4.226,6

0%

Fonte: Estatísticas EIC /FEPICOP / AECOPS

I – Visão geral
Em 2016 a atividade das empresas de construção portuguesas nos principais mercados internacionais diminuiu. O volume de
negócios no exterior (VNE) rondou os 4,5 mil milhões de euros, com uma diminuição de 14% em relação a 2015, acentuando
a quebra iniciada o ano passado. Mesmo assim, nesta última década, o VNE cresceu a uma média anual de 9%.
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EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DA CONSTRUÇÃO NO EXTERIOR (Milhões €)

     

Fonte: Estatísticas EIC / FEPICOP / AECOPS (Milhões €)

Esta redução do volume de negócios está em muito relacionada com o contexto económico adverso que se fez sentir
nos principais mercados africanos, resultante sobretudo da
queda do preço do petróleo e de outras matérias-primas,
com repercussões no consumo interno e no investimento
público.
A carteira de encomendas no exterior, em 2016, cifrou-se

nos 4,2 mil milhões de euros, mantendo praticamente o
nível de volume atingido o ano anterior. De referir que,
entre 2006 e 2016, as obras em carteira cresceram a uma
média anual de 4%.
Em termos macroeconómicos, o volume de negócios no
exterior das empresas de construção passou a representar,
em 2016, cerca de 2% do PIB, quando em anos anteriores

EVOLUÇÃO DOS NOVOS CONTRATOS DA CONSTRUÇÃO NO EXTERIOR (Milhões €))

     

Fonte: Estatísticas EIC / FEPICOP / AECOPS (Milhões €)
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representou 3%. Quanto ao peso nas exportações nacionais o valor foi de 6%, o mesmo que em 2010.

Volume de negócios no exterior / PIB

2%

Contratos Internacionais / PIB

2%

Volume de negócios no exterior / Exportações

6%

PERSPETIVAS DE EVOLUÇÃO

Perspetiva-se uma estabilização da produção da Constru-

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO VOLUME
DE NEGÓCIOS

Fonte: Estatísticas EIC /FEPICOP / AECOPS

e os 2,8 mil milhões de euros.

ção nos mercados internacionais, com quebras sobretudo
na Europa, como resultado da redução de novos contratos
celebrados. Ao invés, o aumento da carteira de encomendas em África e no Médio Oriente apontam para a intensificação da atividade nestas zonas geográficas.

II – Distribuição geográfica da atividade externa
A atividade internacional das empresas de construção portuguesas, distribuída por 39 países, continuou centrada nos
mercados de África e da América Central e do Sul.
Em 2016, a distribuição percentual do volume de negócios
por região sofreu duas alterações com significado: perda de
quota de mercado em África e ganho no da América Central e do Sul, em resultado da quebra de atividade no continente africano, a par de um crescimento na América Latina.
Apesar da redução da produção (-29% face a 2015), África
manteve-se o principal mercado externo das construtoras
portuguesas. Este continente foi responsável por cerca de
metade do total do volume de negócios externo e por 67%
dos novos contratos celebrados no mercado internacional,
que rondaram, respetivamente, os 2,2 mil milhões de euros

Sublinha-se que, em termos relativos, o volume de negócios
obtido em África representou -10 pontos percentuais (p.p.)
que o registado no ano passado (60%). Assim, em 2016, a
quota de mercado referente a África foi a menor registada
desde 2006, já que ao longo da década a parcela correspondente à atividade nesse mercado oscilou entre 55% e 78%.
É de notar que, tendo o volume de negócios caído 29% face
a 2015, a carteira de encomendas aumentou 11%, o que
sugere uma melhoria das perspetivas neste continente. Já o
peso relativo dos novos contratos registou um aumento de
8 p.p., subindo de 60% em 2015 para 68% em 2016.
Refira-se que, desde 2012, as receitas obtidas em África decresceram a uma média anual de 4% e a carteira de encomendas teve um crescimento médio anual pouco expressivo
(1%).
Em 2016 a América Central e do Sul aumentou a sua importância relativa, traduzindo 38% da atividade no exterior, o
que exprime um aumento de 12 p.p. face ao ano anterior.
O volume de negócios obtido nesta região cifrou-se nos 1,7
mil milhões de euros, traduzindo um aumento de 27% face
a 2015 e um crescimento médio anual de 40% entre 2006 e
2016.
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A carteira de encomendas na América Central e do Sul estabilizou, tanto quanto ao seu peso relativo no total (24%)
como no valor dos novos contratos celebrados, que somaram pouco mais de 1.000 milhões de euros.

pelo aumento tanto do volume de negócios (32 milhões de
euros), como dos novos contratos celebrados (24 milhões de
euros).

Face ao ano anterior, em 2016 a atividade na Europa diminuiu significativamente: -26% no volume de negócios, que
somou cerca de 540 milhões de euros, e -45% na carteira de
encomendas, que rondou os 350 milhões de euros. Estes dados refletem uma clara redução da atividade nesta região.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA
DO VOLUME DE NOVOS CONTRATOS

O peso relativo do volume de faturação no mercado europeu reduziu-se de 14% para 12% e o da carteira de encomendas de 15% para 8% no total dos mercados externos.
A presença das empresas de construção portuguesas nos
mercados do Médio Oriente tem sido pouco expressiva em
termos de quota de mercado. No entanto, em 2016 verificou-se o crescimento da atividade nesta região, a avaliar

Fonte: Estatísticas EIC /FEPICOP / AECOPS

COMPARAÇÃO ANUAL DO VOLUME DE NEGÓCIOS
E DOS NOVOS CONTRATOS DA CONSTRUÇÃO NO EXTERIOR (Milhões €)
2015
Região

Novos
Contratos(M€)

Europa

2016

Volume
Negócios (M€)

Novos
Contratos (M€)

Variação 2016/2015

Volume
Negócios (M€)

Novos
Contratos

Volume
Negócios

634

733

349

541

-45%

-26%

1.015

1.348

1.013

1.713

0%

27%

Oriente)

2.551

3.131

2.840

2.212

11%

-29%

Médio Oriente

20

12

24

32

19%

160%

América do Norte

n.d.

n.d.

1

0

n.d.

n.d.

América Central
e do Sul

e do Sul

África (exclui Médio
Oriente)
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EVOLUÇÃO DO PESO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO VOLUME DE NEGÓCIOS

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS

EVOLUÇÃO DO PESO DA DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS NOVOS CONTRATOS

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS
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III – O desempenho por países

de construção obtiveram aumentos no volume de faturação apenas no Brasil, México e África do Sul.

Em 2016, os principais dez mercados externos do setor
da Construção constam do quadro seguinte. Por ordem
de importância em termos de volume de negócios surgem: Angola (26% do total); México (10%); Moçambique (9%); Brasil e Peru (7%); Polónia (5%); Venezuela
(4%); Argélia, Malawi e África do Sul (3%).

Por outro lado, ocorreram descidas significativa da atividade nos principais mercados africanos (Angola, Moçambique e Argélia), em linha com a desaceleração do
crescimento registada nesses mercados.

Os dados apurados mostram que em 2016 as empresas

O valor da carteira de encomendas subiu no Brasil, na
Colômbia, no Malawi e em Moçambique, com menor expressão neste último país.

OS 10 PRINCIPAIS MERCADOS EXTERNOS
Volume de Negócios
País

Valor

Peso

Var.
2016/2015

Angola

1157

26%

-33%

México

443

10%

Moçambique

406

Brasil

Novos Contratos
País

Valor

Peso

Var.
2016/2015

Angola

1403

33%

14%

6%

Argélia

737

17%

-3%

9%

-30%

Brasil

346

8%

110%

327

7%

2%

Colômbia

277

7%

369%

Peru

297

7%

-17%

Moçambique

246

6%

5%

Polónia

238

5%

-28%

Malawi

216

5%

361%

Venezuela

166

4%

-21%

Polónia

173

4%

-50%

Argélia

127

3%

-39%

Venezuela

118

3%

-35%

Malawi

122

3%

-16%

Peru

107

3%

-39%

África do Sul

122

3%

19%

África do Sul

94

2%

-46%

Fonte: Estatísticas EIC / FEPICOP / AECOPS
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Principal mercado externo das empresas de construção portuguesas. Registou
significativa redução da atividade, a par do aumento da carteira de encomendas

Apesar da queda acentuada da atividade, Angola continuou a ocupar a posição
número 1 na atividade internacional das empresas de construção portuguesas, com
um volume de negócios de 1.157 mil euros, -33% que em 2015, mas com um aumento de 14% na carteira de encomendas que atingiu os 1.403 mil euros.
Em termos do seu posicionamento relativo, Angola reduziu ligeiramente a sua posição no volume de negócios, 52% do mercado africano em 2016 (-3 p.p que em
2015) e subiu um ponto percentual, representado praticamente metade dos novos
contratos celebrados em África.
As perspetivas são favoráveis para o mercado de Angola, tendo em conta que o valor dos novos contratos celebrados é superior ao volume de negócios concretizado.

Demonstrou ligeiro acréscimo de atividade

O México ocupou a segunda posição no ranking por países do volume de negócios

MÉXICO

externo - 443 milhões de euros - mas não se registou nenhuma adjudicação de novos contratos.

Apresentou uma quebra significativa de atividade

Em Moçambique o volume de negócios rondou os 406 mil euros, uma quebra de
30% face a 2015. Desceu para terceiro lugar no ranking do volume de negócios

MOÇAMBIQUE

externo por países. Os novos contratos, no valor de 246 mil euros, traduziram um
aumento de 5% comparativamente ao ano anterior. Em termos relativos, Moçambique diminuiu a sua posição no volume de faturação: 9% em 2016, contra 19% em
2015.

Único mercado do ranking com desempenho positivo

Situado em terceiro e quarto lugar nos rankings acima apurados, com 327 milhões

BRASIL

de euros em volume de negócios e 346 milhões de euros na carteira de encomendas, a que correspondem aumentos de 2% e 110% face ao ano anterior, o Brasil
obteve nota positiva nos dois indicadores, evidenciando perspetivas de aumento de
atividade. Subiu duas posições no ranking do volume de negócios por países relativamente ao ano anterior.
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Redução significativa da atividade

O Peru desceu uma posição no top do volume de negócios e apresentou uma quebra de 39%
no volume de novos contratos relativamente de a 2015.

PERU

Diminuição acentuada da atividade

POLÓNIA

A Polónia, principal mercado europeu das construtoras portuguesas desceu uma posição no
ranking do volume de negócios por países face ao ano anterior. Salienta-se a variação de -28%
e -50% respetivamente do volume de faturação (238 milhões de euros) e do volume de novos
contratos (173 milhões de euros) comparativamente a 2015
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Destaques
Na figura seguinte evidenciam-se as principais alterações em termos de Volume de Negócios (VN) e Novos Contratos (NC) por região.

Europa
VN: -26%
NC: -45%
A Polónia é responsável por 50% do
mercado europeu. A faturação diminuiu 28% e a carteira de encomendas
50%.

África
Corresponde a 49% da faturação
internacional

América Central e do Sul
Representa 38% do volume de faturação internacional

VN: 2.212 milhões de euros
(-29%)

Médio Oriente
Expressão reduzida

NC: 2.840 milhões de euros
(+11% face a 2015)

VN: 27%

Aumento da carteira de encomendas em
Angola (+14%) e em Moçambique (+5%)

NC: 0%

VN
NC

O México mantém peso de 10% do total da
faturação internacional e cerca de 1/4 no
conjunto da região
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FACTOS

ATIVIDADE
TIVID
DADE INTERNACIONAL
I - Atividade internacional das construtoras europeias
vulgados pelos EIC – European Internacional Contrac-

1 . Visão geral

tors, o volume de negócios obtido pelas construtoras
1.1.

Volume de Negócios

europeias nos mercados externos ficou nos 171,7 mil

Em 2016 a atividade internacional das construtoras

milhões de euros em 2016, uma variação de - 5% com-

europeias decresceu. Segundo os últimos dados di-

parativamente a 2015.
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EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL REALIZADO PELAS CONSTRUTORAS EUROPEIAS
(MILHÕES €)



     

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS

Considerando a década 2006 – 2016, a internacionalização das construturas europeias tem evidenciado uma trajetória favorável.
Apesar de em 2009, 2013 e 2016 terem ocorrido quebras
de atividade, desde 2006 o volume de negócios cresceu a

uma média anual de 5%.
O ranking do volume de negócios obtido no exterior pelas construtoras europeias mostra que França, tal como
em anos anteriores, lidera o mercado internacional, com

RANKING DO VOLUME DE NEGÓCIOS NO EXTERIOR POR PAÍSES EUROPEUS
(MILHÕES DE € E PESO NO TOTAL)
21%
14%
13%
8%
8%
8%
8%
6%
5%
4%
3%
1
1

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS
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uma faturação de cerca de 36 mil milhões de euros, correspondentes a 21% do mercado internacional. Em segundo e terceiro lugares posicionam-se a Alemanha e a
Turquia, respetivamente com 24,7 e 22,4 mil milhões de
euros, correspondendo a 14% e a 13% do total da faturação internacional.
Neste ranking, Portugal mantém o 11º lugar, responsável por 3% do total do volume de negócios obtido no
exterior pelas construtoras europeias. No entanto, Portugal detém posicionamentos mais favoráveis na América
Central e do Sul e em África, respetivamente, terceiro e
quarto lugares, conforme analisado mais em detalhe no
Capítulo II.

atividade internacional na Europa, em contraposição
com a diminuta presença na América Central e do Sul.
O mercado europeu, mantendo-se a principal região de
atuação das construtoras europeias, com cerca de 72 mil
milhões de euros em volume de negócios correspondentes a 42% do total do volume de negócios internacional,
registou em 2016 uma quebra de 4% face a 2015.

Distribuição Geográfica
O gráfico abaixo mostra que em 2016 as empresas de
construções europeias estiveram presentes nos cinco
continentes. Maioritariamente, desenvolveram a sua

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO VOLUME DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL DAS CONSTRUTORAS EUROPEIAS
(MILHÕES €)

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS
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VOLUME DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL DAS CONSTRUTORAS EUROPEIAS COMPARAÇÃO ANUAL

-4%

Total

-5%

1%
-18%

6%

-16%

-3%

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS

A América do Norte (EUA e Canadá) foi o segundo mercado externo para as construtoras europeias. O volume
de negócios obtido nesta geografia atingiu quase 30
mil milhões de euros, o que, em termos relativos, representou 17% da atividade total internacional e um ténue
aumento relativamente a 2015 (1%).
Com o volume de faturação a descer 18% comparativamente a 2015, o Médio Oriente foi o mercado onde
se verificou a maior variação negativa da atividade externa em 2016. Os 19,7 mil milhões de euros atingidos,
acabaram por reduzir para 11% a posição relativa da
zona no total da atividade externa.
As receitas obtidas na Ásia e na Austrália (analisadas em
conjunto) cresceram 6% relativamente ao ano anterior,
com o volume de negócios a atingir os 25,6 mil milhões
de euros, aumentando para 15% o peso relativo deste

mercado na atividade internacional.
África continuou a ser um espaço de reduzida atuação
das construtoras europeias em 2016, onde obtiveram
um volume de negócios de 14,9 mil milhões de euros,
traduzindo uma quebra de 3% em relação a 2015. Ainda assim, foi garantido o seu peso relativo (9%) no total
internacional.
O mercado da América Central e do Sul manteve, em
2016, a reduzida expressão (6%) na atividade externa
das construtoras europeias, com um volume de negócios de pouco mais de 10 mil milhões de euros, que se
traduziu numa redução de 16% face a 2015.

1.2. Novos Contratos
O volume de novos contratos firmados em 2016 pelas
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EVOLUÇÃO DOS NOVOS CONTRATOS INTERNACIONAIS REALIZADOS
POR CONSTRUTORAS EUROPEIAS (MILHÕES €)

      3%

Fonte: Estatísticas EIC /FEPICOP / AECOPS

construtoras europeias nos mercados internacionais
rondou os 177,7 mil milhões de euros, traduzindo um
crescimento médio anual na ordem dos 3% na década
começada em 2006.

Em 2016, verificou-se um ténue aumento da carteira
de encomendas, o que indicia alguma estabilidade da
atividade externa das construtoras europeias fora do
mercado interno.

COMPARAÇÃO ANUAL DOS NOVOS CONTRATOS INTERNACIONAIS – CONSTRUTORAS EUROPEIAS EIC

Novos Contratos

Variação 2016/2015

=

Total Internacional

0%

Europa

-9%

América do Norte (EUA e Canada)

25%

América Central e do Sul

8%

Ásia e Austrália

-3%

África

-8%

Médio Oriente

11%

Fonte: EIC /FEPICOP / AECOPS
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Por outro lado, a correspondência entre o volume dos
novos contratos internacionais e o volume de faturação demonstra a consolidação do processo de internacionalização das construtoras europeias.

da atividade nestas zonas geográficas.

Perspetivas a curto prazo
Perspetivas positivas para os mercados da América (do
Norte, Central e do Sul) e do Médio Oriente em resultado do aumento da carteira de encomendas.
Os mercados da Europa, de África e do bloco Ásia e
Austrália apresentam quebras no desenvolvimento da
carteira de encomendas, o que sugere uma diminuição
TOP 10 DOS PAÍSES EUROPEUS EM NOVOS CONTRATOS NOS GRANDES MERCADOS
Na lista de classificação dos novos contratos celebrados pelos países europeus nos mercados internacionais em 2016, Portugal
manteve o 3º lugar em África e desceu para o 4º lugar na América Central e do Sul



AMÉRICA DO NORTE

MÉDIO ORIENTE

NC Internacionais: 35.447 M€

NC Internacionais: 12.087 M

20% do Total NC Internacionais

12% do Total NC Internacionais

Var. 2016/2015: 25%

Var. 2016/2015: 11%

2016

2015

País

Milhões
€

Var.
2016/2015

2016

2015

País

Milhões
€

Var.
2016/2015

1

1

Alemanha

13.718

25%

1

2

Grã-Bretanha

6.074

36%

2

4

Suécia

8.232

124%

2

1

Turquia

5.777

5%

3

5

Itália

4.951

303%

3

3

Itália

3.652

9%

4

3

França

4.468

-13%

4

9

Espanha

2.727

653%

5

2

Espanha

3.778

-42%

5

5

Bélgica

935

-39%

6

6

Holanda

243

-69%

6

7

Holanda

622

8%

7

9

Bélgica

38

-32%

7

6

Alemanha

543

-51%

8

8

Áustria

10

-38%

8

4

França

540

-65%

9

7

Grã-Bretanha

8

-62%

9

8

Áustria

174

-67%

Portugal

1

-

10

Portugal

24

20%

10
10

Dinamarca

10

Dinamarca
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AMÉRICA CENTRAL E DO SUL

EUROPA

NC Internacionais: 12.348 M €

NC Internacionais: 71.722 M €

7% do Total NC Internacionais

40% do Total NC Internacionais

Var. 2016/2015: 8%

Var. 2016/2015: -9%

2016

2015

País

Milhões
€

Var.
2016/2015

2016

2015

País

Milhões
€

1

1

Espanha

5.595

-3%

1

1

França

21.139

6%

2

2

França

1.861

19%

2

2

Áustria

15.253

18%

3

4

Itália

1.563

63%

3

3

Suécia

8.758

-9%

4

3

Portugal

1.013

0%

4

5

Holanda

7.153

2%

5

7

Alemanha

757

58%

5

6

Espanha

5.123

-21%

6

6

Holanda

530

3%

6

8

Bélgica

3.696

17%

7

8

Áustria

499

182%

7

4

Itália

2.813

-64%

8

5

Bélgica

425

-52%

8

9

Alemanha

2.650

-1%

9

9

Grã-Bretanha

90

-32%

9

7

Turquia

1.548

-71%

10

10

Dinamarca

15

-6%

10

10

Finlândia

1.310

-3%

ÁSIA e AUSTRÁLIA

Var.
2016/2015

ÁFRICA

NC Internacionais: 22.143 M

€

NC Internacionais: 15.676 M€

12% do Total NC Internacionais

9% do Total NC Internacionais

Var. 2016/2015: -3%

Var. 2016/2015: - 8%

2016

2015

País

Milhões
€

Var.
2016/2015

2016

2015

País

Milhões
€

Var.
2016/2015

1

1

Alemanha

9.273

3%

1

4

Itália

4.051

80%

2

3

França

4.048

-2%

2

2

França

3.895

4%

3

6

Itália

3.745

456%

3

3

Portugal

2.840

11%

4

2

Turquia

2.331

-53%

4

1

Turquia

1.896

-56%

5

4

Espanha

931

-48%

5

5

Bélgica

1.168

-29%

6

8

Bélgica

904

83%

6

8

Holanda

665

42%

7

5

Holanda

582

-44%

7

7

Espanha

487

-30%

8

7

Grã-Bretanha

298

-52%

8

6

Grã-Bretanha

386

-48%

9

9

Áustria

29

-83%

9

9

Alemanha

236

-46%

10

10

Dinamarca

2

-

10

10

Áustria

45

-58%
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No TOP 10 dos novos contratos celebrados pelas empresas de construção europeias em 2016 nos seis grandes mercados, assinalam-se os posicionamentos mais relevantes em relação a 2015, por países:
A Alemanha manteve o 1º lugar na América do Norte e no bloco Ásia/Austrália.
A Grã-Bretanha subiu para 1º lugar no Médio Oriente.
A França continuou em 1º lugar na Europa e em 2º na América Central e do Sul e em África. Subiu para 2º lugar no bloco Ásia/
Austrália e desceu para 4ª posição na América do Norte.
Destaca-se a subida da Itália ao 1º lugar em África e ao 3º nos mercados americanos e no Médio Oriente e a descida para 7ª posição na Europa.
Portugal manteve o 3º lugar em África e desceu para 4º lugar na América Central e do Sul.
Espanha garantiu o 1º lugar na América Central e do Sul, subiu para 5º lugar na Europa, para 4º no Médio Oriente e desceu para
5ª posição na América do Norte.
A Turquia desceu para 2º lugar no Médio Oriente e para 4º em África.

II – Portugal no contexto da internacionalização
das construtoras europeias

América Central e do Sul, apesar de relativamente reduzida em 2016, tem seguido uma trajetória favorável ao
longo da década, registando um crescimento médio anual de 9%.

Portugal é o nº 3 na América Central e do Sul
A atividade das empresas de construção europeias na

Em 2016 é de assinalar a quebra de 16% relativamente
a 2015.

EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS DAS CONSTRUTORAS EUROPEIAS NA AMÉRICA CENTRAL E DO SUL
(MILHÕES €)

      9%

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS
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 !               
               

RANKING DO VOLUME DE NEGÓCIOS DOS PAÍSES EUROPEUS NA AMÉRICA CENTRAL E DO SUL (MILHÕES €)

29%
20%
16%
15%
6%
5%
4%
3%
1%

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS

Em 2016, Espanha manteve a liderança no mercado da
América Central e do Sul, com um volume de negócios
de 3.105 milhões de euros, correspondentes a 29% do
total, com mais 9 p.p. relativamente ao segundo lugar.
O segundo maior player na América Latina foi a Itália,
que faturou 2.207 milhões de euros, equivalentes a 20%
do total do volume de faturação.
Portugal ocupa a 3ª posição, responsável por 16% da
atividade europeia neste mercado, equivalente a um
volume de negócios de 1.713 milhões de euros, ficando
à frente da França que faturou 1.664 milhões de euros

(15% do total).
Neste ranking, destaca-se que Portugal subiu em 2016 o
seu posicionamento relativo comparativamente a 2015,
ultrapassando a França e recuperando, assim, o 3º lugar,
onde se tem posicionado em anos anteriores.
Assinala-se ainda que, em relação à Itália (o nº 2 na América Latina), Portugal apresenta um distanciamento pouco significativo, com menos cerca de 500 milhões de euros em volume de negócios realizado.
De facto, a América Central e do Sul é um mercado com
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EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS REALIZADOS NA AMÉRICA CENTRAL E DO SUL (MILHÕES €)

   
  

   
  

particular interesse para as empresas de construção portuguesas e no qual têm tido uma atuação muito positiva, registando um crescimento médio anual de 40% entre 2006 e 2016, o que revela a consolidação da indústria
da Construção e Engenharia portuguesas nesta região.
Uma análise comparativa da evolução da atividade das
construtoras líderes na América Central e do Sul permite verificar que na última década o crescimento médio
anual do volume de negócios obtido pelas construtoras portuguesas foi o mais elevado (40%), muito acima
das concorrentes europeias. As construtoras espanholas
apresentam um crescimento médio anual do volume de
negócios de 9%, as francesas de 10% e as italianas de
4%.
Em 2016, salienta-se que Portugal registou um aumento
de 27% face ao ano anterior do volume de negócios realizado neste mercado, que atingiu os 1.713 milhões de
euros, demonstrando, uma vez mais, o melhor desempe-

   
  

   
  

nho quando comparado com os outros concorrentes no
mercado.
No caso de França, alcançou a receita de 1.664 milhões de
euros, representando um acréscimo de 4% face a 2015.
Já a Espanha e a Itália registaram quebras no volume de
negócios obtido nos mercados da América Central e do
Sul, com mais significado para a Espanha, que faturou
3.105 mil euros, menos 1.679 mil euros do que em 2015,
ou seja, -35%. Itália registou uma redução de 23% no
volume de faturação - 2.207 mil euros - realizado neste
mercado.

Portugal é o nº4 em África
Apesar da quebra de atividade registada em 2010 e nos
dois últimos anos da década em análise, a atividade das
construtoras europeias em África cresceu, desde 2006, a
uma média anual de 10%.

Setor de Mercados
Telef: 213 110 289 • email: mercados@aecops.pt • www.aecops.pt

21

Cadernos da Internacionalização
EVOLUÇÃO DO VOLUME DE NEGÓCIOS REALIZADO EM ÁFRICA

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS

                     
          

No ranking do volume de negócios dos países europeus
em África, França ocupa o primeiro lugar e Portugal perde dois lugares: o segundo lugar para a Turquia e o terceiro para a Itália.
Portugal concretizou um volume de negócios em África
que rondou os 2.212 milhões de euros, a que correspondem 15% do total da faturação internacional das construtoras europeias (-29% do que em 2015), o que lhe
atribui a quarta posição no ranking.

A França, pioneira no mercado africano, obteve um volume de negócios de 3.105 milhões de euros, representando - 8% face a 2015.
Já a Turquia revelou um aumento significativo (53%
relativamente a 2015), tendo concretizado um volume
de negócios a atingir os 3.287 milhões de euros. A Itália também aumentou a produção em 32%, alcançando
3.197 milhões de euros em volume de faturação realizado neste mercado.
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RANKING DO VOLUME DE NEGÓCIOS INTERNACIONAL DAS CONSTRUTORAS EUROPEIAS
EM ÁFRICA (MILHÕES €)

25%
22%
21%
15%
6%
3%
3%
3%
2%

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS

De salientar, assim, o ganho de importância relativa das

ropeu), com um volume de negócios de 3.287 milhões

empresas de construção turcas e italianas em África. As

de euros, a que corresponde um aumento de 53% face

empresas italianas ocupam o terceiro lugar no ranking

a 2015.

(21% do total europeu), com um volume de negócios de
3.197 milhões de euros, que corresponde a um aumento

Sendo um facto que Portugal perdeu quota de mercado

de 32% face ao ano anterior. Por seu turno, as empresas

em África, registou-se, no entanto, um aumento do volu-

da Turquia ocupam o segundo lugar (22% do total eu-

me dos novos contratos celebrados (+11% face a 2015),
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EVOLUÇÃO DO PESO DO VOLUME DE NEGÓCIOS OBTIDO EM ÁFRICA NO TOTAL INTERNACIONAL

Fonte: EIC / FEPICOP / AECOPS

o que aponta para uma recuperação da atividade e possível retoma do seu lugar de destaque neste mercado,
assim sejam aproveitadas novas oportunidades.

III – Distribuição da atividade externa por países
europeus e mercados
Europa
Em 2016, a maior parte das construtoras associadas dos
EIC concentraram a sua atividade exterior no mercado
europeu.

do mercado europeu, o qual representa 92% e 95%, respetivamente, da sua atividade no exterior.
A Holanda, a Suécia e a França concentram mais de metade da sua atividade exterior na Europa, respetivamente, 67%, 60% e 56%, ficando a Bélgica muito próxima
deste valor (49%). Para a Holanda a Ásia é o segundo
mercado externo, com uma parcela de 10% do volume
de negócios internacional. Para as construtoras francesas a América do Norte é o segundo mercado exterior,
representando 14%, com uma quota muito idêntica na
Ásia e Austrália (12%).

América do Norte
As construtoras finlandesas desenvolvem a sua atividade externa exclusivamente no interior da Europa. As
austríacas e as dinamarquesas ainda não expandiram de
modo expressivo a sua atividade internacional para fora

A Alemanha, a Suécia e a Espanha foram os países que
obtiveram percentagens mais relevantes em volume de
negócios na América do Norte, respetivamente, 45%,
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40% e 33% da atividade internacional.
A Alemanha centra a sua atividade internacional fundamentalmente na América do Norte e na Ásia, que em
conjunto representam 83% da faturação externa.
Quanto à Suécia teve a particularidade de distribuir a sua
atividade exterior apenas pela América do Norte (40%)
pela Europa (60%).
Relativamente à Espanha verifica-se que centraliza a sua
atividade externa na Europa e no continente americano,
o qual representa 55% do volume de faturação exterior,
dos quais 33% na América do Norte.

Ásia e Austrália
No bloco Ásia e Austrália têm uma atuação mais expressiva as construtoras alemãs, turcas e francesas, com, respetivamente, 39%, 36% e 12% do seu volume de negócios internacional.

Médio Oriente
As empresas de construção europeias com maior percentagem de volume de negócios no Médio Oriente em

2016 foram as da Grã-Bretanha, da Turquia, da Bélgica
e da Itália, destacando-se, com um volume de faturação
na zona de 76%, as da Grã-Bretanha, enquanto as construtoras dos restantes países se ficaram por um volume
de negócios de 26%, 20% e 16%, respetivamente.

África
No continente africano sobressai a preponderância das
empresas de construção portuguesas, que ali desenvolveram cerca de metade (49%) da sua atividade internacional em 2016. A Itália, a Turquia e a Grã-Bretanha,
cujos volumes de negócios obtidos neste continente
representam, respetivamente, 23%, 15% e 14% da sua
atividade externa, são os principais concorrentes em
África.
A atividade internacional das construtoras europeias é
maioritariamente (74%) exercida nas economias desenvolvidas. Neste contexto, é de salientar a atuação específica das construtoras portuguesas no mercado internacional, que se destaca pela forte presença que têm
tido em África e na América Central e do Sul, nos quais
têm resistido às conjunturas bastante adversas na tentativa de readquirir o posicionamento de destaque que
assumiram em tempos nestes mercados.

ANEXO I - Distribuição da atividade externa por países europeus e mercados

Finlândia

Dinamarca
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França

Holanda

Bélgica

Áustria

Suécia

Espanha
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Alemanha

Itália

Turquia

Portugal

Grã-Bretanha
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FACTOS

GRANDES PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM ÁFRICA
I – Valores e distribuição
O valor total dos 286 maiores projetos de infraestruturas em África, em execução em junho de 2016, atingiu os 324
mil milhões de USD . Entre 2013 e 2016 o número de projetos decresceu em média 5% ao ano e o seu valor registou
também uma quebra anual de 14%, retração esta que se ficou a dever essencialmente ao ambiente macroeconómico
global pouco favorável e à redução dos preços das matérias-primas em geral.
1

De acordo com os resultados do estudo Africa’s Construction Trends Report (2016), Deloitte. Foram considerados os projetos com valor acima
dos 50 mil USD.
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GRANDES PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM ÁFRICA

DISTRIBUIÇÃO DOS GRANDES PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM ÁFRICA POR ZONA GEOGRÁFICA
(MIL MILHÕES DE USD)

42 projetos
85 projetos

43 projetos

92 projetos
24 projetos

Fonte: Deloitte, 2016

Considerando as diferentes sub-regiões de África, no

Por ordem decrescente e tendo em conta o valor, se-

ano de 2016, a zona do Oeste (África Ocidental) regis-

guem-se: a região do Sul (África Austral), que foi res-

tou o maior número de projetos de infraestruturas (92),

ponsável por 29% do valor total, referente a 85 pro-

com um valor a rondar os 120 mil milhões de USD, cor-

jetos, a que correspondem 93,4 mil milhões de USD; o

respondentes a 37% do valor global.

Norte de África (24%), englobando 42 projetos, menos
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de metade do número de projetos da zona Sul, com um
valor de 76,1 mil milhões de USD; a zona Este (África
Oriental), a representar 8%; e a África Central (2%). Es-

tas últimas regiões têm uma expressão menor, tanto em
número como em valor dos projetos de infraestruturas.

DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DOS GRANDES PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM ÁFRICA

Norte de África

Peso

Var.

no total

2016/2015

42

14
14,7
7%

45%

25,8

76,1

23,5%

195%

2014

2015

2016

Peso

Var.

no total

2016/2015

66

66

79

92

32
2%
32,2%

16%

49,9

74,8

116,2

119,8

37,0%

2013

2014

2015

2016

Nº P
Projetos
j t

22

8

29

Valor (mil milhões USD)

6,7

9,1

2013

África Ocidental
Nº P
j t
Projetos
Valor (mil milhões USD)

3%

TMCA
Nº: 24%
Valor: 125%

TMCA
Nº: 12%
Valor: 34%

TMCA
Nº: 12%
Valor: -23%

TMCA
Nº: -23%
Valor: -26%

TMCA
Nº: -12%%
Valor: 4%

TMCA - Taxa Média de Crescimento Anual

Setor de Mercados
Telef: 213 110 289 • email: mercados@aecops.pt • www.aecops.pt

30

Cadernos da Internacionalização
Peso

Var.

no total

2016/2015

24

8,4%

4%

35,8

7,0

2,2%

-80%

2014

2015

2016

93

51

61

67,7

60,7

2013

Nº Projetos
Valor (mil milhões USD)

África Central
Nº Projetos
Valor (mil milhões USD)

África Oriental

Nº Projetos
Valor (mil milhões USD)

África Austral

2013

2014

2015

2016

17

13

23

15,3

33,2

2013

Peso

Var.

no total

2016/2015

43

15%

-30%

57,5

27,4

8,5%

-52%

2014

2015

2016

Peso
no total

124

119

109

85

29,7%

-22%

83,2

144,9

140,0

93,4

28,9%

-33%

A região onde se verificou a melhor evolução em termos de investimentos em infraestruturas foi o Norte de
África. Em 2016, o número de projetos aumentou 45%
e o valor 195% relativamente ao ano anterior, tendo
registado o maior crescimento médio anual no período
entre 2013 e 2016: em número, as infraestruturas cresceram 24% e em valor 125%.
Na África Ocidental, embora o número de projetos tenha aumentado 16% em 2016 face a 2015, o valor dos
projetos aumentou apenas marginalmente. Mesmo
assim, de 2013 a 2016 o número de projetos e o valor
cresceram em termos médios 12% e 34% ao ano, respetivamente.

Var.
2016/2015

ao valor. De 2013 a 2016 o número de projetos decresceu, em média, 12% ao ano, mas o valor cresceu, também em média, 4% ao ano.
O valor dos projetos na África Central diminuiu significativamente (-80%) face a 2015 devido à suspensão dos
dois maiores projetos na região: o Projeto de Minério
de Ferro de Mbalam-Nadeba, nos Camarões, e o Projeto
de Minério de Ferro Zanaga, na República do Congo. A
taxa média de crescimento anual entre 2013 e 2016 foi
de -23%. Já o número de projetos cresceu, no mesmo
período, a uma média anual de 12%.

Ao invés, na África Oriental, em 2016 os projetos de infraestruturas caíram 30% em número e 52% em valor
relativamente ao ano anterior, sendo a taxa média de
crescimento anual, respetivamente, de -23% e -26%,
entre 2013 e 2016.
Na África Austral verificou-se também uma variação de
-22% quanto ao número de projetos e de -33% quanto
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DISTRIBUIÇÃO DOS GRANDES PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM ÁFRICA POR SETOR

Setor

Número

Peso no total

Valor
(mil milhões USD)

Peso no total

Petróleo e Gás

13

4,5%

84,6

26,1%

Transportes

96

33,6%

62,8

19,4%

Energia

60

21,0%

59,7

18,4%

Imobiliário

64

22,4%

53

16,4%

Portos

24

8,4%

31,4

9,7%

Mineração

8

2,8%

26,4

8,1%

Água

11

3,8%

4,3

1,3%

Saúde e Bem-estar

6

2,1%

0,8

0,3%

Desenvolvimento Social

2

0,7%

0,4

0,1%

Educação

2

0,7

0,4

0,1%

Considerando a distribuição das infraestruturas por setores, verifica-se que os investimentos mais avultados
foram efetuados no setor do Petróleo e Gás (84,6 mil
milhões de USD), representando mais de um quarto do
valor total.
A segunda maior fatia vai para as infraestruturas de
Transporte, com um investimento de 62,8 mil milhões
de USD, a representar quase 20%, a terceira para a
Energia, com cerca de 60 mil milhões de USD, correspondentes a 18,4%, e a quarta para o Imobiliário, com
um valor de 53 mil milhões de USD, correspondendo a
16,4% do total.
Os Portos e a Mineração representam, respetivamente,
9,7% e 8,1% do total do investimento em infraestrutu-

ras. Verifica-se um reduzido investimento no setor da
Água (1,3% do investimento total) e ainda menos nos
da Saúde (0,3%), Educação (0,1%) e Desenvolvimento
Social (0,1%).

II Participação das empresas
de construção portuguesas
Ainda que num contexto de evolução negativa e segundo conclusões da Deloitte, em termos globais, Portugal
está em 4º lugar no conjunto dos países que constroem
infraestruturas em África, atrás da China, da Itália e da
França, e à frente, por exemplo, das construtoras americanas e brasileiras.
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EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM ÁFRICA POR NACIONALIDADE DAS CONSTRUTORAS
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Outros inclui: Holanda, Espanha, Suiça, Bélgica, Gana, Arábia Saudita, Singapura, EUA,
Zâmbia, Austrália, Canadá, Costa do Marfim,
Finlândia, Alemanha, Guiné, Irlanda, Israel,
Líbano, Malásia, Marrocos e Tunísia.

Fonte: Deloitte, 2016

Os dados mostram que as empresas chinesas são as

tanto quanto os outros players europeus, como é o caso

principais construtoras dos grandes projetos de infraes-

dos franceses, que assumiram o financiamento de uma

truturas em África, responsáveis por 22,4% da sua exe-

parcela equivalente a 2,4%. É também de salientar que,

cução, e são também os principais financiadores, assu-

em termos de vantagens competitivas em relação a ou-

mindo 12,6% do financiamento desses projetos.

tras construtoras estrangeiras, as portuguesas têm uma

Considerando as empresas estrangeiras, as construtoras

dimensão menor, distinguindo-se, portanto, não pela

italianas posicionam-se em segundo lugar na constru-

escala, mas pela sua inserção no mercado, competência

ção das grandes infraestruturas, representando 6,3%, as

técnica e resiliência.

francesas em 3º lugar, correspondendo a 4,9%, e as portuguesas ocupam o 4º lugar, responsáveis pela execução

A África Austral integra os principais mercados onde

de 3,5% desses projetos. Esta percentagem assume uma

operam as empresas de construção portuguesas: An-

importância relativa considerável, demonstrando que

gola, Moçambique, Malawi e Zâmbia, entre outros

as empresas portuguesas constroem mas não financiam

com expressão residual.
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FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS EM ÁFRICA POR NACIONALIDADE
DAS CONSTRUTORAS
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Outros inclui: Índia, Itália, EUA, Austrália,
Alemanha, Irlanda, Israel, Kuwait, Líbano,
Namíbia, Portugal, Qatar e Turquia.

Fonte: Deloitte, 2016
(*) IFD: Instituições Financeiras de Desenvolvimento
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EXECUÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS NA REGIÃO SUL DE ÁFRICA POR NACIONALIDADE DAS
CONSTRUTORAS
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Outros inclui: Itália, Reino Unido, Brasil, França, Holanda, Canadá, Índia, Espanha, EUA e
Zâmbia.

Fonte: Deloitte, 2016

A relevância da presença das construtoras portuguesas em África é ainda mais evidente nos mercados da
região Sul, onde as construtoras portuguesas ocupam
o 2º lugar, logo a seguir às empresas chinesas, responsáveis pela construção de 17,6% dos projetos de infraestruturas, e acima do grande player regional que é a
África do Sul.

8,2%, o que equivale a cerca de metade da percentagem correspondente aos projetos que construíram.
Os dados apresentados mostram que as construtoras
portuguesas têm, de facto, uma participação destacada na construção dos projetos de infraestruturas em
África, com enorme significado nos mercados de Angola, Moçambique e Malawi.

Realça-se que, em 2016, as empresas de construção portuguesas executaram 9,4% dos projetos, mais de metade da parcela executada pelas empresas chinesas nos
mercados da África Austral, com maior predominância
em Angola e Moçambique, mas também no Malawi e
na Zâmbia. E isto praticamente sem dispêndio de financiamento, ao contrário das construtoras chinesas,
principais financiadores estrangeiros nos mercados do
Sul de África, e que, em termos relativos, financiaram

Quanto à distribuição dos projetos pela sua envergadura, os dez maiores projetos no Sul de África representam 65% do valor total dos projetos na região. Desses
dez projetos, quatro situam-se na África do Sul, outros
quatro em Angola e os restantes em Moçambique e na
Zâmbia.
Os dois maiores projetos localizam-se em Angola, um
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FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS NA ÁFRICA AUSTRAL POR NACIONALIDADE
DAS CONSTRUTORAS
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Outros inclui: África do Sul, França, Brasil,
Reino Unido, Índia, Namíbia e Portugal.

Fonte: Deloitte, 2016
(*) IFD: Instituições Financeiras de Desenvolvimento

no setor de Petróleo e Gás, com o
valor de 16 mil milhões de USD, e o
outro (refinaria) vale 8 mil milhões
de USD. A construção deste último
projeto foi suspensa em agosto de
2016, em consequência da reavaliação feita pela companhia estatal de
petróleo devido à redução de receitas de petróleo.
O terceiro maior projeto em desenvolvimento na África Austral
enquadra-se no setor da Energia
Elétrica e tem o valor de 7,9 mil milhões de USD.
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TOP 10 DOS PROJETOS DE INFRAESTRUTURAS NA ÁFRICA AUSTRAL (MILHÕES DE USD)

País

Projeto

Setor

Valor

Angola

Kaombo, Block 32

Petróleo e Gás

16,0

Angola

Lobito Refinery

Petróleo e Gás

8,0

África do Sul

Kusile Coal-fred Power Plant

Energia

7,9

África do Sul

Modderfontein City

Imobiliário

7,3

África do Sul

Medupi Power Station

Energia

7,0

Angola

Lauca Hydropower Plant

Energia

4,3

Angola

Luanda International Airport

Transportes

3,8

Moçambique

Moatize Expansion

Mineração

2,1

África do Sul

Venetia Diamond Mine

Mineração

2,0

Kafue Gorge Lower Power Plant Project

Energia

2,0

Zâmbia
Fonte: Deloitte, 2016
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FACTOS

PLANO DE INVESTIMENTO EXTERNO DA UNIÃO EUROPEIA (PIE):
Uma oportunidade para as empresas de construção em África
Enquadramento
No âmbito das políticas externas da União Europeia, es-

Europeu (PIE) resulta da necessidade da Europa agir num

pecialmente a política de desenvolvimento e a política de

novo contexto geopolítico e geoeconómico caracterizado:

vizinhança, a Europa dá relevo aos fatores que promovam
a estabilidade social e o crescimento económico, sendo o
investimento uma condição primordial.

a) Pelo desafio das migrações. A combinação de um número elevado de pessoas deslocadas com perspetivas
económicas fracas constitui um desafio comum para a

O novo contexto europeu

União e para os seus países parceiros. Os países do Norte de África e do Médio Oriente receberam cerca de

A relevância que a Comissão Europeia e o Parlamento Eu-

40% de todas as pessoas deslocadas a nível mundial e a

ropeu atribuem ao novo Plano de Investimento Externo

África Subsariana acolheu 30%.
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A estratégia europeia para conter as migrações passa
por: “alcançar os objetivos a curto prazo de salvar vidas no mar, aumentar a taxa de regressos e permitir
que os migrantes e os refugiados permaneçam perto
dos seus locais de origem”. Neste sentido, um ambicioso plano de investimentos nos países africanos é
fundamental para dinamizar a economia local e criar
condições para que as populações permaneçam nos
seus locais de origem;
b) Pelo investimento massivo da China em África, com o
intuito de controlar o acesso às matérias-primas. Destaque aqui o mega projeto “One Bel One Road”, a
grande iniciativa chinesa de investimento numa rede

c) Pela necessidade de redireccionamento do investimento europeu para o que “serão os mercados em
crescimento do futuro”, num contexto de redução estrutural do investimento e do crescimento na Europa.
O lançamento do novo e ambicioso Plano de Investimento Externo Europeu corresponde, nas palavras da Comissão, “a uma nova abordagem direcionada que ajudará a
apoiar o desenvolvimento sustentável nos países parceiros, que, por sua vez, serão os mercados em crescimento do futuro. Proporcionará igualmente oportunidades
para as empresas privadas graças ao comércio e ao investimento, nomeadamente proveniente da Europa,
apoiando também a diplomacia económica europeia e
contribuindo para o crescimento económico europeu.”

de infraestruturas e serviços de ligação, por terra e
por mar, da China ao Mediterrâneo e ao Atlântico,

O que é?

com reforço significativo do investimento em África.
Para evitar que a China se consolide como a potência
hegemónica nas relações com África, a União Europeia necessita de reforçar significativamente o seu investimento em África;

O PIE é um instrumento financeiro misto que agrega garantias, instrumentos de partilha de riscos, subvenções e
empréstimos. O Plano de Investimento Externo tem uma
dotação orçamental de 4,1 biliões de euros e prevê um
investimento de 44 biliões de euros até 2020.
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Para quê?
Destina-se a apoiar o desenvolvimento em África e nos
países vizinhos da União Europeia, impulsionando o investimento público e privado nessas regiões.
Concretamente, destina-se ao financiamento de projetos de investimento que fomentem o desenvolvimento
sustentável das duas regiões mencionadas, contribuindo
para a concretização dos objetivos da Agenda 2030 da
Organização das Nações Unidas e também para a execução do Acordo de Paris sobre as Alterações Climáticas.

do Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável (FEDS), que será constituído por plataformas regionais de investimento e poderá ser articulado com outros
mecanismos de financiamento, nomeadamente, com os
Fundos Europeus Estruturais de Investimento (FEEI), o
Horizonte 2020 e o Mecanismo Interligar a Europa (MIE).
O apoio do FEDS será prestado às empresas através de
instituições financeiras parceiras da Comissão Europeia,
como sejam o Banco Europeu de Investimento (BEI), o
Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD), entre outras e instituições financeiras europeias bilaterais.

Para quem?
Entre os potenciais beneficiários do PIE encontram-se,
nomeadamente:
• As empresas de construção e a generalidade das empresas que integram a cadeia de valor da Construção,
que se estende desde os projetistas e promotores até
aos produtores de materiais de construção;
• Os operadores e gestores de infraestruturas, designadamente, elétricas, água, transportes, saneamento, comunicações;
• Os bancos e demais entidades do sistema financeiro;
• A generalidade das empresas instaladas ou exportadoras para os mercados africanos, que podem ser
grandes beneficiárias indiretas do reforço do investimento e da presença das empresas portuguesas em
África ao abrigo do PIE.
O comissário europeu responsável pela área da Política
Europeia de Vizinhança e Negociações de Alargamento,
referiu que, “promovendo o crescimento sustentável nos
países europeus e africanos nossos parceiros, estamos
também a oferecer novas oportunidades de comércio e
investimento às empresas e aos investidores da UE.”

Será criado um “balcão único” para os investidores públicos e privados. Entretanto, a Comissão Europeia recomenda às empresas que manifestem o seu interesse
junto das instituições financeiras e que obtenham informações sobre os instrumentos disponíveis para o seu
projeto.
As empresas portuguesas interessadas em apresentar
projetos de investimentos que cumpram os requisitos do
FEDS deverão fazê-lo junto da SOFID-Sociedade para o
Financiamento do Desenvolvimento, se forem pequenas
e médias empresas, e através do contacto com o BEI, no
caso das grandes empresas.
Em termos institucionais é fundamental a definição de
um quadro operacional de facilitação do acesso pelos
operadores nacionais, o que pressupõe: por um lado,
uma identificação dos fatores críticos para garantir o
acesso em condições competitivas das empresas e dos
investidores portugueses aos projetos e instrumentos de
financiamento do PIE; por outro, uma estratégia voluntarista para melhorar os pontos fracos das empresas nacionais e tirar partido das suas vantagens competitivas
na região.

Reformas

Como?
A mobilização do Investimento será efetuada através

O PIE prevê a realização de um conjunto de reformas
económicas e estruturais destinadas a melhorar o am-
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biente empresarial e a fazer progredir o impacto dos investimentos.

Investimento e Comércio Externo de Portugal, o FEDS
constitui uma oportunidade para as empresas portuguesas porque, “além de se financiar o projeto, agora

A oportunidade do PIE para as empresas de construção e para Portugal

cobre-se o risco regulatório desse país, que tipicamente
é a principal barreira para uma empresa europeia operar. Esta garantia é muito importante, nomeadamente

No novo quadro europeu, aproveitar o Plano de Investimento Externo e os novos instrumentos financeiros de
promoção do investimento europeu no exterior constitui uma oportunidade para dinamizar e recuperar a
internacionalização das empresas de construção portuguesas em África, que atualmente representam 15% do
total do volume de negócios das construtoras europeias
em África, ocupando o 4º lugar do ranking internacional
europeu, quando em anos anteriores estiveram em 2º
lugar no mesmo ranking, com 21% do total do volume
de negócios. Ao mesmo tempo, esta é uma oportunidade que pode contribuir para reforçar a relevância geopolítica e geoeconómica de Portugal junto dos países
africanos.

em projetos de infraestruturas.”

Na opinião do Presidente da AICEP – Agência para o

portuguesas em África.

O papel das empresas de construção portuguesas
em África
Através da consolidação do processo de internacionalização das empresas de construção, Portugal pode reforçar a sua importância na União Europeia, designadamente, como “veículo privilegiado do investimento
europeu em África”.
A posição privilegiada decorre, por um lado, das ligações históricas, culturais e de língua e, por outro lado,
da relevância da presença das empresas de construção
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LEGISLAÇÃO

LEGISLAÇÃO RELEVANTE PUBLICADA ENTRE NOVEMBRO DE 2016 E NOVEMBRO DE
2017 NOS SEGUINTES MERCADOS:
ÁFRICA DO SUL
- Preferential Procurement Regulations, 2017
Revê o Preferential Procurement Policy Framework Act,
2000, no âmbito da política de emancipação económica
da comunidade negra alargada (Black Economic Empowerment – BEE), introduzindo critérios de pré-qualificação e regras de pontuação e de ponderação na aplicação
do sistema de pontos de preferência. Em vigor desde o
dia 1 de abril de 2017

tência e disponibilização do livro de reclamações nos estabelecimentos de fornecimento de bens ou de prestação de serviços públicos ou privados
- Carta de Adesão n.º 10/16, de 19 de dezembro
Dá por firme e válida a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras
(Convenção de Nova Iorque) e garante que será rigorosamente observada. A Convenção de Nova Iorque, de
acordo com a Notificação de Depósito emitida pela Organização das Nações Unidas, vigora em Angola desde 4
de junho de 2017

ANGOLA
- Decreto Presidencial n.º 234/16, de 9 de dezembro
Aprova o regulamento sobre a obrigatoriedade de exis-

- Lei n.º 20/16, de 29 de dezembro
Aprova o regime jurídico das contrapartidas, aplicável à
“formação e execução de contratos públicos” em moeda
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estrangeira de valor igual ou superior ao equivalente a
10 milhões de dólares

MOÇAMBIQUE
- Decreto n.º 69/2016, de 30 de dezembro

- Decreto Presidencial n.º 40/17, de 6 de março
Contratos de trabalho por tempo determinado e por
tempo indeterminado

Regulamento do Trabalho em Regime de Empreitada entre
o Empreiteiro de Construção Civil e Respetivos Trabalhadores
- Diploma Ministerial n.º 12/2017, de 27 de janeiro

- Decreto Presidencial n.º 43/17, de 6 de março, alterado
pelo Decreto Presidencial n.º 79/17, de 24 de abril

Mantém a proibição de importação de cimento e de clínquer durante o ano de 2017, com exceção das províncias
de Cabinda, Cunene, Cuando, e Cubango, a título excecional e mediante pedidos devidamente fundamentados

Aprova o regulamento de funcionamento da Comissão de
Licenciamento de Empreiteiros e de Consultores de Construção Civil, o qual define as funções da Comissão de Licenciamento, sua composição e competências e, ainda, o funcionamento da Comissão Provincial de Licenciamento, bem como
o processo de licenciamento de empreiteiro e consultor de
construção civil e as regras de registo de atuação. Revoga
o Regulamento da Comissão de Inscrição e Classificação de
Casas de Empreiteiros de Obras Públicas e de Construção Civil, aprovado pelo Diploma Ministerial n.º 53-A/2002, de 17
de abril

- Decreto Presidencial n.º 91/17, de 7 de junho

- Decreto n.º 12/2017, de 4 de maio

Fixa o salário mínimo garantido único em 16.503,30
Kwanzas e atualiza o salário mínimo para cada grande
agrupamento económico: Agrupamentos do comércio e
da indústria extrativa: 24.754,95 Kwanzas; Agrupamentos dos transportes, dos serviços e da indústria transformadora: 20.629,13 Kwanzas; e Agrupamento da agricultura: 16.503,30 Kwanzas

Cria mecanismos de controlo eficaz da qualidade das obras
públicas com vista a garantir a sua segurança e durabilidade
das mesmas e eficácia dos investimentos públicos

Regula o exercício da atividade profissional do trabalhador estrangeiro não residente
- Decreto Executivo Conjunto n.º 220/17, de 17 de abril

- Decreto Presidencial n.º 202/17, de 6 de setembro
Cria o Sistema Nacional da Contratação Pública Eletrónica e aprova o Regulamento sobre o seu funcionamento

- Diploma Ministerial n.º 31/2017, de 12 de maio
Fixa em 5.436,70 Meticais o salário mínimo para os trabalhadores do setor 6 – Construção

PERÚ
- Decreto Legislativo n.º 1341, em vigor desde 3 de abril de
2017
Altera a Ley de Contrataciones del Estado (Lei n.º 30225)

CABO VERDE
- Resolução n.º 26/IX/2017, de 7 de fevereiro

- Decreto Supremo n.º 056-2017-EF, em vigor desde 3 de
abril de 2017

Aprova, para adesão, a Convenção sobre o Reconhecimento e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras

Altera o Regulamento da Ley de Contrataciones del Estado

- Portaria Conjunta n.º 6/2017, de 6 de março

- Diretiva n.º 015-2017-OSCE/CD, aprovada pela Resolução
n.º 297-2017-OSCE/CD, de 28 de setembro de 2017

Aprova o modelo de Certidão de Identificação Predial
(CIP)

Procedimento eletrónico simplificado de adjudicação e
modelos de contratação de bens e serviços
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