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Estatísticas sobre
Investimento Directo
Estrangeiro
18 de Abril de 2008

Lisboa, INE - Av. António José de Almeida

objectivo:

A inserção das economias nas cadeias de valor das empresas transnacionais constitui hoje uma
determinante-chave para o seu potencial de crescimento sustentado e de melhoria dos níveis de rendimento
dos cidadãos. Para uma pequena economia aberta, como a portuguesa e inserida na União Económica e
Monetária é particularmente importante compreender as alterações que se vão operando, a ritmo crescente, em
resultado da plena integração económica ao nível europeu e ao nível internacional, sobretudo com o objectivo
de possibilitar a adopção de políticas que melhor possam favorecer a qualificação do tecido empresarial
interno.
Desta forma, pretende-se com este Workshop contribuir para identificar a informação estatística disponível
sobre a presença de capital estrangeiro na economia portuguesa e compreender que perspectivas se abrem
ao avanço do conhecimento do fenómeno da internacionalização da economia portuguesa e do papel do
Investimento Directo Estrangeiro (IDE) na dinamização e alteração da estrutura produtiva portuguesa.
Em termos mais operacionais, pretende-se contribuir para melhorar os instrumentos de acompanhamento da
evolução do Investimento Directo Estrangeiro (IDE) nas duas componentes – IDE em Portugal e IDE que Portugal
realiza no exterior, com o objectivo de melhorar o conhecimento do grau e características de internacionalização
da economia portuguesa.

programa:
09:00 - Recepção dos participantes
09:15 - Abertura
Alda de Caetano Carvalho – Presidente do Instituto Nacional de Estatística e Vice-Presidente do CSE
Manuela Proença - Presidente da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Sectoriais do CSE e vogal
do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
09:30 - Estatísticas de Investimento Directo Estrangeiro: Principais Desafios
Vitor Corado Simões - Professor da Universidade Técnica de Lisboa/ISEG

programa: (cont.)

09:50 - As Estatísticas sobre Investimento Directo Estrangeiro em Portugal
O sistema de produção e difusão das estatísticas de investimento directo
Marta Veloso - Coordenadora do Núcleo de Estatísticas da Posição de Investimento Internacional/
Departamento de Estatística/Banco de Portugal
Enquadramento conceptual das estatísticas de investimento directo: conhecer os conceitos para melhor
compreender os números
Paula Casimiro - Coordenadora da Área de Estatísticas da Balança de Pagamentos /Departamento de
Estatística/Banco de Portugal
O Sourcing Internacional
Paula Bordelo - Técnica Superior do Serviço de Estatísticas das Empresas/ Departamento de Estatísticas
Económicas/Instituto Nacional de Estatística

10:50 - Coffee-Break

11:00 - IDE: As Necessidades Estatísticas dos Utilizadores
Luís Florindo - Coordenador do Marketing Estratégico da AICEP – Agência para o Investimento e Comércio
Externo de Portugal
Hans-Joachim Böhmer – Director Executivo - Câmara de Comércio e Indústria Luso Alemã
Ricardo Pinheiro Alves – Chefe de Equipa Multidisciplinar no Gabinete de Estratégia e Estudos/ Ministério da
Economia e Inovação
Ana Teresa Tavares Lehmann – Professora da Faculdade de Economia/ Universidade do Porto

12:00 - DEBATE
Moderadora
Manuela Proença - Presidente da Secção Permanente de Estatísticas Económicas Sectoriais do CSE e vogal
do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional
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