
 

ESTUDOS DE DIAGNÓSTICO 
RELACIONADOS COM O 
DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO - RANKINGS DE 
COMPETITIVIDADE 

 

PROJETO PT2WM - PORTUGAL TO WORLD MOBILITY 

DEZEMBRO 2019 

 

 

  



 
 
RANKINGS DE COMPETITIVIDADE 2 | 72 
 
 

ÍNDICE 
 

1 SUMÁRIO EXECUTIVO ................................................................................................................... 3 

2 A MOBILIDADE ........................................................................................................................... 14 

3 ANÁLISE DA COMPETITIVIDADE .................................................................................................. 26 

3.1 THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT - WORLD ECONOMIC FORUM 2018 ........................ 27 

3.2 DOING BUSINESS - COMPARING BUSINESS REGULATION - WORLD BANK GROUP 2019 .......... 33 

3.3 INSEAD - THE GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX ..................................................... 41 

3.4 IMD WORLD TALENT RANKING ............................................................................................ 47 

3.5 PERCEÇÃO DE CORRUPÇÃO – TRANSPARÊNCIA INTERNACIONAL .......................................... 52 

3.6 INOVAÇÃO NA EUROPA - DESEMPENHO E SCOREBOARDS .................................................... 55 

3.7 ANÁLISE DO SIGILO FINANCEIRO (FINANCIAL SECRECY INDEX) .............................................. 57 

3.8 AGÊNCIAS DE PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO EXTERNO ...................................................... 59 

3.8.1 PORTUGAL ..................................................................................................................... 59 

3.8.2 ESPANHA ........................................................................................................................ 62 

3.8.3 REPÚBLICA CHECA .......................................................................................................... 64 

3.8.4 POLÓNIA ........................................................................................................................ 66 

3.8.5 MARROCOS .................................................................................................................... 69 

4 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................ 72 

 

 

  



 
 
RANKINGS DE COMPETITIVIDADE 3 | 72 
 
 

1  

SUMÁRIO EXECUTIVO 
Projeta-se no presente documento uma avaliação da competitividade de Portugal perante realidades 

de países concorrentes e de escalas eventualmente semelhantes, Espanha, República Checa, Polónia e 

Marrocos; as dimensões produtivas e de inserção na área da mobilidade designadamente no setor 

automóvel pode ter escalas diferentes, mas, nos espaços atuais vem sendo identificados com players 

que se posicionam e assumem concorrência. 

Destaca-se obviamente a capacidade produtiva de Espanha (2,800 milhões de automóveis em 2018) e a 

sua importância com destino importante das exportações nacionais; assinalam -se as produções 

homólogas de Portugal (275 mil), República Checa (1,443 milhões), Polónia (660 mil) e Marrocos (400 

mil). 

 

CONTEXTO MUNDIAL DA MOBILIDADE E AUTOMÓVEL 

 Novos conceitos da mobilidade / mobilidade partilhada 

 Eletrificação dos veículos 

 Digitalização 

 Condução autónoma 

 Descarbonização e pressão mundial para os compromissos e responsabilidades ambientais 

 

GEOESTRATÉGIA MUNDIAL 

 Produção em acentuado deslocamento para eixo asiático com elevada influência da China (mais 

de 40 milhões de veículos produzidos, a curto prazo) 

 A produção europeia em estagnação (20 a 22% da produção mundial)  

 Capacidade produção de componentes (em forte alteração e em estagnação; novas soluções, 

novas motorizações, novas soluções técnicas, novos investimentos, …) 

 

IMPACTES NO SETOR AUTOMÓVEL (2018/2025) 

 Novos conceitos de mobilidade (mais partilhada) 

 Novas tecnologias de motorização 

 Novos produtos e novos fornecedores  

 Mobilidade autónoma 

 Novas competências 

 Aparecimento de novos fabricantes / players  

 Inovação & Design de soluções 

 Pressão nos custos e fatores de produção  

 Consolidação entre construtores e fornecedores (F&A) 
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COMPETITIVIDADE DE PORTUGAL 

Pontos fortes e áreas de melhoria no contexto do presente estudo e considerando as capacidades e 

competências da economia e estruturas do país tomando em linha de conta as expetativas e exigências 

dos mercados. 

 

Pontos Fortes 

 Estabilidade política e social  

 Clima e estrutura de turismo 

 Segurança 

 Esquema e estrutura de Saúde 

 Sistema de comunicações 

 Inovação 

 Salários (custo do trabalho) 

 Escolaridade e competências 

especializadas 

 Universidades, Institutos e Centros 

tecnológicos 

 Existência de cluster automóvel 

 Políticas ambientais 

 Domínio das IT e transformação digital 

 Estruturas aeroportuárias e vias de 

comunicação terrestre 

 Sistema financeiro 

 Plano nacional de Energia e Clima 

 Responsabilidade ambiental 

Áreas de Melhoria / Constrangimentos  

 Estratégia de desenvolvimento da economia  

 Burocracia excessiva (desmaterialização e IA são 

importantes) 

 Morosidade nos tribunais  administrativos e fiscais 

 Falhas na concorrência e regulação de mercados 

 Política de taxas de juro do BCE 

 Rigidez na organização do trabalho 

 Competitividade fiscal 

 IDE (escassez) 

 OEM (escassez) 

 Informalidades (reforço dos sistemas de gestão AC - 

anticorrupção) 

 Economia pouco produtiva 

 Investimento público é escasso 

 Dimensão do mercado nacional 

 Eficiência dos serviços públicos 

 Alguma conflitualidade entre patrões e sindicatos 

(diálogo e paz social é, por vezes, difícil) 

 Custo da energia 

NOTA: em destaque (negrito) estão identificadas as análises do autor 

COMPETITIVIDADE DIGITAL DOS PAÍSES  

Analisando o ranking da competitividade digital (IMD), que cobre 63 economias mundiais, que se 

estrutura em 52 critérios de análise, existem dados consolidados para as grandes regiões (ver imagem 

seguinte). 
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PAÍS RANKING (2018) TENDÊNCIA 

Portugal 32º → 

França 26º ↗ 

Polónia 36º → 

Rep. Checa 33º → 

Espanha 31º → 

Marrocos n.a. … 

China 30º ↗ 

Alemanha 18º → 

USA 1º → 

 

 

Portugal tem tido uma evolução positiva, e compara bem com os países concorrentes, e que são o alvo 

no presente relatório; a título de exemplo, e tomando a comparação com um grande player europeu – a 

França –, Portugal aparece numa pontuação confortável.  
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FONTE: IMD World Digital Competitiveness Ranking 2018  

 

ANÁLISE GERAL DA COMPETITIVIDADE  

Esta secção fica estruturada e desenvolvida a partir de dados e análise que tomam em devida nota:  

1. As estruturas económicas dos países em destaque no presente estudo, 

2. A capacidade e o potencial instalados, bem como os respetivos históricos de desempenho na 

área da produção automóvel, e não só, 

3. Os contextos de negócio e de atividades das economias relevando as áreas fiscais, legais e da 

administração pública, 

4. As infraestruturas e o capital humano, 

5. As capacidades e desempenhos da/na digitalização – da economia e da capacidade produtiva e 

da I&D, 

6. A atenção e os compromissos ambientais e da descarbonização da economia e do potencial 

produtivo 

Assim, e tomando ainda como inputs importantes e determinantes, para as respostas d os países no que 

respeita aos novos paradigmas da mobilidade e do setor automóvel ao nível das ten dências disruptivas 

que se vêm afirmando e direcionando as soluções do futuro, consideremos,  

 Mudança nos conceitos e comportamentos da Mobilidade 

 A Eletrificação  

 A Digitalização 

 A Autonomação na condução e movimentação dos veículos 

 Novas tecnologias de motorização 

 Aumento da competitividade 

 Migração dos centros de produção (China) 

 Aparecimento de novos players, acompanhado de situação de F&A 
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Tomaram-se pois dados e informações de Organizações mundiais de forte notoriedade e credibilidade, 

designadamente: 

 

1. Global Competitiveness Report – World Economic Forum  

2. Doing Business – World Bank Group 

3. Índice do Global Talent – Insead 

4. IMD – World Talent Ranking 

5. Associações nacionais de fabricantes auto 

6. Institutos de investimento estrangeiro  (países presentes neste estudo), que estão plasmados 

no quadro seguinte;  

 

As tabelas e dados recolhidos no “Global Competitiveness Report” do WEF são decisão do autor que 

regista somente alguns itens de avaliação e que se consideram mais adaptados às evidências que o 

estudo reporta,  

 

 

2018 
 

Portugal 
 

Espanha 
 

Rep. Checa 
 

Polónia 
 

Marrocos 
      

Global Competitiveness Report - Global 70 74 71 68 58 

Infraestruturas 83 89 84 79 72 

Instituições 64 64 60 57 57 

Eficiência legal (Tribunais) 34,9 32,7 39,3 23,9 49,7 

Estabilidade macroeconómica  85 90 100 100 90 

RH / skills 70 71 74 73 45 

Mercado de trabalho  65 59 63 60 50 

Custo mão-de-obra e produtividade 49 41,5 58,8 52 44,1 

Sistema financeiro 68 75 67 63 66 

Ambiente de negócios 70 66 70 61 54 

I&D 53 63 57 49 34 

      

Cluster automóvel / mobilidade 
    - fábricas de montagem (298) 
    - setor de componentes 

 
5 

 

 
17 

 

 
9 
 

 
16 

 

 
- 
 

      

Corrupção (transparência internacional) 30º 41º 38º 36º 73º 

      

Índice Doing Business – World Bank Group 
    - valor ponderado 
    - ranking  

 
76,55 
34º 

 
77,68 
30º 

 
76,10 
34º 

 
76,95 
33º 

 
71,02 
60º 

      

World Talent Competitiveness Index 55,66 52,85 59,38 - - 

      

Financial Secrecy Index (ranking) 64º 52º 70º 51º - 

CONCLUSÕES  

Numa avaliação global, constata-se que Portugal, Polónia e República Checa têm dados de 

desempenho muito próximos, tornando-se difícil identificar um ranking apoiado nos dados de análise. 

Espanha apresenta-se com uma ligeira prevalência qualitativa apoiada no desenvolvimento e dimensão 

da sua economia e, em particular, na dimensão do seu setor automóvel.  

Marrocos apresenta os índices e níveis médios de desempenho num patamar inferior em relação aos 

outros países.  
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De notar que Portugal compara muito bem ao nível das Infraestruturas, Instituições, Mercado de 

trabalho, Ambiente de negócios, Corrupção (IT); Portugal apresenta notas desfavoráveis ao nível de 

Eficiência legal, Estabilidade macroeconómica, Custo mão-de-obra e produtividade, Dimensão do 

cluster automóvel. Portugal apresenta nível elevado, compara a Espanha, no que respeita a 

Competitividade digital. 

A situação geográfica da Polónia e República Checa é muito favorável a estes países pela proximidade 

de um número elevado de OEM (a Alemanha emprega mais de 800.000 trabalhadores diretos no setor 

automóvel). 

 

Para completar este sumário e tomando em devida nota um conjunto alargado de informação sobre - 

Mobilidade, Automóvel, Países e Competitividade global, permitam-nos a identificação de um conjunto 

de critérios e condições que levam ao investimento; um estudo recente (Ernest Young) sobre  os fatores 

que influenciam decisões sobre escolha de/para futuros investimentos apresenta os seguintes números,  

 Peso dos estímulos (pacotes) e seus impactos (80% das respostas)  

 O nível de adoção da tecnologia por consumidores, cidadãos e administração pública (71%)  

 Competências da mão-de-obra (62%) 

 A força/dimensão do mercado interno (61%) 

 Políticas para alterações climáticas (60%) 

 Liquidez do mercado financeiro e disponibilidade de capitais (56%)  

 Segurança (safety e security) instalada e planeada (ciber segurança, ambiental e saúde) (53%)  

 Eficácia e cobertura de infraestruturas (transportes, telecomunicações e energia) (29%) 

 Competitividade / custos do país (13%) 

 

Assim, podemos identificar que, na 1ª linha de critérios de/para a análise e decisão de investimento 

estão,  

 Pacotes de Estímulos (financeiros, fiscais, …) 

 O Desenvolvimento Tecnológico 

 O Capital Humano 

 Produtividade / Custos  

 

De uma outra forma, mas contemplando as mesmas situações e no âmbito e áreas de atividade que são 

objeto do presente estudo, indústria da Mobilidade e do setor Automóvel, podem ser ident ificados os 

seguintes critérios (análise do autor) perante a análise do investimento,  

 Experiência, presença e reconhecimento global 

 Desempenho / Qualidade e Eficiência 

 Qualificação dos profissionais 

 Tecido industrial instalado e consolidado 

 Investimento e infraestruturas IAD 

 Integração na cadeia de valor 

 Adaptação à diversidade tecnológica e cultural 
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ALGUNS DADOS SOBRE O SETOR DE 
VEÍCULOS A MOTOR NA EUROPA 

 Na União Europeia a 15, considerando dados de abril 

de 2019, constata-se que o contributo fiscal anual do 

setor cifra-se em quase 430 mil milhões; este valor 

representa 2,5 vezes o orçamento geral da EU. 

 Em anexo (B) reportam-se alguns dados adicionais 

sobre impostos e taxas imputados aos veículos nos 

diferentes países da EU.  
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De uma forma geral os países atribuem incentivos aos veículos elétricos.  

 Refira-se uma vez mais a dimensão do setor automóvel na Europa, elaborando dados gerais, 

 

 13,3 milhões de empregos que representam 6,6% da população ativa (e que 

trabalham direta ou indiretamente no setor), 

 3,4 milhões de empregos na produção automóvel que representam 11% do 

emprego total na indústria, 

 Investimento anual de 64 mil milhões de euros em I&D, 

 O setor automóvel gera um volume adicional de negócios de 90,3 biliões na 

UE. 

 

 Também e a título de exemplo no que respeita à revolução digital em curso na indústria 

automóvel (mercado UK), fabricantes e fornecedores tomarão forte benefício em termos de 

produtividade, flexibilidade e “time to market”, existindo ainda impacto de valor para os 

Clientes no que respeita à qualidade endereçada (recebida e percebida) e aos preços de 

compra; vejamos a imagem seguinte (fonte: SMMT/KPMG), que reporta dados estimados em 

consequência da digitalização da indústria e os seus impactos económicos. 
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Relevem-se os dados projetados, ao nível de, 

 Redução de peças (até 30%) 

 Gestão da produtividade (5%) 

 Paragens de meios de produção (redução até 40%) 

 Redução (até 30%) do tempo de resposta ao mercado  
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2  

A MOBILIDADE  

DADOS GLOBAIS DO SETOR AUTOMÓVEL E 
PROSPETIVAS RELACIONADAS COM A 
MOBILIDADE  

A MOBILIDADE E O SETOR AUTOMÓVEL 2030 | OS NOVOS PARADIGMAS 

FONTE: Roland Berger 

 

De 2020 a 2025, espera-se que o mercado de veículos construídos para mobilidade compartilhada 

cresça 21% ao ano.  

 

 

 

TENDÊNCIAS DISRUPTIVAS QUE ESTÃO, E ESTARÃO, A TRANSFORMAR A INDÚSTRIA 
AUTOMÓVEL 

 

 

ELETRIFICAÇÃO 

 Conformidade com futuras 
regulamentações de emissões 

 Cenário de eletrificação, incluindo 
infraestruturas 

 Desafios de rentabilidade 

 China como 
referência/benchmarking 

 

 

 

AUTONOMAÇÃO  

 Progresso tecnológico e 
regulamentar 

 Alto valor para o cliente e maior 
segurança 

 Consequências para carros atuais, 
veículos pequenos, LCV’s 

 Impacto pós-venda/serviço 

 

DIGITALIZAÇÃO 

 Conetividade 

 IA 

 Evolução das tecnologias digitais e 
cultura 

 Integração do veículo conectado 
no dia a dia dos clientes 

 

 

MOBILIDADE 

 Mudança no comportamento do 
cliente (compartilhar vs possuir) 

 Mudança dos conceitos 
tradicionais de mobilidade e 
logística nos meios urbanos  

 Novo mix de mobilidade e novos 
modelos de negócios/players  
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Os fornecedores automóvel terão de se preparar para cinco mudanças distintas que vão surgir no 

caminho para o "jogo final". 

 

MUDANÇAS EMERGENTES QUE AFETAM OS FORNECEDORES AUTOMÓVEL 

 

 

 

Quase todos os domínios de veículos verão uma mudança no foco de crescimento nos próximos anos.  

 

IMPACTO DAS MUDANÇAS TECNOLÓGICAS POR DOMÍNIO 

 

 

A eletrificação está a mudar a composição do veículo, dando origem a novos componentes relacionados 

à tecnologia, aumentando as necessidades de cablagens.  

 

ESTAGNAÇÃO DO CRESCIMENTO
.Estagnação em mercados maduros
.Maior uso de soluções de mobilidade 
compartilhada

MUDANÇA ACELERADA DE 
TECNOLOGIAS EM FOCO
.Aumento da proliferação de 
motorização eletrificados
.Forte impulso da indústria para 
soluções de Sistemas Avançados de 
Assistência à Condução - ADAS e 
conectividade

SURGIMENTO DE SOFTWARE COMO UM 
FATOR CHAVE DE DIFERENCIAÇÃO
.Recursos digitais determinam valor para 
o cliente final
.A digitalização oferece novas opções de 
monitorização

OEMS ENCONTRAM CRESCENTES 
NECESSIDADES DE INVESTIMENTO E 
PRESSÃO DE MARGEM
.Novas tecnologias exigem investimentos 
substanciais
.OEMs desafiados por novos concorrentes

OS NÍVEIS DE AVALIAÇÃO DE 
FORNECEDORES COMODITIZADOS 
PODEM ESTAR SOB PRESSÃO
.Outperformance de múltiplas 
avaliações OEM pode chegar ao fim
.Perspectivas de subsetores de 
fornecedores comoditizados podem ser 
vistas como mais críticas por 
investidores em ações, assim como 
credores
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INFLUÊNCIA DA ELETRIFICAÇÃO NOS COMPONENTES DO VEÍCULO 

 

COMPONENTES OBSOLETOS 

 Motor de combustão (bloco do motor, válvulas, 
eixo de comando, depósito, filtro de óleo, etc.) 

 Sistemas de combustível 

 Sistemas de injeção 

 Embraiagem 

 Sistema de exaustão 

 Unidades de potência auxiliares (bomba de óleo, 
turbocompressor, etc.) 

 … 

 COMPONENTES ALTAMENTE MODIFICADOS 

 Caixa de velocidade 

 Suspensão de roda 

 Transmissão 

 Ar condicionado, aquecimento 

 Sistema de refrigeração 

 Isolamento térmico 

 Redução de ruído 

 Chão do veículo 

 Elementos estruturais 

 … 

 

NOVOS COMPONENTES 

 Motor elétrico e outros componentes de 
condução 

 Eletrónica de potência 

 Sistema de bateria (bateria recarregável, gestão 
de bateria, 

 sistema de bateria 

 Revestimento da bateria 

 Sistema de célula de combustível 

 … 

  

DESAFIOS RESULTANTES 

 Novos componentes estão a ser desenvolvidos 
e produzidos por novos fornecedores e 
fornecedores existentes - a competição está a 
forçar as OEMs e fornecedores a adotarem 
novos posicionamentos 

 
 
 
 
 

AÇÕES-CHAVE PARA FORNECEDORES AUTOMÓVEL - NOVO MODELO DE NEGÓCIO 

Os fornecedores precisam repensar seu modelo de negócios para ter sucesso no futuro. 

 

 Nova estratégia e 
novos produtos 

 VTM - Value 
Technology Map na 
cadeia de valor 

 Custos e 
financiamento 

 Novas competências 
e capabilidades 

 Liderança, 
organização e 
governance  

 Inovação  

CONCLUSÕES  

O automóvel apresenta-se já hoje, e transmite soluções futuras próximas, com forte impacto na sua 

indústria de montagem e de comercialização determinando também ajustamentos disruptivos enormes 

para o setor de componentes e que são consequência de,  

 Novos conceitos de mobilidade 

 A digitalização 

 A eletrificação 

 A condução autónoma 

 

1. 
...repensar sua 

estratégia e portfólio 
de produtos para 

capturar oportunidades 
de crescimento ou 

consolidar o mercado 
em torno de seu 

portfólio existente

2. 
...definir um roteiro de 

tecnologia de longo 
prazo, bem como o seu 

posicionamento 
estratégico na cadeia 
de valor em relação à 

sua oferta de produtos 
e serviços

3. 
...implementar uma 

base de custo 
operacional nova e 

mais baixa e, ao mesmo 
tempo, garantir 
financiamento 

suficiente para a 
próxima transição

4. 
... criar novas 

competências e 
capacidades e adaptar 

sua estrutura 
organizacional e 

governança, bem como 
a mentalidade cultural 

para competir nas 
novas áreas 
tecnológicas

5. 
...criar novas parcerias 

e alavancar esse 
ecossistema para 
encontrar novas 

maneiras de inovar
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Retendo as constatações e prospetivas assinaladas registam-se as suas ligações a todas as áreas da 

transformação em curso e com o fortíssimo impacto que se perceciona cada dia nas soluções que os 

fabricantes de automóveis continuam a desenhar e a incorporar; a indústria, em particular a nossa 

indústria nacional de componentes não deve esperar para desenhar o seu Mapa Estratégico e gerir a 

Continuidade do seu Negócio! 

 

IMPLICAÇÕES GERAIS PARA A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL 

  

TECNOLOGIAS DE MOTORIZAÇÃO 

 Crescimento da liderança da China em EV 

 Consolidação tecnológica e redução da variedade de 
modelos e de trens de tração 

 Crescimento de FCEV em alternativa a VEV (UE e 
China) 

MOBILIDADE PARTILHADA E MAAS 

 Redução do crescimento nos serviços de mobilidade 
(maior foco em TaaS) 

 Eliminação de pequenos players (ou em 
consolidação regional) 

 Os grandes players permanecem e determinam o 
mercado 

  

CADEIAS DE VALOR GLOBAIS 

 UE e EUA têm que investir em cadeias regionais de 
fornecimentos que conduzem a um aumento de custos 

 Aumento da guerra comercial entre blocos (China,  
EUA, UE) 

 Perda de exportações de componentes da China para 
a UE e EUA aumenta a pressão comercial 

VENDA, DISTRIBUIÇÃO E “AFTER MARKET”  

 Otimização da rede de concessionários (canal de 
vendas) 

 Redução das redes de concessionário 

 Aumento do “after market”  

  

COMPETITIVIDADE 

 China ameaça pelo incremento do poder de mercado 
(operação de F&A internacionais) 

 Pressão nos custos (fatores de produção) 

 Redução do número de modelos 

 Consolidações entre construtores 

 Pequenos e médios fornecedores de OEM ficam 
afetados (desaparecem ou consolidam/agrupam)  

MOBILIDADE AUTÓNOMA 

 Pressão da China vai intensificar-se através da 
vantagem tecnológica  

 China liderará a IA 

 As empresas automóvel confiam nos líderes 
tecnológicos 

 Redução de esforço individual (empresas isoladas) 
em mobilidade autónoma; incremento da 
cooperação e associação de/entre entidades  

Fonte: www.sernauto.es 

 

MUNDO E EUROPA - DADOS GLOBAIS DO SETOR 
AUTOMÓVEL E PERSPETIVAS RELACIONADAS 
COM A MOBILIDADE  

A produção e venda globais centrar-se-ão, a curto prazo, nos 100 milhões de unidades, com destaque 

para o eixo Ásia-Oceania a realizar, sensivelmente 55 a 60% da produção mundial. A Europa tem vindo, 

tendencialmente, a manter uma produção “cristalizada” na zona de 20% da produção mundial.  

Assinala-se ainda as tendências disruptivas que se verificam na indústria Automóvel e que têm vindo, e 

vão continuar, a determinar: novos paradigmas para a Mobilidade, a Eletrificação, a Digitalização e 

Conectividade e a muito evocada Condução Autónoma.  

Em comparação com os países tomados como referências para este estudo em apreço e no presente 

documento, Portugal ocupa o último lugar; Espanha, República Checa, Polónia e Marrocos detêm 

produções de maior volume (ver gráficos a seguir).  

Releva-se ainda que se estima, sustentadamente, que circulem no planeta (dados de 2019, Afia) 1,39 

mil milhões de veículos. No que respeita à densidade automóvel, Portugal está coincidente com a 

média europeia (492 veículos automóveis por 1000 habitantes).  
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EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO AUTOMÓVEL (2010-2018, MIL VEÍCULOS) 
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Mundo 77 637 79 819 84 123 87 421 89 537 90 668 95 025 97 590 96 634 

Europa 19 256 20 491 19 447 19 463 19 833 20 686 21 379 22 123 21 844 

  
         

Mundo | Índice base = 100 100 103 105 104 102 101 105 103 99 

Mundo | Variação n/n-1 
 

2,8% 5,4% 3,9% 2,4% 1,3% 4,8% 2,7% -1,0% 

          

Europa | Índice base = 100 100 106 95 100 102 104 105 102 99 

Europa | Variação n/n-1 
 

6,4% -5,1% 0,1% 1,9% 4,3% 5,1% 1,8% -1,3% 

 

 

 

 

 

E ainda uma análise de evolução de custos laborais unitários num conjunto de países europeus, 

 

EVOLUÇÃO DOS CUSTOS LABORAIS POR PAÍS  

 

  

 
Portugal 

 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

 
Marrocos 

Salário mínimo nacional (mensal) (€) 2018 677 859 478 503 - 

Gastos com pessoal per capita (anuais) (€) 2016 17.500 37.300 16.100 12.900 - 

Custo trabalho (hora) (€) 2016 11,30 22,70 10,10 7,70 - 

Fonte: Eurostat 
   
 

De uma forma geral, apreende-se que Marrocos, apresenta (análise do autor) valores que são, em 

média, 50 a 60% dos dados exibidos por Portugal, Polónia e República Checa; nos quadros seguintes 

apresentam-se dados de um conjunto de países europeus que sinalizam custos laborais e 

produtividades (fonte: Afia).   

77 637 79 819
84 123

87 421 89 537 90 668
95 025 97 590 96 634

19 256 20 491 19 447 19 463 19 833 20 686 21 379 22 123 21 844
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SUPORTES À ANÁLISE  

INDICADORES-CHAVE COMPARAÇÕES INTERNACIONAIS (2018) 

FONTE: AFIA / EUROSTAT  
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AUTO 2018 A INDÚSTRIA AUTOMÓVEL EM NÚMEROS  

FONTE: AFIA 

 

 

NOTA: As duas tendências a reter são: crescimento sustentado e sólido da Ásia  e manutenção (paragem 

de evolução crescente) da produção na Europa. 
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FONTE: AFIA 
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FONTE: ACEA 
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3  

ANÁLISE DA 

COMPETITIVIDADE 

OBJETIVO  

O objetivo do presente relatório de análise de competitividade entre países e regiões da Europa é o de 

avaliar e apreciar os níveis e posições relativos a Portugal perante países que estão em competição no 

que respeita às atividades económicas e contextos de investimentos, designadamente na área de 

interesse da AFIA / Mobinov e ACAP, o setor automóvel e a produção de componentes associados.  

Portugal pretende desenvolver e reforçar as suas capacidades de player muito ativo, consistente e de 

grande capacidade técnica e tecnológica na perspetiva do futuro próximo e de médio prazo na vertente 

económica, social e ambiental da mobilidade. Daí a importância da permanente avaliação dos 

contextos - mundial e regional - no que concerne às questões e impactos que condicionam os diversos 

fatores de competitividade que se apresentam perante as estratégias da mobilidade e dos grandes 

players mundiais da produção de veículos e outros meios de transporte e deslocação de bens e 

cidadãos. 

Estamos na era do digital, do global e de fortes implicações e compromissos ambientai s que 

necessariamente impactam nas condições e soluções da mobilidade e, em particular, no desenho e 

conceção de soluções técnicas e tecnológicas para a produção de veículos; neste contexto devem ser 

consideradas as tecnologias e materiais que aportam à sua produção (veículos) as soluções do futuro e, 

aí, Portugal e o seu cluster representativo tem de se municiar de condições de competitividade para o 

seu envolvimento global. Daí a análise, plasmada neste documento, de alguns países e suas condições, 

que se posicionam com as capacidades de Portugal com os seguintes países, República Checa, Espanha, 

Marrocos e Polónia, com base nas avaliações que as maiores e reconhecidas entidades mundiais 

elabora sobre os países. Que entidades? 

 

 World Economic Forum 

 World Bank Group 

 Insead - “The Global Talent Competitiveness Index”  

 IMD World Talent Ranking 

 Transparência Internacional (Corruption Perception) ´  

 European Innovation Scorecard 

 Financial Secrecy  

 Agências de Promoção do Investimento Externo (Espanha, República Checa, Polónia e 

Marrocos) 

 

Também faz parte do presente relatório de compilação de informação relevante para o comportamento 

e condições dos países em apreço, a identificação das Agências de  promoção do investimento externo e 

a forma, método e informação como as referidas agências publicitam e “vendem” o seu país.  
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3.1  
THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT - WORLD 
ECONOMIC FORUM 2018  

O MODELO 

Trata-se de um modelo de análise e avaliação da competitividade dos países segundo critérios pré-

estabelecidos e anualmente emitido pelo organismo internacional - World Economic Forum. A análise 

da performance individual de cada país é realizada com base em 12 dimensões de competitividade, 

através da recolha e tratamento de dados nas dimensões assinaladas, permitindo assim a comparação 

entra as diferentes economias (países) ao longo do tempo. 

Desde 2017, Portugal tem registado melhorias na maior parte das d imensões (12), evidenciando, no 

entanto, um desempenho global abaixo das médias dos países da Europa e da América do Norte e dos 

países de elevado rendimento económico. 

 

 

      

 

 

A tabela seguinte evidencia o desempenho global (e por cada um dos 12 pilar es de avaliação) por 

grandes zonas geográficas do mundo. 
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É também uma análise interessante, não permitindo, no entanto, as avaliações mais finas e detalhadas 

(por países, designadamente ao nível pretendido no presente relatório); é interessante a segmentação 

de critérios que estrutura esta análise do WEF: “Enablers”, Capital Humano, Mercado e a Inovação.  

Atente-se ao facto de que não existem avaliações muito dispares entre as duas regiões geoestratégicas 

muito destacadas: “Ásia e Pacífico” e “Europa e América do Norte”.  

Fixemos agora a atenção nos países que foram eleitos para o presente relatório.  

A ANÁLISE POR PAÍSES  
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NOTA: ver desenvolvimento dos reports individuais dos países no documento “The Competitiveness 

Repost 2018” da WEF - World Economic Forum.  
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CONCLUSÕES 

Da análise comparativa da competitividade de Portugal foram selecionados 4 países República Checa, 

Espanha, Marrocos e Polónia em 12 pilares.  

No apuramento deste Índice de competitividade foram considerados 12 Pilares com uma ponderação 

de 8,3% (100/12). 

 

 

2018  
Portugal 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

 
Marrocos 

 
Global 
 

34 26 29 37 75 

      

Pilar 1 - Instituições 64 64 60 57 57 

Pilar 2 - Infraestruturas 83 89 84 79 72 

Pilar 3 - Adoção Internet Telefone 67 74 66 54 44 

Pilar 4 - Estabilidade macroeconómica 85 90 100 100 90 

Pilar 5 - Saúde 95 100 88 86 75 

Pilar 6 - Aptidões 70 71 74 73 45 

Pilar 7 - Mercado do produto 62 62 60 61 55 

Pilar 8 - Mercado laboral 65 59 63 60 50 

Pilar 9 - Sistema Financeiro 68 75 67 63 66 

Pilar 10 - Dimensão do mercado 60 77 65 73 60 

Pilar 11 - Dinamismo dos negócios 70 66 70 61 54 

Pilar 12 - Capacitação em Inovação 53 63 57 49 34 

      

 
Ranking (WEF) 
 

3 1 2 4 5 

 

   

Desta análise Portugal posiciona-se em 34º lugar, sendo superado pela Espanha em 26º e competindo 

de uma forma muito próxima com a República Checa (em 29º) e com a Polónia (37º) e de uma forma 

muito vantajosa com Marrocos em (75º). 

Genericamente Portugal destaca-se de uma forma positiva em 4 pilares: Pilar 1 – Instituições, Pilar 7 - 

Mercado do produto, Pilar 8 - Mercado laboral, Pilar 11 - Dinamismo dos negócios. 

Apresenta fragilidades relativas no Pilar 4 - Estabilidade macroeconómica  e no Pilar 10 - Dimensão do 

mercado. 

Em linha de igualdade, com os competidores analisados, nos restantes pilares. 

 

Comparativamente temos que a Espanha apresenta como indicadores destacadamente favoráveis o 

Pilar 10 - Dimensão do Mercado onde se posiciona em 15º, o Pilar2 - Infraestruturas em 7º e o Pilar 5 - 

Saúde em 1º apresentando Portugal nestes indicadores igualmente bons posicionamentos mas não tão 

favoráveis, 51º, 21º e 22º. 

Em contrapartida Portugal apresenta dois indicadores razoavelmente mais favoráveis que a Espanha no 

que concerne ao Pilar 8 - Mercado Laboral em 49º e Pilar 11 - Dinamismo dos negócios em 28º 

enquanto a Espanha apresenta respetivamente 61º e 34º 
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Para este posicionamento desfavorável do Pilar 8 - Mercado Laboral em Espanha contribui o 

desfasamento acentuado das subrubricas 8.06 - Nível de proteção dos Direitos dos Trabalhadores em 

44º, 8.07 - Facilidade de Recrutamento de Trabalhadores Estrangeiros em 44º e 8.12  - Impostos sobre o 

Trabalho em 133º enquanto em Portugal é de 14º, 13º e 115º 

Nas duas subrubricas do pilar 8 - Mercado laboral 8.02-Práticas de Contratação e Despedimentos e 

8.10-Remuneração /Produtividade existe uma relativa proximidade nos dois países apresentando a 

Espanha posicionamentos respetivamente 116º e 92º enquanto em Portugal 121º e 88º  

No Pilar 6 - Aptidões a Espanha leva ligeiramente melhor a Portugal com uma pontuação de 37º 

enquanto Portugal é de 43º. Analisando este pilar a Espanha leva substancialmente a melhor na 

subrubrica 6.07-Expectativa de Escolaridade com 13º contra 28º enquanto Portugal tem um melhor 

comportamento nas subrubricas nas 6.04-Aptidões dos Trabalhadores qualificados para o Trabalho com 

27º contra 43º em Espanha e na 6.08-Qualidade Crítica do Ensino 41º contra 83º em Espanha. 

 

Comparativamente com a República Checa temos, apesar de em termos globais a pontuação no ranking 

mundial ser muito próxima com a República Checa a posicionar-se apenas duas posições acima de 

Portugal os indicadores de competitividade são relativamente diferentes quando analisados 

individualmente. 

Existe um indicador que joga definitivamente a favor da República Checa o Pilar 4 - Estabilidade 

Macroeconómica em 1º lugar contra 62ºem Portugal. 

A República Checa leva ainda a melhor em outros 2 indicadores no Pilar 6 Aptidões 29º e no Pilar 10 - 

Dimensão do mercado 42º enquanto Portugal se posiciona respetivamente em 43º e 51º  

O posicionamento vantajoso da República Checa no Pilar 6-Aptidões deve-se sobretudo à subrubrica 

6.01- Número de anos de escolaridade 15º contra 75º de Portugal apresentando no entanto três  fortes 

debilidades relativas às subrubricas 6.06 - Facilidade de recrutamento de trabalhadores qualificados 

134º contra 44º, 6.08 - Qualidade crítica do ensino 79º contra 41º e 6.04 - Aptidões do pessoal 

qualificado 46º contra 27º.  

Com exceção dos três pilares acima identificados Portugal genericamente tem um posicionamento 

melhor que a República Checa nos restantes pilares apresentando vantagens sensíveis nomeadamente 

no Pilar 5-Saúde 22º contra 48º, no Pilar 7 - Mercado de produto 39ºcontra 55º, no Pilar 1- Instituições 

30º contra 44ºe no Pilar 3 - Telecomunicações 34º contra 44º 

Relativamente ao Pilar 2 Infraestruturas,  Pilar 8 - Mercado laboral e Pilar 12 Capacitação inovadora os 

dois países apresentam posicionamentos semelhantes. 

 

Comparativamente com a Polónia temos apesar de em termos globais a pontuação no ranking mundial 

ser próxima com a Polónia a posicionar-se apenas três posições abaixo de Portugal os indicadores de 

competitividade são substancialmente diferentes quando analisados individualmen te. 

Dos 12 Pilares analisados a Polónia só leva a melhor em 3 e com algum distanciamento em relação a 

Portugal, no Pilar 4 - Estabilidade Macroeconómica (1º), no pilar 10 - Dimensão de mercado (22º) e no 

pilar 8º -Aptidões (22º) apresentando-se Portugal nas posições 62º, 51º e 43º respetivamente. 

O posicionamento vantajoso da Polónia no Pilar 8-Aptidões deve-se sobretudo ao indicador 6.01- Nº de 

anos de escolaridade médio 24º contra 75º de Portugal e no indicador 6.09 - Nº de alunos por professor 

13º contra 31º. Nos restantes indicadores do pilar 6 - Aptidões Portugal apresenta vantagens 

acentuadas nos indicadores 6.03 - Qualidade da formação, 53º contra 110º, 6.04- Aptidões de Pessoal 
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Qualificado 27º contra 101º, 6.06 - Facilidade de recrutamento de trabalhadores qualificados 44º 

contra 80, 6.08 - Espírito Crítico do Ensino 41º contra 97º.  

Como acima referido a Polónia comparativamente com Portugal , e excecionados os 3 pilares referidos, 

perde acentuadamente em todos os restantes 9 pilares nomeadamente nos pilares 5 - Saúde - 54º 

contra 22º, 11- Dinamismo dos Negócios 59º contra 28º, Instituições 60º contra 30º,8 - Mercado 

Laboral 70º contra 49º, 9 - Sistema Financeiro 57º contra 39º, 3 - Adoção de Internet 51º contra 34º, 7 - 

Mercado de Produto 50º contra 39º e 2 - Capacitação em Inovação 39º contra 31º. 

O posicionamento vantajoso de Portugal em relação à Polónia no pilar 8 - Mercado laboral deve-se ao 

contraste enorme no indicador 8.07 - Facilidade de recrutamento de trabalho estrangeiro 13º contra 

118. e a outros indicadores 8.01 Custos com a cessação do contrato, , 8.03 Relações de cooperação 

entre o trabalhador e o empregador, 8.05 - Políticas ativas de emprego, 8.06 - Direitos dos 

trabalhadores, 8.09 - Confiança na gestão profissional. Relativamente ao indicador 8.10 Remuneração / 

Produtividade a Polónia leva a melhor com 57º contra 88º em Portugal.  

O posicionamento vantajoso de Portugal em relação à Polónia no Pilar 7 - Mercado de produto deve-se 

sobretudo aos indicadores 7.03 - Grau de competição nos serviços e ao indicador 7.04 -Existência de 

barreiras não alfandegárias. 

 

Analisando a competitividade de Marrocos comparativamente a Portugal constatamos que o seu 

posicionamento global é bastante abaixo do de Portugal 75º contra 34º de Portugal. 

Esta disparidade no posicionamento resulta do facto de todos os pilares de competitividade à exceção 

do pilar 4- Estabilidade macroeconómica 43º contra 62º em Portugal serem acentuadamente favoráveis 

a Portugal. 

Analisando as maiores discrepâncias temos pilar 8 - Mercado laboral 49º contra 119º, pilar 5 - Saúde 

22º contra 91º, pilar 6- Aptidões 43º contra 111º, pilar 3 - Internet 34º contra 97º, pilar 12 - 

Capacitação em inovação 31º contra 81º, pilar 11 - Dinamismo dos negócios 28º contra 71º, pilar 2 - 

Infraestruturas 21º contra 53º, pilar 7 - Mercado de produtos 39º contra 60º 

Analisando algumas das grandes debilidades de alguns indicadores temos que Marrocos apresenta o 

indicador 2.10 Qualidade no fornecimento de eletricidade 97º,  6.03- Qualidade da Formação 110º, 

6.04- Aptidões do pessoal qualificado101º, 6.06 - Facilidade de recrutamento de pessoal qualificado 

94º, 7.05 - Tarifas alfandegárias 101º. 

Relativamente ao rácio 8.010 - Nível de relação entre a remuneração e a produtividade apresenta um 

rácio ligeiramente superior ao de Portugal 85º contra 88º.  
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3.2  
DOING BUSINESS - COMPARING BUSINESS 
REGULATION - WORLD BANK GROUP 2019  

O MODELO 

Este modelo baseia-se nos seguintes critérios de análise: 

 Iniciar um projeto 

 Construção 

 Energia 

 Registos administrativos 

 Acesso ao crédito 

 Proteção de pequenos investidores 

 Impostos e taxas 

 Logística nas fronteiras 

 Área judicial 

 Insolvências  

NOTA: os dados EODB (ease of doing business ranking) estão em escala de 0 a 100 

 

WHAT IS MEASURED IN DOING BUSINESS? 
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A ANÁLISE POR PAÍSES  

 
 

 
Portugal 

 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

 
Marrocos China 

Iniciar um projeto 
Rank 57 86 115 121 34 28 
Score 90,89 86,91 83,56 82,85 92,99 93,52 

Construção 
Rank 60 78 156 40 18 121 
Score 73,17 70,6 56,2 75,18 79,94 65,16 

Energia 
Rank 32 48 10 58 59 14 
Score 86,45 83 95,36 81,35 81,34 92,01 

Registos administrativos 
Rank 36 58 33 41 68 27 
Score 78,36 71,74 79,74 76,09 67,86 80,8 

Acesso ao crédito 
Rank 112 73 44 32 112 73 
Score 45 60 70 75 45 60 

Proteção de pequenos investidores 
Rank 64 30 72 57 64 64 
Score 60 70 58,33 61,67 60 60 

Impostos e taxas 
Rank 39 34 45 69 25 114 
Score 83,75 84,58 81,42 76,49 85,72 67,53 

Logística nas fronteiras 
Rank 1 1 1 1 62 65 
Score 100 100 100 100 83,58 82,59 

Área judicial 
Rank 35 23 99 53 68 6 
Score 67,91 70,9 56,38 64,36 60,93 78,97 

Insolvências 
Rank 16 19 15 25 71 61 
Score 80,01 79,1 80,05 76,48 52,84 55,82 

        

Ranking WBG Rank 34 30 35 33 60 46 

Média ponderada simples Score 
76,55 77,68 76,10 76,95 71,02 73,64 

 

 

  
 
FONTE: Doing Business 2019 (maio 2018) 
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CONCLUSÕES  

Da análise do ranking Doing Business 2019 constata-se que os 3 países Portugal, Polónia e República 

Checa apresentam um score muito semelhante que os posiciona respetivamente em 34º, 33º e 35º 

lugar respetivamente, um pouco abaixo do 30º lugar ocupado pela Espanha e acima do 60º lugar 

ocupado por Marrocos.  

 

Analisando o posicionamento de cada país e os seus pontos fortes e fracos temos que Portugal 

apresenta como pontos fortes relativos os itens “Energia” (32º), “Impostos e taxas” (39º), Área judicial 

(35º) e “Insolvências” (16º). Apresenta como ponto acentuadamente fraco “Acesso ao crédito” (112º). 

 

A Espanha apresenta como pontos fortes relativos os items ”Proteção de pequenos investidores” (30º), 

“Impostos e taxas” (34º),  “Insolvências” (19º). Apresenta como ponto fraco “Iniciar um projeto” (86º). 

 

A República Checa apresenta como ponto forte “Energia” (10º), “Acesso ao crédito” (44º), 

“Insolvências” (15º). Com debilidades acentuadas apresenta 3 items “Iniciar um projeto” (115º), 

“Construção” (156º) e “Área judicial” (99º). 

 

A Polónia apresenta como pontos fortes “Construção” (40º), “Acesso ao crédito” (32º), e “Insolvências” 

(25º). Apresenta 2 items acentuadamente fracos, “Iniciar um projeto” (121º) e “Impostos e taxas” (69º). 

 

Relativamente a Marrocos apresenta 3 pontos fortes “Iniciar um projeto” (34º), “Construção” (18º), 

“Impostos e taxas” (25º). Apresenta 2 pontos fracos “Acesso ao crédito” (112º) e “Logística nas 

fronteiras” em que ao contrário de todos os restantes países em comparação têm 1º Marrocos 

apresenta 62º. 

 

 

 

 

 
Portugal 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

 
Marrocos 

Total Tax and Contribution 39,8% 47% 46,1% 40,8% 45,8% 
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Projetando ainda os rankings EODB em países fabricantes de automóveis, 

País Índice Classificação 

Coreia do Sul 84,14 5º 

China 77,64 46º 

Japão 75,65 39º 

Índia 67,23 77º 

Alemanha 78,90 24º 

França 77,29 32º 

México 72,09 54º 

EUA 82,75 8º 

África do Sul 66,03 82º 

Brasil 60,01 109º 

UK 82,65 9º 

Itália 72,56 51º 

Rússia 77,37 31º 

 

Deste quadro releva-se que países como a Coreia do Sul, EUA e UK apresentam índices destacados em 

relação a um grupo de países, onde se inclui Portugal, e que são: China, Japão, França, Rússia, Espanha, 

República Checa e Polónia. 

De uma forma geral não se destacam, para os critérios de análise EODB e nas pontuações mai s 

elevadas, itens que sejam ou constituam um fator distintivo de Portugal em relação aos outros países, 

com os quais estamos em competição direta.  

Já no patamar de pontuações mais baixas, Portugal apresenta algumas debilidades em três critérios que 

já destacamos: 1. Acesso ao crédito, 2. Proteção de pequenos investidores, e 3. Área judicial .  
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SUPORTES À ANÁLISE  

EASE OF DOING BUSINESS RANKING 
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11 AREAS OF  
BUSINESS REGULATION 

 

THE ROLE OF TRAINING IN FACILITATING 
ENTREPRENEURSHIP AND PROPERTY 

RIGHTS 

 

 

EASE OF DOING BUSINESS SCORE AND EASE OF DOING BUSINESS RANKING 
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RANKINGS DE COMPETITIVIDADE 41 | 72 
 
 

3.3  
INSEAD - THE GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS 
INDEX  

O MODELO 

A figura oficial do GTCI determina um conjunto de pilares que 

permitem a avaliação de países e cidades, analisando fatores tais 

como, o custo de vida, educação, qualidade de vida e ambiente ou 

potencial de negócios e investimentos . A saber,  

 

 Contexto de negócio 

 Barreiras 

 Educação e treino 

 Qualidade de vida 

 Emprego 

 Inovação e liderança 
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A ANÁLISE POR PAÍSES  

THE GLOBAL TALENT COMPETITIVENESS INDEX - INSEAD BUSINESS SCHOOL 2019 

 

 
Portugal 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

 
Marrocos 

Rank (out of 125) 28 31 25 42 100 

      

1.1 Regulatory Landscape 25 30 33 42 70 

1.1.1 Government Effectiveness 23 24 30 39 73 

1.1.2 Business government relations 43 46 96 91 50 

1.1.3 Political stability 13 40 15 37 78 

1.1.4 Regulatory quality 36 30 32 34 82 

1.1.5 Corruption 26 36 36 32 64 

1.2 Market Landscape 29 31 28 37 59 

1.2.1 Competition intensity 55 20 12 50 60 

1.2.2 Ease of doing business 26 25 27 24 63 

1.2.3 Cluster = development  37 34 49 60 57 

1.2.4 R&D expenditure (% GDP) 28 31 21 36 47 

1.2.5 ICT infrastructure 27 25 48 34 67 

1.2.6 Technology utilisation 27 51 31 52 58 

1.3 Business and Labour Lanscape 67 76 18 66 123 

1.3.1 Ease of hiring - Rigidez dos contratos a prazo 105 105 27 76 121 

1.3.2 Ease of redundancy - Nível de rigidez da regulamentação 
do despedimento 

64 45 1 45 122 

1.3.3 Active labour market policies 39 57 24 69 108 

1.3.4 Labour employer cooperation 43 72 32 73 106 

1.3.5 Professional management 62 35 25 68 75 

1.3.6 Relationship of pay to productivity (World Economic 
Forum - Executive Opinion Survey 2016-2017) 

51 92 19 54 91 

2.1 External openness 36 39 29 71 72 

2.1.1 FDI and technology transfer 14 30 29 35 49 

2.1.2 Prevalence of foreign ownership ((In your country how 
prevalent is foreign ownership of companies? 1= extremely 
rare; 7= extremely prevalent))(World Economic Forum - 
Executive Opinion Survey 2016-2017) 

46 28 4 43 41 

2.1.3 Migrant stock (% of the migrant stock of population 
above 25 years old in the total population of the same age 
group) 

44 29 59 90 119 

2.1.4 International students 35 61 17 54 70 

2.1.5 Brain Gain - To what extent does your country attract 
talent people from abroad)(World Economic Forum - Executive 
Opinion Survey 2016-2017) 

61 71 69 103 65 

2.2 Internal Openness 20 44 37 63 115 

2.2.1 Tolerance of minorities 5 54 39 38 84 

2.2.2 Tolerance of immigrants 22 11 107 121 64 

2.2.3 Social mobility)(World Economic Forum - Executive 
Opinion Survey 2016-2017) 

50 52 23 70 65 

2.2.4 Female graduates 39 67 30 4 88 

2.2.5 Gender earnings gap)(World Economic Forum - Executive 
Opinion Survey 2016-2017) 

22 50 66 49 114 

2.2.6 Leadership opportunities for woman)(World Economic 
Forum - Executive Opinion Survey 2016-2017) 

67 112 42 80 100 

3.1 Formal Education 33 23 26 27 84 

3.1.1 Vocational enrolment (% number of students enroled in 
vocational programmes in secondary education) 

23 40 6 20 83 

3.1.2 Tertiary enrolment (refers to the ratio of total tertiary 
enrolment regardless of age, to the population of the age 
group that officially corresponds to the tertiary level of 
education) 

35 5 32 27 76 

3.1.3 Tertiary education expenditure (% of GDP) 61 60 69 38 52 

3.1.4 Reading, maths and science 21 26 27 16 n/a 

3.1.5 University Ranking 38 22 44 44 73 

3.2 Lifelong Learning 36 33 30 64 101 

3.2.1 Quality of management schools 29 12 57 66 80 

3.2.2 Prevalence of training in firms n/a n/a 14 40 57 

3.2.3 Employee development (In your country to what extent 
do companies invest in training and employee 
development)(World Economic Forum - Executive Opinion 
Survey 2016-2017) 

51 79 26 63 110 
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Portugal 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

 
Marrocos 

3.3 Access to Growth Opportunities 34 38 28 80 95 

3.3.1 Delegation of authority (World Economic Forum - 
Executive Opinion Survey 2016-2017) 

70 56 26 78 91 

3.3.2 Personal rights (Political rights, Freedom of expression, 
freedom of assembly and private property rights) 

21 28 23 34 90 

3.3.3 Use of virtual social networks (Facebook, Twitter, 
Linkedin) 

48 51 22 69 76 

3.3.4 Use of virtual professional networks - Linkedin users 16 24 46 69 71 

3.3.5 Collaboration within organisations (World Economic 
Forum - Executive Opinion Survey 2016-2017) 

63 107 32 120 69 

3.3.6 Collaboration across organisations (World Economic 
Forum - Executive Opinion Survey 2016-2017) 

43 73 51 110 108 

4.1 Sustainability 25 28 22 56 96 

4.1.1 Pension system - Percentage of the active workforce 
contributing to the pension system 

12 35 3 29 72 

4.1.2 Social Protection 28 15 25 107 93 

4.1.3 Brain retention 60 74 49 84 85 

4.2 Lifestyle 9 12 17 40 78 

4.2.1 Environmental performance 25 12 32 45 49 

4.2.2 Personal safety 15 30 9 21 74 

4.2.3 Physician density - Number of medical doctors per 1000 
people 

4 16 18 54 94 

4.2.4 Sanitation 21 1 21 37 81 

5.1 Mid-Level Skills 68 64 1 12 96 

5.1.1 Workforce with secondary education (%) 74 79 3 12 85 

5.1.2 Population with secondary education (%) 78 70 1 5 n/a 

5.1.3 Technicians and associate professionals out of total 
employment(%)(finance, social work, entertainment and 
sports, religious, police, administrative, customs and tax) 

40 43 12 32 87 

5.1.4 Labour productivity per employee (US$) = GDP /Total 
labour input 

42 22 38 40 77 

5.2 Employability 25 45 59 72 108 

5.2.1 Ease of finding skilled employees (World Economic Forum 
- Executive Opinion Survey 2016-2017) 

27 38 105 50 90 

5.2.2 Relevance of education system to the economy- (In your 
country how well does the education system meet the needs of 
a competitive economy’)(World Economic Forum - Executive 
Opinion Survey 2016-2017) 

30 62 55 67 113 

5.2.3 Skills matching with secondary education- (In your 
country to what extent do graduating students possess the 
skills needed by business at secondary education)(World 
Economic Forum - Executive Opinion Survey 2016-2017) 

31 46 33 93 108 

5.2.4 Skills matching with University education (In your country 
to what extent do graduating students possess the skills 
needed by business at University level) (World Economic 
Forum - Executive Opinion Survey 2016-2017) 

31 52 40 89 110 

6.1 High-Level Skills 33 30 45 36 98 

6.1.1 Workforce with tertiary education (levels 5-8 
ISCED)(above 15 years old) 

46 18 54 31 93 

6.1.2 Population with tertiary education (levels 5-8 
ISCED)(above 25 years old) 

56 29 49 36 n/a 

6.1.3 Professionals (% of professionals out of total 
employment) (physical, mathematical, health professionals) 

25 28 40 22 116 

6.1.4 Researchers 23 29 25 36 47 

6.1.5 Senior officials and managers 35 58 43 34 112 

6.1.6 Availability of scientists and engineers 27 38 71 50 58 

6.2 Talent Impact 33 35 24 56 79 

6.2.1 Innovation Output (Knowledge and Technology Outputs 
and Creative Outputs) 

32 26 20 39 68 

6.2.2 High Value Exports (electronic and electrical and other) 70 62 33 51 82 

6.2.3 New Product Entrepreneurial Activity 52 44 35 77 59 

6.2.4 New business density (new corporate registrations per 
1000 working age population) 

25 37 30 56 57 

6.2.5 Scientific journal articles 20 25 13 31 70 
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CONCLUSÕES 

No ranking de 125 países Portugal posiciona-se em 28º lugar e comparativamente com os restantes 4 

países estudados supera a Espanha (31º), a Polónia (42º), Marrocos (100º) sendo apenas superado pela 

República Checa (25º).  

 
Portugal apresenta fortes vantagens competitivas nos items “1.1 Regulatory Landscape” (25º) “2.2 

Internal Openness” (20º), “4.2 Lifestyle” (9º) e “5.2 Employalty” (25º). Portugal apenas se posiciona de 

uma forma relativamente mais fraca no item “5.1 Mid-level skills” (68º) a par da Espanha (64º) 

relativamente à República Checa e Polónia, países com fortes indicadores nestes items respetivamente 

(1º e 12º). 

 
Comparativamente com Portugal a Espanha encontra-se numa situação desfavorável nos indicadores 

“1.3 Business and Labour Landscape” (76º contra 67º), “2.2 Internal Openness” (44º contra 20º), e no 

indicador “5.2 Employability” com a Espanha a posicionar-se em 45º e Portugal em 25º. 

A Espanha leva vantagem sobre Portugal sobretudo no indicador “3.1 Formal Education” (23º contra 

33º), e em menor medida no indicador “Mid-level skills” (64º contra 68º) e no “High Level skills” (30º 

contra 33º). 

 
A República Checa dos 4 países em competição é o único com vantagem sobre Portugal embora ligeira 

(25º contra 28º). 

Esta vantagem competitiva deve-se sobretudo aos indicadores “1.3 Business and Labour Landscape” 

(18º contra 67º), “5.1 Mid-level skills” (1º contra 68º) e “6.2 Talent Impact” (24º contra 33º) onde a 

República Checa é muito competitiva.  

Para a boa performance do indicador “1.3 Business and Labour Landscape” contribui sobretudo o 

resultado dos subindicadores de 1.3.1 a 1.3.6 com especial relevância no subindicador “1.3.1 Ease of 

hiring” (27º contra 105º) e “1.3.6 Ease of Redundancy” (1º contra 64º). 

Para a boa performance do indicador “5.1 Mid-Level skills”, na Repúlica Checa, contribuem sobretudo 

os resultados dos subindicadores “5.1.1 Workforce with secondary education” e “5.1.2 Population with 

secondary education”. 

No que se refere à vantagem competitiva do indicador “6.2 Talent impact”, a República Checa beneficia 

do bom posicionamento relativo dos subindicadores “6.2.2 High Value Exports” sobre contra 70º e 

“6.2.3 New Product Entrepreneurial Activity” (35º contra 52º). 

 
Quanto à Polónia, o país com exceção dos indicadores associados ao “3.1 Formal education” (27º) e 

“5.1 Mid-Level skills” (12º), não apresenta indicadores mais favoráveis do que Portugal, com 

indicadores de respetivamente 33º e 68º. A Polónia apresenta indicadores muito desfavoráveis “1.1.2 

Business Government Relations” (91º), “2.1 External Openness” (71º), “2.2.2 Tolerance of immigrants” 

(121º), “3.3.5 Collaboration within Organisations” (120º), “Collaboration Across Organisations” (110º), 

“4.1.2 Social Protection” (107º), “5.2.3 Skills Matching with Secondary Education”, “5.2.4 Skills 

Matching with University Education” traduzindo uma competitividade muito desequilibrada.  

 

 
Relativamente a Marrocos todos os indicadores são claramente desfavoráveis ao país  (100º no ranking). 

Os mais desvaforáveis são os associados aos indicadores “1.3 Business and labour Landscape” (123º), 

“2.2 Internal Openess” (115º), “3.2 Lifelong Learning” (101º), “3.3 Access to Growth Opportunities” 

(95º), “4.1 Sustainability” (96º), “5.1 Mid-Level Skills” (96º), “5.2 Employability” (108º) e “6.1 High-Level 

Skills” (98º).  
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SUPORTES À ANÁLISE  
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3.4  
IMD WORLD TALENT RANKING  

O MODELO  

 

O ‘IMD World Talent Ranking’ baseia-se na 

performance dos países em três categorias principais 

de avaliação,  

 

 Investimento e Desenvolvimento, 

 Apelatividade, e 

 Disponibilidade de Competências e Aptidões,  

 

que incluem educação, prática no posto, 

conhecimento e prática de línguas, custo e qualidade 

de vida, remunerações (salários) e impostos e taxas 

oficiais.  

Formalizando a análise IMD 2018 por regiões do 

Mundo, fica expressa na imagem seguinte as 

respetivas evoluções de 2013 a 2018. 

FONTE: IMD World Competitiveness Centre (2018) 

 

 

SUB-REGIONAL TALENT COMPETITIVENESS RANKINGS, 2018 
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A ANÁLISE POR PAÍSES  

  

 
Portugal 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

OVERALL TALENT RANKING  23 32 39 37 

INVESTMENT & DEVELOPMENT  13 35 40 39 

1-Total public expenditure on 
education 

% of GDP 25 40 32 26 

2-Gov. expenditure on education per 
student 

% of GDP 5 39 24 23 

3-Total public expenditure. on 
education per student 

% of GDP per capita (secondary) 28 31 34 40 

4-Pupil-teacher ratio (primary 
education) 

Ratio of students to teaching staff 18 24 48 
 

6 

5-Pupil-teacher ratio (secondary 
education) 

Ratio of students to teaching staff 11 24 28 14 

6-Apprenticeships (Aprendizagem) Are sufficiently implemented - Survey (1..10) 41 35 57 25 

7-Employee training Is a high priority in companies- Survey (1..10) 58 47 40 23 

8-Female labour force % of total labour 4 26 39 38 

9-Health infrastructure Meets the needs of society- Survey (1..10) 25 11 29 57 

APPEAL  32 22 45 39 

10-Cost-of-living index Index of basket of goods & services in the 
main city, including housing (New York City = 
100) 

25 34 28 9 

11-Attracting and retaining talents Is a priority in companies- Survey (1..10) 48 53 33 44 

12-Worker motivation  In companies is high- Survey (1..10) 47 45 39 33 

13-Brain drain (well-educated and skilled people) does not 
hinder competitiveness in your economy- 
Survey (1..10) 

35 36 34 42 

14-Quality of life Is high- Survey (1..10) 26 16 27 41 

15-Foreign high-skilled personnel Are attracted to your country’s business 
environment- Survey (1..10) 

25 24 43 45 

16-Remuneration in service 
professions 

Gross annual income including supplements 
such as bonuses, US$ 

32 20 37 34 

17-Remuneration of management Total base salary plus bonuses and long term 
incentives, US$ 

31 19 44 36 

18-Effective personal income tax rate Percentage of an income equal to GDP per 
capita 

33 28 42 54 

19-Justice Is fairly administered- Survey (1..10) 50 34 38 45 

20-Exposure to particle pollution Mean population exposure to PM2.5. 
Micrograms per cubic metre 

9 12 33 48 

READINESS  27 41 39 38 

21-Labour force growth Percentage change 50 49 39 60 

22-Skilled labor Is readily available- Survey (1..10) 13 31 56 46 

23-Finance skills Are readily available- Survey (1..10) 40 43 51 46 

24-International experience Of senior managers is generally significant- 
Survey (1..10) 

54 39 51 25 

25-Competent senior managers Are readily available- Survey (1..10) 45 33 53 39 

26-Primary and secondary education The educational system meets the needs of a 
competitive economy - Survey (1..10) 

26 31 41 40 

27-Graduates in Sciences Is sufficiently emphasized - % 11 28 20 35 

28-University education Meets the needs of a competitive economy- 
Survey (1..10) 

18 39 40 38 

29-Management education Meets the needs of the business economy- 
Survey (1..10) 

15 25 43 39 

30-Language skills Are meeting the needs of enterprises- Survey 
(1..10) 

7 56 37 29 

31-Student mobility inbound Foreign tertiary-level students per 1000 
inhabitants- number 

32 42 16 39 

32-Educational assessment - PISA PISA survey of 1-year olds - Average 22 28 26 18 

 

CONCLUSÕES 

No ranking das competências necessárias para as empresas e a economia atingirem uma criação de 

valor sustentada, Portugal, em 63 países posicionou-se em 23º lugar, apesar da queda verificada em 

relação ao ano de anterior, nos indicadores “Attracting and retaining talents” (48º) e “The level of 

worker motivation” (47º). 
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Portugal apresenta alguns indicadores destacadamente positivos em relação aos países concorrentes 

em análise, “Pupil teacher ratio” (11º), “Female labour force” (4º), “Exposure to particle pollution” (9º), 

“Skilled labour” (13º), “Graduates in sciences” (11º), “Management education “(15º) e “Language skill”s 

(7º).  

Em contrapartida os pontos fracos são: “Employee training” (58º), “Attracting and retaining talents” 

(48º), “Worker motivation” (47º), “Justice” (50º), “International experience of senior managers” (54º). 

 

A Espanha apresenta-se no ranking global em 32º lugar bastante afastada de Portugal. A Espanha, dos 

32 indicadores analisados, apenas em 12 tem uma performance ligeiramente melhor que Portugal. 

Os pontos fortes de Espanha centram-se nos indicadores “Health Infrastructure” (11º), “Quality of life” 

(16º), “Remuneration in service professions” (20º), “Remuneration of management” (19º) e “Exposure 

to particle pollution” (12º).  

Relativamente aos pontos fracos eles são de uma forma relevante no “Language skills” (56º) e 

“Attracting and retaining talents” (53º) e ainda “Employee training” (47º), “Worker motivation” (45º) e 

“Labour force growth” (49º). 

 

A República Checa apresenta-se no ranking global em 39º lugar bastante afastada de Portugal 

constituindo a pior classificação dos 4 países em análise. A República Checa, dos 32 indicadores 

analisados, apenas em 8 tem uma performance melhor que Portugal. 

Os pontos fortes da República Checa centram-se nos indicadores “Mobility inbound” (16º) e Gov. 

“Expenditure on education per student” (24º).  

Os pontos fracos da República Checa centram-se nos indicadores “Pupil teacher ratio primary 

education” (48º), “Apprenticeships” (57º),”Skilled labour” (56º), “Finance Skills” (51º), “International 

experience” (51º), “Competent senior managers” (53º). 

 

A Polónia apresenta-se no ranking global em 37º lugar ligeiramente melhor que a República Checa 

(39º) mas igualmente bastante distanciada de Portugal (23º). A Polónia, dos 32 indicadores analisados, 

apenas em 10 tem uma performance melhor que Portugal. 

Os pontos fortes da Polónia centram-se nos indicadores “Pupil teacher ratio primary education” (6º), 

“Cost of living índex” (9º). 

Os pontos fracos da Polónia centram-se nos indicadores “Health infrastructure” (57º), “Effective 

personnal income tax rate” (54º), “Exposure to particle pollution” (48º), “Labour force growth 60, 

Skilled labor” (46º) e “Finance skills” (46º). 
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SUPORTES À ANÁLISE  
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3.5  
PERCEÇÃO DE CORRUPÇÃO – TRANSPARÊNCIA 
INTERNACIONAL  
(CPI – CORRUPTION PERCEPTION INDEX) 

O MODELO  

Este índice de avalia e classifica 180 países e territórios pelos níveis percecionados de corrupção no 

setor público de acordo com especialistas e pessoas ligadas aos negócios, utilizando uma escala de 0 a 

100 (de altamente corrupto a muito transparente e isento de corrupção). Mais de dois terços dos países 

considerados estão pontuados abaixo de 50 (dados de 2018), com um valor médio geral de 43 pontos.  

Isto demostra que existe um grande caminho a percorrer no sentido de controlar e anular os atos de 

corrupção e consequência para os perigos latentes sobre a estrutura da democracia em todo o mundo.  

 

Este índice foi estabelecido em 1995 e a metodologia segue quatro etapas básicos:  

1. Seleção de fortes de dados,  

2. Organização e reconfiguração de dados,  

3. Agregação de dados das diversas fontes,  

4. Reportar uma medição da incerteza. 

 

Algumas fontes internacionais de captação de dados de informação 

 World Economic Forum (Executive Opinion Survey) 

 IMD World Competitiveness Centre 

 Global Insight Country Risk Rating 

 World Bank Country Policy and Institutional Assessment 

 Varieties of Democracy 

 World Justice Project Rule of Law Index Expert Survey 

 Political and Economic Risk Consultancy Asian Intelligence 

 African Development Bank Country Policy  

 … 

A ANÁLISE POR PAÍSES  

Para o ano de 2018 o mapa geral de CPI – Corruption Perception Index fica retido na imagem seguinte, 
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Perspetivando a análise por países, temos o seguinte quadro de resultados (assinala -se que a Europa 

detém uma pontuação média de 64), 

 

País Classificação 
1-198 

Pontuação 
1-100 

Alteração na Classificação 

Portugal 30º 64 ↓ -1 

Rússia 138º 28 ↓ -3 

Espanha 41º 58 ↑ +1 

EUA 28º 71 ↓ -6 

UK 11º 80 ↓ -3 

Polónia 36º 60 =  

Marrocos 73º 43 ↑ +8 

Coreia do Sul 45º 57 ↑ +6 

Japão 18º 73 ↑ +2 

França 21º 72 ↑ +2 

República Checa 38º 59 ↑ +4 

China 87º 39 ↓ -10 

Brasil 105º 35 ↓ -9 

Índia 78º 41 ↑ +3 

Alemanha 11º 80 ↑ +1 

México 138 28 ↓ -3 

 

De uma forma geral verifica-se que a perceção de corrupção através dos índices CPI, determinados de 

uma forma estruturada e assente em relatórios credíveis e analisados por especialistas e profissionais 

ligados aos negócios e atividades económicas mundiais, agrega os seguintes países que são objeto 

deste relatório, a saber, 

 Portugal (em 30º lugar e com uma pontuação de 64 em 100);  

 Espanha (41º lugar);  

 Polónia (36º lugar);  

 República Checa (38º lugar) 

 



 
 
RANKINGS DE COMPETITIVIDADE 54 | 72 
 
 

Releva-se, pois, a melhor pontuação e classificação, neste item de análise, em relação aos países 

concorrentes. No que respeita a Marrocos, o país pontua 43 em 100 e alcança uma classificação em 73º 

lugar (em 198 países analisados). 

Comparando pontuações e classificações de outros países que tem uma forte incidência de indústria 

automóvel e de soluções para a mobilidade, assinala-se o desempenho (perceção do risco de 

corrupção) negativo por parte da Rússia (138º lugar) e do Brasil (105º lugar).  

Mobilizando agora a nossa atenção para as geografias (países) de maior densidade de produção no 

setor, temos, 

 

 UK (11º lugar) 

 Coreia do Sul (45º lugar, com 57 pontos em 100) 

 Japão (18º lugar, com 73 pontos em 100) 

 França (21º lugar, com 72 pontos) 

 China (87º lugar, com 39 pontos) 

 Índia (78º lugar, com 41 pontos) 

 

Relevam-se ainda algumas ilações da análise dos dados do CPI e no que respeita às evoluções 

conseguidos por alguns países: 

 

 Marrocos subiu oito lugares neste ranking,o que abona de forma positiva a perceção definida 

no relatório da “Transparency International” 

 A Coreia do Sul também teve uma subida, relativamente ao ano anterior, de 6 lugares, e daí 

estar agora em 45º lugar com 57 pontos em 100. 

 

Noutro sentido, assinala-se a queda de 10 lugares da China, que com uma pontuação de 39 em 100 

detém agora o 87º lugar da classificação geral emitida pela TI – Transparency International. 

CONCLUSÕES 

 O modelo CPI é global, assenta em critérios e princípios muito testados e capta informação em 

entidades internacionais de rigor e prestígio 

 Portugal tem vindo a manter uma posição de alguma razoabilidade no contexto mundial, e 

compara positivamente com os países objeto do presente relatório (Espanha, Rep. Checa, 

Polónia e Marrocos). 

 Pelos dados analisados retira-se ainda a constatação que países de grande densidade industrial 

na área do automóvel e também respetivas produções de componentes não são analisados de 

forma negativa em relação aos investimentos (China, Índia, Brasil, México, Coreia do Sul).  
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3.6  
INOVAÇÃO NA EUROPA - DESEMPENHO E 
SCOREBOARDS 
 

O “European Innovation Scoreboard  - EIS” desenvolve e providencia uma 

avaliação periódica do desempenho da investigação e inovação na comunidade 

europeia; o EIS analisa todos os estados membros UE e ainda elabora 

documentação e análise sobre outros estados, designadamente, Turquia, Suíça,  

Sérvia, Noruega, Ucrânia, Montenegro, … 

Permite ainda a avaliação e comparação com países não europeus, tais como, 

Brasil, China, Canadá, EUA, Coreia do Sul, …  

 

Resultados sobre a última avaliação EIS dos países encontra-se segmentada 

como segue, 

 

 Lideres na Inovação:  

Dinamarca, Finlândia, Holanda e Suécia têm desempenho 20%, ou mais, acima da média 

europeia 

 Fortemente Inovadores: 

Áustria, Bélgica, Estónia, Alemanha, Irlanda, Luxemburgo e Reino Unido, com desempenho 

acima da média europeia ou dentro dessa média 

 Moderados Inovadores: 

Croácia, Chipre, Grécia, Hungria, Itália, Lituânia, Malta, Polónia, Portugal, Eslováquia, Espanha 

e Eslovénia, com desempenho abaixo da média europeia 

 Modesto em Inovação: 

Bulgária e Roménia com desempenho 50% abaixo da média europeia 

 

 

 

 Interessa reter o mapa deste 
modelo de estrutura e 
avaliação nas capacidades e 
desempenhos de inovação dos 
países e, também, das 
empresas 
 

 Especial atenção à gestão do 
conhecimento, das políticas e 
dos recursos envolvidos no 
esforço I&D 
 

 Quer a vigilância tecnológica, 
quer a gestão de projetos são 
partes, também, muito 
importantes nos objetivos de 
inovação dos países e das 
organizações  
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Em termos globais fica documentado (dados 2018) que Espanha, República Checa, Polónia e Portugal se 

equilibram e apresentam índices semelhantes; releva-se que este indicador não agrega dados sobre 

Marrocos. 

 

Clarifica-se ainda que a determinação da EIS é composta ou articula-se por 10 dimensões, 

 

 Recursos humanos 

 Atratividade dos sistemas de pesquisa 

 Contexto ou ambiente de IDI 

 Recursos e finanças alocados 

 Investimentos 

 PME’s inovadoras (Portugal é o primeiro classificado) 

 Networking (público, privado, publicações,…)  

 Ativos intelectuais 

 Impacto no emprego 

 Impacto nas vendas (Irlanda é o primeiro classificado) 
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3.7  
ANÁLISE DO SIGILO FINANCEIRO (FINANCIAL 
SECRECY INDEX) 

O MODELO 

O ISF – índice de sigilo financeiro é uma pontuação qualitativa dos 

indicadores de sigilo financeiro, ponderada pelos fluxos económicos 

de cada país (em inglês: FSI - Financial Secrecy Index). A avaliação 

segundo o modelo iniciou em 2009 em 60 jurisdições que se 

estendeu, em 2018, a 112 países. A comparação deste indicador 

qualitativo baseia-se em 20 indicadores-chave, a saber: 

 

Methodology - The 20 KFSIs   

 KFSI 1 – Banking Secrecy  

 KFSI 2 – Trust and Foundations Register  

 KFSI 3 – Recorded Company Ownership  

 KFSI 4 – Other Wealth Ownership  

 KFSI 5 – Limited Partnership Transparency  

 KFSI 6 – Public Company Ownership  

 KFSI 7 – Public Company Accounts  

 KFSI 8 – Country-By-Country Reporting  

 KFSI 9 – Corporate Tax Disclosure  

 KFSI 10 – Legal Entity Identifier  

 KFSI 11 – Tax Administration Capacity  

 KFSI 12 – Consistent Personal Income Tax  

 KFSI 13 – Avoids Promoting Tax Evasion  

 KFSI 14 – Tax Court Secrecy 

 KFSI 15 – Harmful Structures  

 KFSI 16 – Public Statistics  

 KFSI 17 – Anti-Money Laundering  

 KFSI 18 – Automatic Information Exchange  

 KFSI 19 – Bilateral Treaties  

 KFSI 20 – International Legal Cooperation  

 

 

 

O modelo, considerando os 20 subindicadores qualitativos de análise, é muito extenso, complexo e 

completo, sendo que em cada subindicador existem várias questões em avaliação; os relatórios de 

constatações para cada país são extensas e contêm detalhe de informação e constatações ou suportes 

documentados ou de dados de informação. 
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A ANÁLISE 

 
 
2018 

 
Portugal 

 
Espanha 

 
Rep. Checa 

 
Polónia 

 
Marrocos 

ISF – índice de sigilo financeiro 64º 52º 70º 51º - 

 

 Esta análise permite a identificação da Polónia como o país de índice de sigilo mais favorável 

(mais amigável do ambiente geral de negócios e de eventual contributo para a transparência e 

integridade nos negócios e atividades comerciais) 

 Releva-se ainda a inexistência de dados sobre Marrocos em 2018 

 Sinaliza-se ainda que este índice permite verificar ou monitorizar, a nível global, atividades ou 

movimentos de fluxos financeiros, que permitem o branqueamento de capitais, e o suporte 

para atividades ilegais e de riscos de financiamento de terrorismo, etc  

 Mapa com evolução do ISF (2015-2018) 

 

 

Fonte: FINANCIAL SECRECY INDEX 
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3.8  
AGÊNCIAS DE PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO 
EXTERNO 

3.8.1  
PORTUGAL  

De acordo com o site da AICEP – Portugal Global, estão identificados um conjunto alargado de 

condições e razões para investimento e dinamização de negócios em Portugal, a saber,  

 

 Localização 

Na Europa e com pontes de evolução para as geografias mundiais, escoando produtos e 

serviços, inserindo-se na economia global 

 Tecnologias  

Telecomunicações, e-government, pagamento eletrónico, economia digital 

 Infraestruturas 

A rede viária é considerada como a 4ª melhor do mundo, designadamente ao nível, também, 

das autoestradas e com uma eficiência acima da média da OCDE; no que respeita às 

infraestruturas marítimo-portuárias, estas são consideradas como 25º lugar no ranking 

mundial; destaque ainda para a qualidade do transporte aéreo, no 24º lugar, e para o 

transporte ferroviário em 25º a nível mundial 

 Mercado 

Portugal é considerado como uma via de acesso direto ao mercado europeu – 500 milhões de 

habitantes – ao que acresce o mercado de consumidores de língua oficial portuguesa (PALOP)  

 Talento 

O documento AICEP destaca a força de trabalho disponível, produtiva e com nível elevado de 

educação em áreas orientadas para os negócios – indústria, serviços e administração pública; 

acresce a identificação dos recursos de ensino e valorização das Pessoas ao nível de 

Universidades, Institutos e Centro Tecnológicos e ainda de Escolas de Gestão    

 Melhores competências 

Conhecimento de línguas estrangeiras, matemática, gestão e ciência são as áreas onde os 

portugueses mostram capacidades acima da média; existência de atividade científica em várias 

áreas, com centros tecnológicos de I&D na área da engenharia automóvel e aeronáutica 

 Melhores empresas 

Existência de um conjunto muito relevante de empresas internacionais que demonstram 

satisfação com os seus investimentos em Portugal – Bosch, H.B. Fuller, Continental, Gestamp, 

Faurecia,… 

 Melhor qualidade de vida 

Portugal tem observado condições de vida para investimentos e vivência ao longo dos anos – 

clima, competitividade turística, paz social, acesso à saúde, vias de comunicação, razoabilidade 

e competitividade nos preços de produtos e serviços necessários para habitar e viver em 

Portugal 
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No essencial, Portugal apresenta-se ao mundo económico e empresarial com destaque especial para,  

 País moderno, desenvolvido e com soluções tecnológicas 

 Com um capital humano disponível (competências atualizadas e suportadas no digital) 

 Existência de conhecimento instalado e potenciando o cluster automóvel  

 Estabilidade política, social, legal e fiscal 

 Membro ativo na UE  
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3.8.2  
ESPANHA   

 

 

COMPETÊNCIAS CENTRAIS E VANTAGENS COMPETITIVAS DO PAÍS 

 Vasta informação de suporte ao investimento e à instalação de 

empresa no país / estabilidade social, legal e fiscal 

 Foco na dimensão territorial e da população 

 Membro efetivo da UE  

 Infraestruturas (geral) 

 Estrutura económica e ambiente de negócios 

 Cluster automóvel e aeronáutica / Capacidade I&D 

 Qualidade de vida  

 Competências de RH / Escolas de Gestão 

NOTA: visitar “Guia de Negócios in Spain” 
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FONTE: ICEX - INFORME DE GOBIERNO CORPORATIVO – 2018 

 

 

FONTE: www.sernauto.es 
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3.8.3  
REPÚBLICA CHECA  

 

 

 

RAZÕES PRINCIPAIS PARA INVESTIR NA REPÚBLICA CHECA 

 Contexto seguro para o investimento 

 Mão-de-obra (base escolar e competências) 

 Estabilidade de preços e custos favoráveis de m.o 

 Localização central na Europa 

 Densidade e qualidade das infraestruturas 

 Transparência no sistema de incentivos ao investimento 

 Forte capacidade de I&D 

 Estabilidade social e do sistema político 

 Membro da UE  

 Mentalidade, cultura e atitude nos padrões ocidentais 

 Qualidade de vida 
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FONTE:  
Czech Invest - Investment and Business Development Agency  
Investment climate in Czech Republic 2018 
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3.8.4  
POLÓNIA 

O organismo de apoio e desenvolvimento do investimento estrangeiro na Polónia informa e dinamiza 

esta missão compilando e dinamizando junto dos agentes económicos um conjunto informativo e de 

condições que se podem agrupar nas seguintes competências centrais,  

 

 Vasta informação (documental, técnica e de apoio 

à ação) de suporte ao investimento 

 Contexto legal, fiscal e de apoio financeiro (e 

outros) ao investimento 

 Centralidade europeia do país (e membro da UE)  

 País dividido em zonas económicas 

 Ambiente de negócios (friendly) 

 Cluster automóvel (implantação de OEM e Tier 1) 

 Formação e competências dos RH 

 Logística fluida  
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FONTE: Polish Investment & Trade Agency, “Why Poland?” 
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3.8.5  
MARROCOS  

PERFIL DE MARROCOS | INVESTIMENTO ESTRANGEIRO (FDI) EM MARROCOS  

 

 

 

 

 

 

 

  

FONTE: Moroccan Foreign Exchange Office  

 

RAZÕES E DESTAQUES DE ENQUADRAMENTO DE INVESTIMENTO 

 Bom enquadramento legal favorável ao investimento 

 Baixo custo da m.o. 

 Localização estratégica (Europa e Norte de África) 

 População jovem e com boa escolaridade e formação  

 Estabilidade política e um popular regime monárquico 

 Mercado interno reduzido 

 Dependência do petróleo 

 Contexto interno (administração pública) com debilidade organizacional  

 Cluster automóvel instalado 

 Existência de parques industriais (OEM’s e produtores Tier 1)  

 Fortes apoios financeiros e fiscais ao investimento estrangeiro  

 Economia em forte desenvolvimento 

 Proteção do investimento estrangeiro (acordo com dezenas de países); suporte legal 

internacional 
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ALGUMAS NOTAS 
FOREIGN DIRECT INVESTMENT (FDI) IN MOROCCO 

 “Morocco launched a vast project of economic modernisation programme (Industrial 

Acceleration Plan 2014-2020) to attract more FDI. Casablanca in particular aims to become an 

international financial centre. The construction of Ouarzazate Solar Power Station,  expected to 

become the largest solar plant in the world with a total capacity of 510MW upon completion, is 

one of the largest infrastructure investments, not only in Morocco but in the whole of Africa. ”  

 “Quantum Global ranked Morocco as the most attractive country for foreign investment in 

Africa in its Africa Investment Index 2018.“ 

 “Furthermore, Morocco is ranked 53rd out of 190 economies by the World Bank in its Doing 

Business report, with up by 40 spots from 2012. This improvement has been made thanks to 

better access to electricity (generalising online applications for new connections and expanding 

the use of prebuilt transformers). Dealing with construction permits has also been eased by 

improving the dedicated online platform.”  

 Desemprego elevado, e os níveis de produtividade são baixos 

 Diferenças sociais 

 Deficite de transparência na administração pública 

 Assimetrias regionais  

 “The government adopted the "Investment Charter" in 1995. This charter mainly provides 

company exemptions for VAT and for corporate tax for 5 years under certain conditions.  

In the industrial sector, the Emergence Plan creates infrastructure which offer turnkey 

premises.”  

 “In the case of offshoring facilities, the government has offered telecommunications costs set 

at 35% below the market price and training grants of up to US$ 7,000 for each Moroccan 

employee during the first three years of employment.”  

 “A new version of the investment incentive regime is currently undergoing a governmental 

review.”  

 “Major fiscal consolidation efforts were initiated in 2013 and led to a gradual stabilisation of 

the fiscal deficit. In 2017, spending, although above revenue, remained under control despite a 

period when the country was out of government (November 2016 - April 2017). These efforts 

have been greeted with favourable response from the business community and from potential 

investors.”  

 “Bilateral investment conventions signed by Morocco.” 

 “Morocco has concluded agreements with 51 countries including France, Spain, Egypt, Italy, 

Lebanon, Libya, Portugal, Tunisia and Turkey for guarantee of overseas investments against 

every risk of nationalization and compulsory purchase. Several of these agreements can be 

downloaded on the web site of the UNCTAD. Those define the framework of protection of 

overseas investments for each signatory country.  

 “Besides, the Association Agreement between the EU and Morocco, effective in March 2000, 

envisages also, with article 50: "establishment of a legal framework supporting investment, if 

necessary, by the conclusion of agreements of protection of investments and agreements 

intended to avoid double taxation between Morocco and the Member States".  

 

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
http://www.mcinet.gov.ma/fr/content/plan-d%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A9ration-industrielle-2014-2020
https://unctad.org/en/Pages/Home.aspx
http://eeas.europa.eu/morocco/association_agreement/index_en.htm
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MOROCCO AT A GLANCE 

 

 

  

FONTE: finances.gov.ma  
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