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Disponibiliza serviços, espaço e tecnologia para apoiar as 
empresas no processo de internacionalização.

Gabinete de Apoio à Internacionalização

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO

• Ferramenta de autodiagnóstico: 
 As empresas podem fazer um 

autodiagnóstico da sua estratégia 
de internacionalização

• Apoio técnico especializado em 
processos de internacionalização

• Identificação de mercados 
externos prioritários

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO

• Informação empresarial 
especializada: As empresas 
podem aceder a bases de dados 
internacionais com informação 
comercial atualizada

• Plataforma eletrónica

• Organização de fóruns, 
workshops,seminários, webinars

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO

• Aconselhamento especializado - 
As empresas podem usufruir da 
rede contactos da AEP para 
iniciar os seus negócios

• Acesso à rede externa de 
consultores internacionais

• Mentoring

SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO

• Sala com videoconferência – As 
empresas podem utilizar a mais 
moderna infraestrutura para 
realizar reuniões de negócios por 
videoconferência

• Agendamento de encontros de 
negócios – Apoio à participação 
em missões e feiras 
internacionais

• Roadshow de importadores e 
opinion makers
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Arte e Comunicação Visual), onde também trabalha 
como monitora de gravura. Embora multifacetada, a 
sua produção artística baseia-se sobretudo no desenho 
e na gravura. Procura focar-se na resposta visual 
adequada à mensagem e ao assunto retratado. Tem 
tido o prazer de colaborar enquanto ilustradora em 
projetos relacionados com ecologia, biodiversidade, 
igualdade e cooperação sempre numa perspetiva 
de ajudar a formar gerações futuras. É fascinada por 
visões futuristas e gosta de estar informada sobre as 
mudanças que vão sendo operadas globalmente.
No seu percurso incluem-se colaborações com a Águas 
de Portugal Internacional (livros e objetos educativos), 
Município da Amadora e de Leiria (murais, workshops 
e objetos ilustrados), publicações do Ar.Co com a 
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concurso de ilustração "Lisboa Capital Verde Europeia 
2020" atribuído pela Sociedade Nacional de Belas 
Artes de Lisboa. 
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Um manifesto com o objetivo de apresentar so-
luções em áreas, que vão desde a descentraliza-
ção, passando pela energia, clima, digitalização 
até à demografia, foi recentemente lançado pela 
Fundação AEP. Trata-se do "Think Tank Por-
tugal por Inteiro/Territórios de Futuro", um 
manifesto de que muito me orgulho e onde se 
defende que o futuro passa pelos territórios e os 
territórios são o cerne de uma visão de futuro e 
de esperança para Portugal. 

Este é também um laboratório de ideias com 
a missão de promover uma reflexão prospeti-
va e estratégica sobre os problemas estruturais 

The AEP Foundation recently published a 
manifesto with ideas on several issues, from 
decentralisation to energy, including climate, 
digitalisation, and demography. The document, 
of which I am very proud, is called "Think Tank 
Portugal as Whole/Territories for the Future", 
and states that the future depends on territories, 
which are the cornerstone for a vision of hope 
and future for Portugal. 

This is also a lab for ideas aimed at encouraging 
strategic thought about the country’s structural 
problems and sketching a future path that invests 
in territories as an engine for development. 

Luís Miguel Ribeiro
Presidente da AEP 
AEP President
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How? By bringing together academics, 
businessmen, self-employed professionals, 
directors of associations and a wide variety of 
civil society personalities, who will contribute 
with their own proposals and forecasts, to 
enrich and influence the territorial dimension 
of public policy. 

The task is daunting, I know, and it needs to 
reach a point where three fundamental premises 
are present: a medium-term horizon (20 to 30 
years), a retrospective and systematic analysis 
of problems and structural obstacles in the 
country and, lastly, the ability to incorporate all 
the challenges and opportunities generated by 
major changes in society from the perspective of 
climate, technology, demography, and energy. 

One of these challenges is definitely 
cybersecurity, which is the main feature of 
this edition of BOW Magazine. In the words 
of the Secretary of State for Digitalisation 
and Administrative Modernisation, Mário 
Campolargo, “as a digital-safe nation, capable of 
contributing to social and economic well-being, 
attracting and exporting talent, and promoting 
a digitally inclusive society for the future, 
Portugal is presenting us with this challenge. 
A wide-ranging challenge that demands that all 
entities, public and private, make cybersecurity 
in their strategic and organisational culture a 
fundamental part of their activity, crucial to 
maintaining financial and reputational value”.

Among others excellent articles in this 
edition, I recommend that you also read Nelson 
Escravana’s analysis piece, and the articles 
written by the Director for Cybersecurity at 
INOV – The Institute for Systems Engineering 
and Computers Innovation; Rear-Admiral 
António Gameiro Marques, director-general of 
the National Security Office; Joana Lobo, Unit 
Leader for IT Security at APCER; Luís Manuel 
Ribeiro, chairman of CESAE Digital, and David 
de Paula S. Silva, founder and CEO @ CyberX 

do país e desenhar um caminho de futuro que 
aposta nos territórios como motor de desenvol-
vimento. Como? Através da união de académi-
cos, empresários, profissionais liberais, diri-
gentes associativos e diversas personalidades da 
sociedade civil, a quem caberá contribuir com 
um conjunto de propostas temáticas e cenários 
prospetivos, capazes de enriquecer e influenciar 
a dimensão territorial das políticas públicas.

A tarefa, eu sei, é difícil e incerta, sendo ne-
cessário evoluir para um patamar onde devem 
estar assentes três premissas fundamentais: um 
horizonte de médio prazo (20 a 30 anos), uma 
análise retrospetiva e sistemática dos problemas 
e bloqueios estruturais do país e, por último, 
a capacidade de incorporar todos os desafios e 
oportunidades geradas pelas grandes mutações 
da sociedade do ponto de vista climático, tecno-
lógico, demográfico e energético.

Entre estes desafios, estará certamente a ci-
bersegurança, que faz tema em destaque neste 
número da revista BOW.  Como refere o secretá-
rio de Estado da Digitalização e da Moderniza-
ção Administrativa, Mário Campolargo, “Portu-
gal, como nação digital segura e potenciadora de 
bem-estar económico e social, capaz de atrair e 
de exportar talento e de promover a sociedade 
digital inclusiva do futuro, convoca-nos para este 
desafio. Um desafio transversal, que exige que 
todas as entidades, públicas e privadas, assumam 
a cibersegurança na sua cultura organizacional e 
estratégica como uma componente fundamental 
da sua atividade, essencial à preservação de va-
lor, tanto financeiro como reputacional.”

Aconselho também a leitura nesta edição, en-
tre outros artigos de elevada qualidade, da análi-
se de Nelson Escravana, e dos artigos do Diretor 
da Área de Cibersegurança INOV – Instituto de 
Engenharia de Sistemas e Computadores  Ino-
vação; do Contra-almirante António Gameiro 
Marques, Diretor-Geral do Gabinete Nacional 
de Segurança; de Joana Lobo, Unit Leader, IT 
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Security  da APCER; de Luís Manuel Ribeiro, 
presidente do CESAE Digital e de David de 
Paula S. Silva, fundador e CEO @ CyberX - 
The Ethical Hacking Services. 

A entrevista sobre esta temática “Ciberse-
gurança e os desafios no âmbito da Internacio-
nalização” foi dirigida a Raul do Vale Martins, 
Coordenador da Catalisação da Transição Di-
gital de Portugal, que nos faz um ponto de si-
tuação detalhado deste tão importante dossiê 
para as empresas portuguesas. Aconselho ainda 
a consulta da infografia com dados do relatório 
“Cibersegurança em Portugal – Economia”, do 
CNCS - Centro Nacional de Cibersegurança, 
que indica importantes dados e conselhos para 
as PME.

África do Sul, Angola e Nigéria são os mer-
cados em destaque nesta edição, contando, 
como é habitual, com os dados da Accenture.

E no espaço dedicado às empresas, damos 
destaque à Adyta, VisionWare, Cyberx e Pro-
bely, convidando-vos a conhecer um pouco da 
sua atividade e negócio.

Boa leitura e até breve!

– The Ethical Hacking Services.  
The interview for this edition on 

“Cybersecurity and the challenges in the realm 
of internationalisation” is with Raul do Vale 
Martins, Coordinator for the Catalysation of 
Digital Transition for Portugal, who brings us 
up-to-date on this subject which is so important 
for Portuguese companies. I also recommend 
you check out the infographic with data from the 
“Cybersecurity in Portugal – Economy” report 
by the National Cybersecurity Centre, which 
contains a lot of important information and 
advice for small and medium sized businesses. 

South Africa, Angola, and Nigeria are the 
three markets we focus on in this edition, as 
always with the help of figures provided by 
Accenture. 

And in the section dedicated to companies, 
we bring you Adyta, VisionWare, CyberX and 
Probely, so that you can learn a bit more about 
their activities and business. 

Enjoy,and see you soon!

“Um manifesto com o objetivo de apresentar soluções em áreas, que vão desde a 
descentralização, passando pela energia, clima, digitalização até à demografia, foi 

recentemente lançado pela Fundação AEP.”

“The AEP Foundation recently published a manifesto with ideas on several issues, from 
decentralisation to energy, including climate, digitalisation, and demography.”
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A Cibersegurança e os desafios  
no âmbito da Internacionalização 

Cybersecurity and the challenges  
of Internationalisation
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The digitalisation of the economy provides 
companies with plenty of opportunities to 
develop their activity and expand their provision 
of goods and services abroad. The borderless 
world that digitalisation has brought about is 
a world of opportunities, but it is also a world 
of increased risks that pose a threat to the IT 
systems upon which this new economic and 
industrial paradigm rest. 

The internationalisation of Portuguese 
companies should be based around trust in the 
use of digital tools to improve human activity, 
at an economic and industrial level, as well as 
social. Cyberspace is a reality with porous, 
dynamic and often ambiguous borders. The 
internet is an environment which is open by 
nature and which offers much more interaction 
than containment of communications, thereby 
increasing risks. Cybersecurity is, therefore, a 
crucial aspect of Portugal’s strategy for a digital 
society, which requires a proactive attitude on 
behalf of the state and the necessary involvement 
of a variety of social agents, namely companies. 

Since the first National Cyberspace Security 
Strategy, in 2015, and up until the regulation 
of the Cyberspace Security Legal System, in 
2021, we have been strengthening cybersecurity 
through a number of policy measures. These 
measures include not only raising awareness and 
training people in work-place contexts, or in 
their daily lives, but also creating a number of 
cybersecurity conditions for what are considered 
fundamental sectors. This investment has 

A digitalização da economia oferece às empresas 
inúmeras oportunidades para desenvolverem a 
sua atividade e expandirem internacionalmen-
te a sua oferta de bens e serviços. O mundo de 
fronteiras esbatidas que a digitalização propicia 
é um mundo de oportunidades, mas é também 
um mundo de riscos acrescidos que ameaçam os 
sistemas informáticos que suportam este novo 
paradigma económico e industrial.

A internacionalização das empresas portu-
guesas tem de ter como condição basilar a con-
fiança no uso dos meios digitais como instru-
mentos de melhoria da atividade humana, tanto 
a nível económico e industrial como social. O 
ciberespaço é um domínio de fronteiras poro-
sas, dinâmicas e muitas vezes ambíguas. A In-
ternet é um ambiente por natureza abrangente 
que favorece muito mais a interação do que a 
contenção das comunicações, o que coloca ris-
cos acrescidos. A cibersegurança é, por isso, 
uma dimensão fundamental da estratégia portu-
guesa para a sociedade digital, que reclama uma 
atitude proativa da parte dos poderes públicos e 
um envolvimento consequente dos diversos ato-
res sociais, nomeadamente das empresas.

Desde a primeira Estratégia Nacional de 
Segurança do Ciberespaço, em 2015, à regula-
mentação do Regime Jurídico da Segurança do 
Ciberespaço em 2021, temos vindo a reforçar 
a cibersegurança através de várias medidas de 
política pública. Estas medidas passam, não só 
pela maior sensibilização e formação das pes-
soas em contextos profissionais ou na sua vida 

Cibersegurança: credibilizar as nossas 
empresas no plano internacional
Cybersecurity: Raising the credibility of our 
companies at the international level

Mário Campolargo
Secretário de Estado da Digitalização e da Modernização Administrativa
Secretary of State for Digitalisation and Administrative Modernisation Fo
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paid off: Portugal rose from 42nd, in 2018, to 14th, on 
the world stage, and from 25th to 8th on the European 
ranking of the Global Cybersecurity Index, out of a total 
of 194 countries. 

In our days, internationalisation requires building 
a reputation of being a trustworthy partner, which also 
applies to the field of cybersecurity. Cooperation between 
different agents – both public and private – is essential to 
promoting a dynamic and trustworthy digital economy, 
helping to raise up the reputation of organisations and 
generating trust in economic agents. Portugal is an active 
participant, through the National Cybersecurity Centre 
(CNCS), in the organisations that encourage cooperation 
between state institutions from different countries for the 
prevention of incidents or in the fight against cybercrime, 
such as ENISA – The European Union Agency for 
Cybersecurity, or the European Network of CSIRTs 
(national cybersecurity incident response teams). 

This cooperation, however, is not limited to sharing of 
information, it has to be open to the provision of technical 
solutions, tools, methodologies and processes, and the 
public sector should be facilitating innovation, creating 
proofs of concept and specific developments.

Data from the CNCS Cybersecurity Observatory, 
contained in the Report on Cybersecurity in Portugal, 
Economics, shows that 47.1% of national small and 
medium sized businesses point to “costs of measures 
and resources” as the main obstacle to improving their 
cybersecurity. 

In the context of support for small and medium 
sized businesses, special mention must go to the Digital 
Innovation C-Hub, an initiative that is still being developed 
and which will articulate several public and private entities 
in the provision of innovation services in cybersecurity, at 
reduced costs. In Europe, the network of Innovation Hubs 
will allow for a closer articulation between clusters from 
different countries, encouraging the creation of skills for 
the development of cooperative processes. 

Bearing in mind this need to include all economic agents 
and obtain practical results that contribute to a more robust 

quotidiana, mas também pela criação de um conjunto de 
exigências de cibersegurança para setores considerados 
fundamentais. Uma aposta que tem dado frutos: no Global 
Cybersecurity Index de 2020, da União Internacional das 
Telecomunicações, Portugal subiu do 42.º lugar, em 2018, 
para o 14.º a nível mundial, e do 25.º para o 8.º a nível 
europeu, num ranking global de 194 países.

Internacionalizar, hoje, implica criarmos uma reputa-
ção de parceiro confiável também no domínio da ciber-
segurança. A cooperação entre diversos atores – tanto 
públicos como privados – é essencial para promover uma 
economia digital dinâmica e confiável, ajudando a cons-
truir a reputação das organizações e a gerar confiança 
nos agentes económicos. Portugal participa ativamente, 
através do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS), 
nas instâncias de cooperação entre entidades públicas de 
vários países na prevenção e resolução de incidentes ou 
no combate ao cibercrime, como a ENISA – Agência da 
União Europeia para a Cibersegurança, ou a Rede Euro-
peia de CSIRTs (equipas de resposta a incidentes de ciber-
segurança nacionais).

A cooperação não se confina, no entanto, à partilha de 
informação. Tem de abrir-se à disponibilização de solu-
ções técnicas, ferramentas, metodologias e processos e 
o setor público deve ser catalisador de inovação, criando 
provas de conceito e desenvolvimentos específicos.

Dados do Observatório de Cibersegurança do CNCS, 
no Relatório Cibersegurança em Portugal, tema Econo-
mia, mostram que 47,1% das pequenas e médias empresas 
(PME) nacionais indicam o “custo das medidas e recursos” 
como a principal barreira à melhoria dos níveis de ciber-
segurança.

No contexto do apoio às PME, merece destaque o Polo 
de Inovação Digital C-Hub, uma iniciativa em desenvolvi-
mento que articulará várias entidades públicas e privadas 
na prestação de serviços de inovação em cibersegurança a 
custos reduzidos. No âmbito europeu, a rede de Polos de 
Inovação permitirá uma articulação entre clusters de dife-
rentes países, incentivando a capacitação para o desenvol-
vimento de processos colaborativos.
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É também no sentido de incluir todos os atores econó-
micos e de produzir resultados práticos que contribuam 
para robustecer a cibersegurança das empresas que es-
tamos a desenvolver, a nível nacional, iniciativas como a 
Aliança Nacional de Cibersegurança, que reúne um con-
junto de empresas nacionais de setores diversos para pro-
mover a colaboração e a partilha de experiências, com o 
objetivo de desenvolver capacidades em conjunto e de criar 
projetos comuns através da partilha das melhores práticas 
em cibersegurança. Ou que criámos a C-Academy, uma 
Academia de Cibersegurança que formará 10.000 novos 
especialistas em cibersegurança, tanto na administração 
pública como nas empresas, num programa de formação 
avançado que conta com o envolvimento de várias institui-
ções de ensino superior.

Estas são soluções que vêm acrescer aos recursos que 
o CNCS tem vindo a disponibilizar às empresas e aos ci-
dadãos e cidadãs para reforçarem as suas capacidades de 
cibersegurança, nomeadamente através do Quadro Nacio-
nal de Referência em Cibersegurança e da extensa oferta 
formativa junto das entidades públicas e privadas, através 
de cursos online que, desde 2019, já formaram mais de 100 
mil pessoas. Soluções que acompanham as dinâmicas de 
cooperação internacional em que Portugal se insere, que 
beneficiam do impulso do Plano de Recuperação e Resi-
liência, e nos permitem encarar com fundado otimismo o 
desafio de ter um ciberespaço seguro.

Portugal, como nação digital segura e potenciadora de 
bem-estar económico e social, capaz de atrair e de expor-
tar talento e de promover a sociedade digital inclusiva do 
futuro, convoca-nos para este desafio. Um desafio trans-
versal, que exige que todas as entidades, públicas e priva-
das, assumam a cibersegurança na sua cultura organiza-
cional e estratégica como uma componente fundamental 
da sua atividade, essencial à preservação de valor, tanto 
financeiro como reputacional.

cybersecurity for companies, we are developing national 
initiatives such as the National Cybersecurity Alliance, 
which brings together a number of national companies 
from a variety of sectors to encourage cooperation and 
sharing of experiences with the aim of jointly developing 
skills and creating common projects through the sharing 
of best practices in cybersecurity; or the C-Academy, a 
Cybersecurity Academy that will be training 10,000 
new cybersecurity specialists both in the civil service 
and in private businesses, through an advanced training 
programme that includes the participation of several 
university institutions. 

Besides these solutions, the CNCS has also been 
providing companies and citizens with resources to 
strengthen their cybersecurity skills, namely through 
the National Cybersecurity Reference Framework, and 
the already extensive offer of training available for public 
and private entities, through online courses that have had 
over 100 thousand participants since 2019. These are 
solutions that accompany the dynamics of international 
cooperation of which Portugal is part, that are benefitting 
from the Resilience and Recovery Plan and that allow 
us to face the challenge of a secure cyberspace with 
grounded optimism. 

As a digital-safe nation, capable of contributing to 
social and economic well-being, attracting and exporting 
talent, and promoting a digitally inclusive society for the 
future, Portugal is presenting us with this challenge. A 
wide-ranging challenge that demands that all entities, 
public and private, make cybersecurity in their strategic 
and organisational culture a fundamental part of their 
activity, crucial to maintaining financial and reputational 
value. 

“Internacionalizar, hoje, implica criarmos uma reputação de parceiro 
confiável também no domínio da cibersegurança.”

“In our days, internationalisation requires building a reputation of being  
a trustworthy partner, which also applies to the field of cybersecurity.”
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Economia Digital - Cibersegurança 
como vantagem competitiva 
Digital Economy – Cybersecurity as  
a competitive advantage
 

Luís Metelo
Responsável da Unidade de Serviços Informáticos  
e Processos Digitais, Estrutura de Missão Recuperar Portugal
Head of the IT Services and Digital Processes Unit

A EVOLUÇÃO DA ECONOMIA DIGITAL E A INFLUÊN-
CIA DA INOVAÇÃO NA SOCIEDADE PORTUGUESA 

A evolução económica do país está depen-
dente, entre outros aspetos, da capacidade de 
resposta da indústria e serviços do país à crise 
provocada pela pandemia Covid-19 e às exi-
gências da globalização. Altamente deficitário, 
Portugal, necessita de encontrar meios que per-
mitam mudar o paradigma da crise económica, 
recuperando a economia e capacitando o país 
com meios que permitam responder, com efi-
cácia e eficiência, ao elevado défice da balança 
comercial.

Um dos meios poderá ser a utilização de 
mecanismos suportados na economia digital. 
Porém, estes mecanismos obrigam a uma trans-
formação no modo como as sociedades operam.

A transformação digital envolve acessos a 
múltiplas fontes de informação que comportam 
frequentemente riscos de segurança, razão pela 
qual a cibersegurança terá de ser, forçosamente, 
um elemento chave no desenho e gestão de pro-
dutos, serviços e plataformas da Administração 
Pública (AP) e privadas. 

Os serviços e plataformas devem conceder 
especial atenção às falhas de cibersegurança, 
porque estas são a principal causa de: 

• Indisponibilidade de serviços TIC1, devido a 
ataques externos; 

• Destruição ou corrupção de dados, devido a 
ataque ou incidentes inesperados; 

• Divulgação imprópria de dados, devido a 
ataques de intrusão (ex. pharming ou phishing). 

THE EVOLUTION OF THE DIGITAL ECONOMY AND 
THE INFLUENCE OF INNOVATION IN PORTUGUESE 
SOCIETY

The economic evolution of Portugal is 
dependent, among others, on the ability of the 
country’s industry and services sectors to react 
to the crisis caused by the Covid-19 Pandemic 
and the challenges posed by globalisation. 
With a very negative trade balance, Portugal 
needs to find the means that allow it to change 
the paradigm of economic crisis, relaunch the 
economy and endow the country with the tools 
to turn the situation around. 

Digital economy-based mechanisms could be 
among the tools used in this effort. However, 
these mechanisms imply changes in the way 
societies operate. 

Digital transformation involves access to 
multiple sources of information, a fact that 
often comes with security risks, which is why 
cybersecurity has to be a key element in the 
design and management of products, services 
and platforms, both public and private. 

Services and platforms should focus especially 
on cybersecurity vulnerabilities, as these are the 
main cause of:

• ICT1 services breakdowns, due to external 
attacks;

• Destruction or corruption of data due to 
unexpected attacks or incidents;

• Improper dissemination of data, due to 
intrusion attacks (e.g., pharming or phishing).

Information security is, therefore, linked to 
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 1- Tecnologias da Informação e Comunicação. / Information and Communication Technology.
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Assim, a segurança da informação está associada a que-
bras de serviço e fugas de informação, pelo que, está tam-
bém relacionado com o sentimento de confiança. 

Como a confiança é um aspeto crítico em qualquer 
transação comercial, todos os produtos desenvolvidos e 
serviços prestados devem ter por base uma framework se-
cured by design. 

Garantir a confiança nas instituições e nos respetivos 
negócios é a base de qualquer economia, por isso, todas as 
organizações públicas e privadas devem preocupar-se em 
elaborar políticas e garantir a implementação de procedi-
mentos de certificação no contexto da Cibersegurança. 

Neste âmbito, Portugal necessita evoluir, segundo um 
estudo do Oliver Wyman Forum, abril 20212. 

Apresenta o Cyber Risk Literacy and Education Index, 
através do qual se analisam 49 países e a União Europeia 
no que diz respeito ao conhecimento que a população tem 
sobre cibersegurança, à luz das dinâmicas de educação e 
sensibilização nestas matérias. 

Neste âmbito, em 2020, o CNCS3 referia que Portugal 
surge na 25.ª posição no índice geral. Os pontos conside-
rados mais fortes do país são a inclusão da população no 
esforço para a literacia sobre cibersegurança (11.ª posição), 
o foco do sistema educacional nesta literacia (17.ª posição) 
e as políticas de promoção da compreensão dos riscos do 
ciberespaço (22.ª posição); os mais fracos, são a motiva-
ção da população para as boas práticas (33.ª posição) e a 
promoção da cibersegurança por parte dos empregadores 
junto da população (34.ª posição)4.

Estes dados, permitem potenciar, entre outras, as se-
guintes linhas de ação: 

Criar uma plataforma comum de CiberSegurança da 
AP, suportada, por exemplo, na blockchain (é necessário 
legislar urgentemente a utilização desse tipo de ferramen-
tas tecnológicas), para garantir a segurança da informação 
em todas as transações realizadas por organizações públi-
cas e privadas, tendo o Gabinete Nacional de Segurança/ 
Centro Nacional de Cibersegurança (GNS/CNCS) como 
gestor. 

Ao garantir a cibersegurança e confiança na utilização 
das plataformas digitais e respetivas transações asseguram-

services being down and data leaks, which means that it is 
also related to trust. 

Since trust is a critical part of any commercial 
transaction, all products developed and services provided 
should be based on a “secured by design” framework.

Ensuring trust in institutions and respective business 
lies at the base of any economy, therefore all public 
and private organisations should draw up policies 
and guarantee the implementation of Cybersecurity 
certification procedures. 

Portugal needs to evolve in this respect, according to 
an April 2021 Oliver Wyman Forum study2. 

The Cyber Risk Literacy and Education Index analyses 
49 countries, as well as the European Union, with regard 
to the public’s knowledge of cybersecurity in light of 
education and awareness efforts in these fields. 

In 2020 the CNCS3 ranked Portugal 25th in the general 
index. The points given most weight in the country were 
the inclusion of the population in cybersecurity literacy 
efforts (11th), the educational system’s focus on achieving 
this literacy (17th) and policies for the promotion and 
understanding of cyber risks (22nd); the weakest are 
people’s motivation for applying best practices (33rd) 
and promotion of cybersecurity among the population by 
employers (34th)4.

This information opens the gateway to the promotion, 
among others, of the following measures:

Creation of a common Cybersecurity Platform for Civil 
Service organisations, based, for instance, on Blockchain 
(this sort of technological tool has to be urgently regulated), 
to ensure information security for all transactions carried 
out by public and private organisations, and to be managed 
by the National Security Bureau/National Cybersecurity 
Centre (GNS/CNCS).

By guaranteeing cybersecurity and trust in the use 
of digital platforms and respective transactions we can 
ensure more robust commercial exchanges and resilience 
to difficulties caused by cyberattacks. 

Cybersecurity also generates trust in the mass use of 
digital technology and encourages the creation of new 
positions in organisations, such as Chief of Trust.

2- https://www.oliverwymanforum.com/cyber-risk/cyber-risk-literacy-education-index.html, 17-10-2022
3 - Centro Nacional de Cibersegurança./National Cybersecurity Centre.
4 - Fonte/Source: Boletim do Observatório de Segurança, dezembro, Nº5/2020 – CNCS – Centro Nacional de Cibersegurança.
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-se trocas comerciais mais robustas e resilientes 
às dificuldades causadas pelos ciberataques. 

A cibersegurança também permite gerar 
confiança na utilização massiva de tecnologia di-
gital e potencia o surgimento de novas funções 
nas organizações, como o Chief of Trust. 

Assim, apostar na cibersegurança e respe-
tiva certificação permite, fundamentalmente, 
abordar duas questões no âmbito da economia 
digital: 

1. Como pode a Economia Digital, com as 
respetivas ferramentas, contribuir para o desen-
volvimento do país? 

2. O que fazer, aproveitando a tecnologia 
(atual e a emergente), para melhorar os serviços 
ao dispor da população?

Para responder às questões supra indicadas 
deve começar por referir-se que a Assembleia 
da República (AR) e os diferentes Governos de 
Portugal necessitam de continuar a promover 
políticas e propor a aprovação de novas leis que 
permitam disponibilizar os meios que as organi-
zações públicas e as empresas privadas necessi-
tam para aproveitarem da melhor forma as fer-
ramentas da economia digital.

As ferramentas da economia digital, como 
a cibersegurança, como referido supra, devem 
garantir a confiança na cidadania digital e apro-
veitar a inovação para criar serviços comuns e 
de fácil utilização (ao dispor de todos) de modo 
a capacitar a sociedade de meios para, por exem-
plo, dispor de:

• Serviços de Governação Eletrónica (Ele-
tronic Govenment, E-Gov), como suporte das 
políticas do Digital Single Market6

• Inovação das tecnologias de informação e 
comunicações (Information and communica-
tions technology, ICT), como motor da econo-
mia digital.

Os serviços e as ferramentas baseados nas 
tecnologias digitais emergentes irão alterar, nas 
próximas décadas, o modus operandi das socieda-
des, permitindo também responder, de forma 

In conclusion, investment in cybersecurity 
and respective certification is essential in order 
to broach two issues that pertain to the digital 
economy: 

1. How can the Digital Economy, with all 
its tools, contribute to the development of the 
country?

2. What can be done, taking advantage of 
current and emerging technology, to improve 
services that the population has at its disposal?

In response to these questions, it should be 
stated that Parliament and different Portuguese 
governments need to continue to promote 
policy and propose the approval of new laws that 
allow for the provision of the means that public 
organisations and private companies require 
in order to best make use of digital economy 
resources. 

Digital economy tools such as cybersecurity, 
as mentioned above, must ensure trust in digital 
citizenship and take advantage of innovation 
to create common and easy to use services 
(universally available) so as to provide society 
with the necessary means to use, for example: 

• Electronic Government, E-Gov services 
such as Digital Single Market support policies

• Information and Communications 
technology innovation as an engine for the 
digital economy.

Services and resources based on emerging 
digital technologies will, over the next few 
decades, change the modus operandi of 
societies, allowing for swift implementation of 
the following measures, within the framework 
of the Government ICT Strategy:

• Continued modernisation of all public and 
private sector ICT and Information Services 
(the public ones being common to multiple 
organisations) at the public’s disposal;

• Creation of an open Civil Service, in which 
citizens can participate directly;

• Optimisation of available resources to 
stimulate economic growth based on digital 

5 - Esta função terá a missão de analisar e avaliar tudo aquilo que está relacionado com a segurança da informação e a privacidade dos dados dentro da organi-
zação. / The mission being to analyse and evaluate everything that has to do with information security and data privacy within the organisation.

6- https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Single_Market
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eficaz e eficiente, no âmbito da Estratégia Digital da Go-
vernação Pública (Government ICT Strategy) às seguintes 
medidas:

• Continuar a modernizar a estrutura de SI/TIC da AP 
(comum a múltiplas organizações) e privadas com o obje-
tivo de modernizar todos os serviços a disponibilizar às 
populações;

• Criar uma Administração Pública aberta, permitindo 
a participação direta dos cidadãos;

• Otimizar os recursos disponíveis e estimular o cresci-
mento económico com base nas plataformas digitais (redu-
ção do desperdício através da partilha de recursos, como 
as plataformas de mobilidade urbana de carsharing);

• Reforçar a prestação dos serviços com políticas de 
Corporate Governance;

• Impelir que os serviços da AP e organizações privadas 
se enquadrem nas políticas do Mercado Único Digital (Di-
gital Single Market Strategy), em linha com as necessidades 
de UE7.

A estratégia digital da UE (União Europeia)8,9, com um 
orçamento de €7.5 mil milhões de euros para o período de 
2021-202710 – representa uma forte aposta na inovação/ 
desenvolvimento de ferramentas, no âmbito dos sistemas 
da informação, que contribuem para um forte crescimen-
to da economia digital.

A forte aposta da UE na economia digital representa 
uma oportunidade única para os países da União lograrem 
aumentar as suas receitas comerciais, exportando em lar-
ga escala tecnologia inovadora; reduzirem custos de pro-
dução e de contexto, como redução do tempo dedicado 
a tarefas rotineiras e consumidoras de elevados recursos 
financeiros; etc . A economia digital e as respetivas fer-
ramentas11, caso sejam bem aproveitadas, podem ser real-
mente transformadoras, contribuindo muito positivamen-
te para a recuperação económica dos países.

Neste âmbito, deve referir-se que existem, ente outras, 
14 (catorze) tecnologias, vide lista infra, com potencial 
para influenciar os serviços, públicos e privados, ao dispor 
dos cidadãos, viabilizando o desenvolvimento de uma so-
ciedade economicamente mais preparada para responder 
aos ciclos de crise (incluindo a crise económica provocada 
pela pandemia e pelo conflito latente à porta da Europa), 

platforms (reduction of waste through shared resources, 
such as urban carsharing mobility platforms); 

• Strengthening of services provision through 
Corporate Governance policies; 

• Encouraging public services and private organisations 
to adapt to Digital Single Market Strategy policies, in line 
with EU requirements7. 

With a 7.5-billion-euro budget for the period 
between 2021-2027, the European Union’s digital 
strategy, represents a firm investment in innovation/
tool development in regard to information systems that 
contribute to a strong growth of the digital economy. 

The EU’s strong investment in the digital economy 
represents a unique opportunity for member states to 
increase their trade revenue, through large-scale exports 
of innovative technology; to reduce production and 
context costs, including time spent on routine tasks that 
cost a lot of money; etc.. The digital economy and its 
respective tools, when taken good advantage of, can be 
truly transformative and play a very positive role in the 
economic recovery of countries.

In this sense it should be stressed that among existing 
technologies there are 14, that have the potential to 
influence public and private services at the disposal of the 
population, making way for the development of a society 
that is better prepared, economically, to face crisis cycles 
(including the economic crisis brought on by the pandemic 
and the conflict at the gates of Europe), allowing for the 
creation of innovative companies and jobs, including new 
positions, that provide services, develop and sell tools 
that contribute to the trade balance, give rise to savings 
and allow for the gradual reduction of excessive deficit. 
Following is a list of these technologies:

1. Cloud Computing;
2. 5G Communications (next generation of mobile 

networks);
3. Wireless Power;
4. Internet of Things;
5. Big Data;
6. Artificial Intelligence #AI (machine/deep learning);
7. Virtual Reality and Augmented Reality / VR/AR 

mixed reality;

7 -  https://ec.europa.eu/info/strategy_en
8 - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_en
9 - https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/shaping-europe-digital-future_en
10 - https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-europe-programme-eu75-billion-funding-2021-2027
11-https://ec.europa.eu/eurostat/web/digital-economy-and-society/overview
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potenciando a criação de empresas (inovadoras) 
e de empregos (incluindo novas funções) que 
prestam serviços, desenvolvem e comercializam 
ferramentas que contribuem para equilíbrio da 
balança comercial, originando taxas de poupan-
ças que possibilitam reduzir, gradualmente, o 
défice excessivo.

1. Computação em Nuvem/Cloud Computing;
2. Comunicações 5G (próxima geração de 

redes móveis);
3. Wireless Power;
4. Internet das Coisas (IoT);
5. Big Data;
6. Inteligência Artificial/#AI (machine/deep 

learning);
7. Realidade Virtual e Realidade Aumentada 

/VR/AR mixed reality;
8. Carros Autónomos/autonomous cars;
9. Impressão 3D printing;
10. Robotização/smart robotics;
11. Blockchain;
12. Supercomputação;
13. Computação Quântica; e
14. Cibersegurança.
A Inovação/modernização tecnológica de 

Portugal12, suportado nas supracitadas tecnolo-
gias, com a necessária Certificação da 14. Ci-
berSegurança (Segurança Digital), contribuirá 
em grande medida para melhorar a economia e 
o nível de vida da população nacional.

Complementarmente, no contexto da certi-
ficação tecnológica de Cibrsegurança, a UE dis-
ponibiliza mecanismos aos Estados Membros, 
possibilitando a sua implementação e operacio-
nalização. 

Assim, neste contexto, o que está a UE a pro-
mover?

A criação e disponibilização do Regulamen-
to Cibersegurança na UE, que introduzem, pela 
primeira vez, regulamentação que rege o “Qua-
dro europeu de certificação da cibersegurança”13 
de produtos, processos e serviços.

O que é o “Quadro europeu de certificação 
da cibersegurança”?

Um conjunto abrangente de regras, requisi-

8. Autonomous cars;
9. 3D printing;
10. Smart robotics;
11. Blockchain;
12. Supercomputing;
13. Quantum computing; and
14. Cybersecurity
Portugal’s technological innovation/

modernisation12, supported by the 
abovementioned technology, and with the 
required Cybersecurity Certification (Digital 
Security), will largely contribute to improving 
the economy and the general populations’ 
quality of life. 

At the same time, in the context of 
technological certification of Cybersecurity, 
the EU provides its member states with 
mechanisms that allow for its implementation 
and operationalisation. 

So, what is the EU actually promoting? 
The creation and provision of the EU 

Cybersecurity Regulation, that introduces, for 
the first time, regulation for the “European 
Cybersecurity Certification Framework”  for 
products, processes and services. 

What is the “European Cybersecurity 
Certification Framework”?

An encompassing series of rules, technical 
requirements, norms and procedures, agreed 
upon in the EU, for the evaluation of the 
Cybersecurity properties of products, services 
and processes of specific ICTs. 

What are its advantages?
Cybersecurity certification promotes safety 

and trust in products, services, and processes. 
These are crucial characteristics for the adequate 
functioning of the common digital market. 

The “European Cybersecurity Certification 
Framework” will be useful, for example, in the 
following context: 

Public and private organisations, when duly 
informed, can make the best decisions related to 
the purchase of products and services they use 
on a daily basis. For instance, an organisation 
that aims to purchase a set of smart electronic 

12- https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-economy-and-society-index-desi
13- https://www.consilium.europa.eu/pt/press/press-releases/2018/06/08/eu-to-create-a-common-cybersecurity-certification-frame-

work-and-beef-up-its-agency-council-agrees-its-position/
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tos técnicos, normas e procedimentos, acordados na UE, 
para a avaliação das propriedades de cibersegurança de 
produtos, serviços e processos de TIC específicos.

Quais são as suas vantagens?
A certificação da cibersegurança promove a confiança e 

a segurança dos produtos, serviços e processos. Estas ca-
racterísticas são essenciais para o adequado funcionamen-
to do mercado único digital.

O “Quadro Europeu de Certificação da Ciberseguran-
ça” será útil, por exemplo, no seguinte contexto:

As organizações públicas e privadas, os cidadãos, devi-
damente informados, podem tomar melhores decisões de 
compra em relação aos produtos e serviços que utilizam 
diariamente. Por exemplo, uma organização que pretenda 
adquirir um conjunto de equipamentos eletrónicos inteli-
gentes e que esteja ciente dos riscos de cibersegurança en-
volvidos na ligação destes objetos inteligentes à Internet, 
para tal, poder-se-á consultar o sítio Web da Agência da 
UE desenvolvido para o efeito – Certificação da Ciberse-
gurança. 

Paralelamente, os fornecedores de produtos e serviços 
TIC poderão sensibilizar os compradores, eventualmente 
através de um rótulo específico ligado ao certificado, ga-
rantindo a qualidade do produto e serviço a fornecer.

Mais, a importância da cibersegurança para o bom fun-
cionamento do mercado único digital, obriga à realização 
de novas etapas:

Assim, a Comissão Europeia propõe impulsionar subs-
tancialmente o investimento em cibersegurança e em 
tecnologias digitais avançadas na UE no próximo período 
orçamental da UE, através da sua proposta relativa a um 
Programa Europa Digital, que inclua:

• Criar uma nova Rede e Centro Europeu de Compe-
tências em Cibersegurança com vista a congregar recursos 
e coordenar prioridades com os Estados Membros e imple-
mentar projetos relevantes no domínio da cibersegurança. 

• Criar uma Rede de Centros Nacionais de Coorde-
nação e uma Comunidade de Competências em Ciber-
segurança, a fim de assegurar uma melhor cooperação e 
sinergias entre os peritos e as estruturas especializadas 
existentes nos Estados Membros.

Tal está estreitamente associado ao objetivo central de 
aumentar a competitividade da indústria de cibersegu-
rança da União e de transformar a cibersegurança numa 
vantagem competitiva para outras indústrias no espaço 
europeu.

equipment, and is aware of the cybersecurity risks involved 
in connecting smart objects to the internet can, therefore, 
consult the EU Agency’s website on Cybersecurity 
Certification. 

Simultaneously, ICT product and services suppliers can 
raise awareness among shoppers, through use of a specific 
label that attests to certification, that guarantees the 
quality of the product on offer. 

Furthermore, the importance of cybersecurity for the 
proper functioning of the digital common market implies 
fulfilling new stages: 

The European Commission proposes to substantially 
boost EU investment in cybersecurity and in advanced 
digital technology during the next EU Budget period, 
through its proposal for a Digital Europe Programme that 
includes: 

• The creation of a European Cybersecurity Skills 
Centre and Network, aimed at gathering resources and 
coordinating priorities with member states, to implement 
relevant projects in the field of cybersecurity.

• The creation of a National Coordination Centres 
Network and a Cybersecurity Skills Community, to 
ensure better cooperation and synergies between experts 
and specialised structures that already exist in member 
states. 

This is closely linked to the central goal of increasing 
competitiveness in the Union’s cybersecurity industry and 
transforming cybersecurity into a competitive advantage 
for other industries in the EU.
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A História tem-nos mostrado que momentos 
como os que temos vindo a viver nos últimos 
anos são reiteradamente promotores de fraturas 
com o passado e simultaneamente potenciadores 
de novas formas de viver, quer no contexto pes-
soal quer no âmbito da nossa vida em sociedade.

Esta nova “forma de estar” assenta, em gran-
de medida, na utilização reforçada da tecnologia 
como instrumento de mitigação do distancia-
mento social e dos custos associados à desloca-
ção física que outrora era considerada normal, 
evidenciando a natureza resiliente do ser huma-
no.

Com efeito, tendencialmente pensamos e de-
senvolvemos o conceito de resiliência (digital) 
como a tolerância a falhas dos sistemas e tecno-
logias da informação e da comunicação que ha-
bilitam o regular funcionamento da nossa eco-
nomia e o bem-estar da nossa sociedade. Neste 
sentido, foram desenvolvidas políticas, proces-
sos e programas de formação e treino para, no 
atual contexto, reduzir a dependência e encon-
trar alternativas à tecnologia (no mundo analógi-
co), de forma a evitar disrupções económicas e, 
no limite, distúrbios da ordem pública.

Todavia, a situação ímpar (de saúde pública, 
de conflito na Europa e respetivas consequên-
cias socioeconómicas) que temos vindo a viver, 
veio chamar a atenção coletiva para a resiliência 
na lógica da tolerância a falhas do nosso mundo 
físico, situação que só os visionários antecipa-
riam e para a qual poucos estariam preparados.

Neste contexto, o Estado, as empresas e as 
pessoas foram forçadas a procurar alternativas 

History has shown us that times like these we 
have experienced over the past few years are 
prone to ruptures with the past and harbingers 
of new ways of life, both at a personal and a 
social level. 

This new “way of life” rests largely on the 
increased use of technology as a way to overcome 
social distances and what used to be considered 
normal costs of physical travel, and showcase 
human being’s resilient nature. 

In fact, we tend to think of (digital) resilience 
as the tolerance of flaws in information 
technology systems that allow our economy 
to function, and permit the well-being of our 
society. To this end, in the current context, 
policies, processes, and training programmes 
have been developed to reduce dependence and 
find alternatives to technology (in the analogical 
world), so as to avoid economic disruptions and, 
in worst case scenarios, disturbances of the 
public order. 

However, the unique situation (of public 
health, conflict in Europe, and the respective 
socioeconomic consequences) we have been 
enduring has opened our eyes to the concept of 
resilience as the tolerance of flaws in our physical 
world, a situation that only some visionaries 
foresaw, and that few were prepared to face. 

In this context the State, companies, and 
people were forced to look for alternatives 
to continue with their missions, or simply to 
socialise, making digital an even more important 
part of our society. Despite some exceptions in 
the family sphere, the digital realm stopped 

A Cibersegurança e os desafios  
no âmbito da internacionalização (i)
Cybersecurity and the challenges  
of Internationalisation (i)

António Gameiro Marques
Contra-almirante
Diretor-Geral do Gabinete Nacional de Segurança
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para prosseguir com a sua missão ou simplesmente socia-
lizarem, levando assim a que o digital ganhasse uma maior 
importância na nossa sociedade. Ainda que com alguma 
exceção no contexto familiar, o digital deixou de ser mais 
um meio onde agimos e interagimos, para passar a ser o 
meio onde estamos permanentemente e sem o qual a nossa 
atividade social e corporativa não se realiza. Indicadores já 
disponíveis revelam um crescimento significativo nos vo-
lumes de tráfego de voz e dados em Portugal1, bem como 
em outras geografias em todo o Mundo. Na mesma medi-
da, o tema da cibersegurança ganhou maior importância 
na nossa sociedade, designadamente ao longo de 2022, 
onde Portugal, quer ao nível público quer ao nível privado, 
foi palco de ciberataques com alto impacto na sociedade.

A inevitável transição do tradicional ambiente de tra-
balho para um regime exclusivo ou tendencialmente mis-
to de teletrabalho, com a inerente diluição da fronteira 
entre os contextos familiar e profissional, veio também 
criar novos desafios às lideranças e às organizações. Assim 
sendo, é da maior importância que esta transição tenha 
por base uma cuidada avaliação de risco e que sejam feitos 
os necessários investimentos nas pessoas e na tecnologia, 
sob pena das organizações tenderem para alguma desagre-
gação, e dos perigos perpetrados através do ciberespaço 
terem impactos muito significativos, quer na cultura das 
organizações quer em todo o espectro da sociedade. É por 
isso fundamental sermos cautelosos e firmes no combate 
ao deslumbramento que a novidade aporta e pesar, de igual 
forma, os benefícios e os custos, em todas as suas dimen-
sões, necessários para mitigar os inevitáveis riscos que essa 
transição comporta.

Importa, ainda, relembrar que os níveis de ansiedade e 
de solidão, provocados pela condição de anormalidade de-
corrente das medidas de combate à pandemia e da situação 
de alguma imprevisibilidade que impera hoje em dia na 
nossa sociedade, representam um fator de risco para indi-
víduos e organizações que importa levar em consideração 
em todo o processo decisório. Não sendo um fenómeno 

being just another area where we act and interact, and 
became a more permanent abode, without which our 
social and business activities cannot take place. Available 
figures already show significant increase in voice and 
data traffic in Portugal1, as well as in other parts of the 
world. Similarly, cybersecurity became more important 
for our society, especially during 2022, when Portugal 
was subjected to high-impact personal and public 
cyberattacks.

The inevitable transition from the traditional work 
environment to an exclusive, or increasingly mixed 
remote work regime, with the inherent breakdown of 
barriers between work and family life, has presented 
leaders and organisations with new challenges. 
Therefore, it is very important that this transition be 
based on careful risk evaluation and that the necessary 
investments in people and technology be made, so as to 
avoid corporate desegregation, and the dangers inherent 
to cyberspace become more significant both in corporate 
culture and all across society. It is crucial, therefore, that 
we be cautious and firm in resisting being overwhelmed 
by novelty, and that we weigh equally the benefits and 
the costs, in all their dimensions, so as to mitigate the 
inevitable risks that such a transition entails. 

It is also necessary to recall that the levels of anxiety 
and of loneliness that arose because of the extraordinary 
conditions during the fight against the pandemic, and 
the somewhat unpredictable situation that our society 
currently faces, represent an increased risk for individuals 
and for organisations, and should be taken into account 
during the decision-making process. Although this is 
not a new phenomenon – every time public attention 
is drawn to a particular issue it is used by different 
menacing agents for the purpose of social engineering 
– the narrative around Covid-19, or around the current 
war in Eastern Europe has been, and will continue to be, 
conducive to cases of identity theft, malware infections, 
and disinformation, thereby contributing in a serious way 

“É hoje indubitável que precisamos da tecnologia para viver como vivemos. Mas 
não podemos deixar que seja a tecnologia (e quem a produz) a ditar a forma 
como vivemos. Para tal, temos de saber. Temos de conhecer. E a melhor forma 
de o fazermos é nunca desistirmos de aprender.”

“Clearly, we need technology so as to be able to maintain our way of life. But we cannot 
let technology (and whoever produces it) dictate the way we live. That means we need 
knowledge. And the best way to obtain that is to never give up learning, to never think 
we already know it all..”

1- https://www.anacom.pt/render.jsp?contentId=1719175 
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novo – sempre que um tema capta a atenção da população, 
ele é usado por diferentes agentes de ameaça para ações 
de engenharia social –, a narrativa, quer em torno da Co-
vid-19, quer em torno do conflito no leste europeu, tem 
vindo e continuará a alimentar, entre outras, campanhas 
de furto de identidade, infeção com malware e desinfor-
mação, contribuindo, de sobremaneira, para a situação de 
ansiedade e imprevisibilidade percecionada anteriormente 
referida. Neste contexto, é da maior importância o refor-
ço do espírito crítico e da literacia digital dos nossos cida-
dãos, dotando-os das capacidades necessárias para “estar” 
e tirar o devido partido, em segurança, do ciberespaço e 
da informação aí veiculada.

Costuma-se dizer que a melhor forma de estarmos pro-
tegidos é estarmos preparados. E é com este espírito que 
o investimento na formação das pessoas, nos mais diversos 
modelos, dá retorno tangível, desde que efetuado com um 
propósito claro, com sistematização, frequência e perse-
verança. Consciente deste facto, o Centro Nacional de Ci-
bersegurança tem vindo a apostar fortemente na formação 
da sociedade, disponibilizando, de forma gratuita, quatro 
cursos online (https://www.cncs.gov.pt/pt/cursos-e-lear-
ning/), que têm tido uma adesão assinalável, e irá lan-
çar, ainda este ano, um programa nacional de formação 
avançada em cibersegurança, em estreita parceria com a 
rede nacional de universidades e institutos politécnicos, 
que visa formar, até ao início de 2026, cerca de 10.000 
profissionais nestes domínios (https://www.cncs.gov.pt/
pt/c-academy/).

É hoje indubitável que precisamos da tecnologia para 
viver como vivemos. Mas não podemos deixar que seja a 
tecnologia (e quem a produz) a ditar a forma como vive-
mos. Para tal, temos de saber. Temos de conhecer. E a 
melhor forma de o fazermos é nunca desistirmos de apren-
der. Nunca acharmos que sabemos tudo. É isso que desen-
volve o nosso espírito crítico, que nos torna mais curiosos 
e também mais resistentes para enfrentar os desafios que 
todos temos pela frente, e que no fundo são representati-
vos das nossas vidas, seja no mundo real seja no virtual.

to said anxiety and perception of unpredictability. This 
makes it even more important to strengthen the critical 
spirit and digital literacy of our citizens, endowing them 
with the necessary skills to be in cyberspace and safely 
take advantage of the information at their disposal therein. 

We often say that the best way to be protected is to 
be prepared. And this is the spirit with which investment 
in training, in different fields, provides tangible 
results, so long as it is carried out with a clear purpose, 
systematically, often, and with perseverance. With this 
in mind, the National Cybersecurity Centre has been 
investing heavily in training, providing free online courses 
(https://www.cncs.gov.pt/pt/cursos-e-learning/), that 
have enjoyed considerable success, and this same year will 
be launching a national advanced training programme in 
Cybersecurity, in close partnerships with the national 
network of universities and polytechnics, with the aim of 
training around 10,000 professionals in this field by 2026 
(https://www.cncs.gov.pt/pt/c-academy/).

Clearly, we need technology so as to be able to maintain 
our way of life. But we cannot let technology (and whoever 
produces it) dictate the way we live. That means we need 
knowledge. And the best way to obtain that is to never 
give up learning, to never think we already know it all. 
That is what sharpens our ability to think critically, what 
makes us more curious and also more resistant, to face the 
challenges we all have ahead of us, and which are really 
representative of our lives, both in the real world, and in 
the digital.
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GARANTA A CERTIFICAÇÃO DE ORIGEM DO SEU PRODUTO,

AUMENTE AS SUAS EXPORTAÇÕES

O Certi�cado de Origem permite aos exportadores nacionais atestar 
a origem dos seus produtos. É um documento fornecido pelo expor-
tador e utilizado pelo importador, para comprovação da origem da 
mercadoria. 
O prazo de emissão do Certi�cado de Origem é, em condições 
normais, de 24 horas. 
Os certi�cados de origem têm um custo variável em função do valor 
da mercadoria.

Como pedir o certificado?
O pedido de emissão do Certi�cado de Origem é feito online 
(www.aeportugal.pt), sendo necessário:
– Preencher o formulário de pedido de emissão do Certi�cado de 
Origem;
– Submeter o formulário e respetivos anexos de acordo com as 
instruções de preenchimento contidas no próprio formulário.

Receber o certificado

Presencialmente:
Levantamento presencial nas nossas instalações (AEP –  Av. Dr. 
António Macedo, 196, Leça da Palmeira) tendo para o efeito de 

entregar os seguintes elementos:
– Pedido de Emissão devidamente carimbado e assinado em original, 
que deverá imprimir após a submissão com sucesso;
– Cópia legível da fatura com carimbo e assinatura em original.
No caso dos certi�cados de origem levantados presencialmente, o 
serviço será pago no ato de entrega.

Ou envio por correio:
Envio por email do Pedido de Emissão devidamente carimbado e 
assinado que deverá imprimir após a submissão com sucesso e cópia 
legível da factura com carimbo e assinatura em original.
Posterior envio por correio dos documentos  carimbados e assinados 
em original. 

DESCONTOESPECIAL PARAASSOCIADOS

certi�cados.origem@aeportugal.pt Tel: +351 229981798

CERTIFICADOS DE ORIGEM COM A AEP SÃO SIMPLES E RÁPIDOS!



24Portugal Business on the Way

A pandemia da Covid-19 produziu um inespera-
do impulso ao processo de digitalização, que as 
economias e as sociedades estavam já a realizar, 
fazendo antecipar em anos as metas que muitos 
países tinham estabelecido para esta transforma-
ção tecnológica. A necessidade, como habitual-
mente, produz a mudança, mesmo quando ela 
obriga a esforços e a custos não considerados, 
incluindo as alterações ao nível cultural e das 
mentalidades, que são sempre as mais difíceis de 
modificar.

Com a digitalização, nas comunicações e nos 
processos, com a desmaterialização de muitas 
atividades, o mundo da “metarrealidade” digital 
em que hoje vivemos cresceu exponencialmen-
te, sem a necessária regulamentação e menos 
ainda os indispensáveis cuidados. Os movimen-
tos financeiros e os dados pessoais estão entre 
os conteúdos mais sensíveis e ameaçados, hoje 
cobiçados por redes internacionais de crime or-
ganizado, algumas altamente sofisticadas e que 
obrigam a cuidados extremos e acrescidos nestas 
matérias.

A digitalização da economia e da sociedade 
em geral é algo incontornável, mas exige que a 
segurança que lhe deve estar subjacente possa 
evoluir no mesmo sentido e com a mesma ra-
pidez, sob pena de estarmos a criar um terre-
no fértil para a desconfiança e até rejeição nas 
modernas plataformas tecnológicas, assim como 
vulnerabilidades insanáveis em processos que 
não têm outra forma de serem realizados.

Há dez anos, a Mercer no seu relatório anual 
de riscos indicava que os cibernéticos encontra-

Cibersegurança: transformar  
a necessidade em negócio
Cybersecurity: turning need into  
a business opportunity
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The Covid-19 pandemic led to an unexpected 
boost to the digitalisation processes that societies 
and economies were already undergoing, 
bringing forward by years the technological 
transformation goals that countries had set 
themselves. Need, as usual, leads to change, 
even when this entails unforeseen costs and 
sacrifices, including changes to mentality and 
to culture that are always the most difficult to 
modify. 

Through the digitalisation of communications 
and processes, and the dematerialisation of 
a variety of activities, the “meta-reality” in 
which we currently live grew exponentially, 
although without the necessary legal framework 
or indispensable caution. Financial movements 
and personal information are among the most 
sensitive and threatened data out there, and are 
currently coveted by international organised 
crime syndicates, some of which are highly 
sophisticated and call for extreme and added 
caution in these fields. 

There is no going back in the digitalisation 
of the economy and of society in general, but 
that only means that the inherent security has 
to evolve in the same direction, and at the 
same pace. Otherwise, we will be laying the 
foundations for suspicion and even rejection 
of modern technological platforms, as well as 
creating incurable vulnerabilities in processes 
that cannot be realised in any other way. 

Ten years ago, Mercer’s annual risk report 
indicated that cyberattacks were already ranked 
among the five biggest concerns in countries 
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vam já preocupação em países como os Estados Unidos 
ou a Austrália, estando entre os cinco mais relevantes, 
enquanto a Europa os menorizava e Portugal praticamen-
te não os apontava na sua lista de apreensões, aliás como 
outras ameaças como as de natureza sanitária (epidemias) 
ou geopolítica (golpes de Estado, invasões de países ou re-
voluções).

Hoje, vemos com grande clareza e até estupefação como 
andávamos distraídos de um conjunto de riscos sérios, a 
ponto de não poderem ser classificados como “cisnes ne-
gros” (acontecimentos imprevisíveis que afetam negativa-
mente o contexto), mas “ursos cinzentos” (acontecimentos 
negativos que se deveriam ter previsto, mas que se optou 
deliberadamente ou in-
conscientemente por não 
valorizar), como estão a ser 
a pandemia da Covid-19 e a 
guerra da Ucrânia, os quais 
estão a provocar profundos 
impactos no contexto glo-
bal, determinando profun-
das mudanças na sociedade 
e na economia, no jogo de 
forças geopolíticas e geoe-
conómicas, e na evolução 
futura do mundo.

A cibersegurança tornou-se um tema mais candente, 
em Portugal, a partir do momento em que empresas e ins-
tituições de renome começaram a ser vítimas recorrentes 
de hackers, como foi a EDP, a Vodafone, o grupo Impresa, 
a TAP ou a Sonae, mas igualmente outras menos eviden-
tes como a têxtil Coindu, serviços públicos diversos, in-
cluindo hospitais, juntando-se a múltiplos outros casos que 
tinham menos notoriedade como os ataques de phishing. 
Aliás, em 2020, Portugal constava como o segundo alvo 
mundial em ataques desta natureza, sendo o primeiro o 
Brasil, segundo um relatório da Kaspersky. Embora não 
confirmados, não se estranha que as instituições bancá-

such as the USA or Australia, whereas Europe downplayed 
them, and in Portugal they were hardly mentioned, along 
with others related to health (epidemics) or geopolitics 
(coups, invasions and revolutions). 

Today it has become blindingly obvious how distracted 
we were from what turned out to be serious risks, so 
much so that they should not even be labelled “black 
swans” (unpredictable events that have a negative effect 
on context), but rather “grey swans” (negative events that 
should have been foreseen, but which were deliberately or 
unconsciously downplayed), such as the current pandemic 
and the war in Ukraine, which are having deep impacts on 
the global context and provoking big social and economic 

changes in the geopolitical 
and geoeconomic power 
struggle, as well on future 
global developments. 

Cybersecurity became 
a much hotter issue in 
Portugal when famous 
companies and institutions 
such as EDP, Vodafone, 
the Impresa group, TAP, 
and Sonae, but also smaller 
organisations such as 
Coindu textiles, or varied 

public service providers, including hospitals, started being 
targeted by “hackers”, along with several other lesser-
known cases, such as “phishing” attacks. As a matter of fact, 
in 2020 a Kaspersky report ranked Portugal as the second 
biggest target of such attacks in the world, after Brazil. 
Although unconfirmed, banks are constantly targeted by 
attacks, some of which are certainly successful, showing 
that modern criminality is moving into the digital world, 
since this is more unprotected, and information theft and 
embezzlement present fewer risks.  

Reading the most recent Mercer report we can easily 
see that the risks we missed out on 10 years ago are now 

“Portugal não compara mal internacionalmente 
em termos de cibersegurança no domínio público, 
instituições e departamentos da Administração 
Pública, e até nas empresas, embora haja muito ainda a 
realizar. ”

“Portugal doesn’t compare badly to other countries in terms 
of cybersecurity in the public domain, institutions, and Civil 
Service departments, and even in companies, although there 
is still plenty to do.”
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rias sejam permanentemente alvo de ataques, certamen-
te alguns bem-sucedidos, revelando que a criminalidade 
moderna se está a mover para o mundo digital por este se 
encontrar mais desprotegido e as tentativas de saques de 
informação, incluindo desvios de dinheiro, apresentarem 
menos risco.

Se lermos o mais recente Relatório da “Mercer” facil-
mente iremos encontrar os riscos, que faltaram identificar 
há dez anos, mas que estão hoje colocados em primazia, 
com especial relevância para a cibersegurança, pois tam-
bém aqui se travam outros combates como a defesa na-
cional, prevenindo e antecipando ataques terroristas, ou 
a própria guerra moderna, que não se produz apenas no 
terreno de operações físico, mas igualmente no espaço di-
gital, atendendo à dependência que as modernas socieda-
des já têm desta dimensão de realidade alternativa e à qual 
é impossível dispensar, pois nela se gerem redes de abas-
tecimento de energia e água, se controla o tráfego aéreo 
e terrestre, a logística dos portos, entre uma inumerável 
quantidade de ações, sem as quais depressa voltaríamos á 
“idade da pedra”.

Portugal não compara mal internacionalmente em ter-
mos de cibersegurança no domínio público, instituições e 
departamentos da Administração Pública, e até nas em-
presas, embora haja muito ainda a realizar. Uma necessida-
de, sobretudo permanente, torna-se um excelente indutor 
e catalisador de negócios, possibilitando a multiplicação da 
oferta de serviços cada vez mais complexos, sofisticados e 
de valor, de que o mercado está ávido. A mudança a que 
estamos a assistir no mundo, mesmo à escala geopolítica 
global, vai determinar um crescente investimento nos do-
mínios da defesa e da proteção, estando assim desafiado 
o talento português, que é muito e disseminado já pelo 
mundo, para poder crescer e fazer deste segmento de ne-
gócio um imparável motor de desenvolvimento da inter-
nacionalização da nossa economia, estando naturalmente 
a AEP atenta ao fenómeno e preparada para o apoiar em 
todas as suas vertentes e dimensões.

at the top of the list, especially cybersecurity, since this 
also pertains to other issues such as national defence, 
prevention of terrorist attacks, or even modern warfare, 
which no longer takes place only in physical combat zones, 
but also in the digital sphere, due to modern societies’ 
high reliance on virtual realities, where water and energy 
supply networks, air and land traffic control, port logistics 
are housed, along with any other number of important 
matters, without which we would quickly return to the 
“stone age”. 

Portugal doesn’t compare badly to other countries in 
terms of cybersecurity in the public domain, institutions, 
and Civil Service departments, and even in companies, 
although there is still plenty to do. A need, especially 
when it is permanent, can become an excellent catalyst 
for business opportunities, allowing for a multiplication 
of supply of increasingly complex, sophisticated, and 
valuable services, which the market craves. The change 
we are currently seeing in the world, even at a global 
geopolitical scale, will determine a growing investment in 
the realms of defence and protection, posing a challenge 
to Portuguese talent, which is already spread all over 
the world, allowing it to grow and to make this business 
segment an unstoppable engine for the development and 
internationalisation of our economy. Naturally, the AEP is 
paying close attention to this phenomenon, and is prepared 
to support it in all its aspects and dimensions. 
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UNIR ESFORÇOS PARA MELHOR APOIAR AS EMPRESAS

aep@aeportugal.pt Tel: +351 229 981 500

PARCERIAS 
ESTRATÉGICAS

São cada vez mais as entidades que se associam à AEP – Associação Empresarial de Portugal no desenvolvimento 
do seu trabalho de internacionalização junto das empresas nossas associadas.
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O complexo ambiente virtual resultante da emergência da 
internet, das pessoas e organizações que a utilizam e de 
todas as atividades, no diverso tipo de dispositivos e redes 
de comunicações a que designamos por ciberespaço, é hoje 
um espaço fundamental para o desenvolvimento da ativi-
dade económica.

As ameaças decorrentes das vulnerabilidades nos Siste-
mas de Informação, dos seus utilizadores e da capacidade 
e motivação para as explorar pelo cibercrime organizado, 
cujo impacto económico atualmente já se estima o triplo 
daquele atribuído ao tráfego de estupefacientes, represen-
tando mais de 1% do PIB mundial1, devem ser tomadas 
em consideração à medida que as empresas transitam para 
o digital.

No contexto da internacionalização, a transição para o 
digital é inevitável, quer através da simples ligação à in-
ternet, quer através de suportes como o website e redes so-
ciais, compras e vendas online, relacionamento eletrónico 
com a Administração Pública, a automatização das linhas 
de produção, a interconexão eletrónica automática com 
clientes e fornecedores, a faturação eletrónica e a incorpo-
ração no negócio de novos paradigmas tecnológicos como 
a Inteligência Artificial, o 5G ou a Internet das Coisas 
(IoT). No entanto, todo este movimento de digitalização 
aumenta a exposição das empresas a ataques cibernéticos 
(a chamada superfície de ataque), a qual conjugada com as 
crescentes ameaças cibernéticas atuais possui o potencial 
de causar sérios danos, não apenas financeiros e jurídicos, 
mas também reputacionais. Adicionalmente, a regulamen-
tação europeia de proteção de dados pessoais2, atribui res-
ponsabilidades às empresas, e aos seus órgãos de gestão, na 

The complexities of the virtual environment, brought 
on by the emergence of the internet, the people and 
organisations that use it, and all the activities, on all 
different types of devices and communication networks 
that we collectively refer to as cyberspace, is now a crucial 
space for the development of economic activities. 

The threats that arise from the vulnerabilities of IT 
systems, their users, and the ability and drive to exploit 
them on the part of organised cybercrime, which is 
estimated to move three times more money at the moment 
than drug trafficking, accounting for 1% of world GDP1, 
must be taken into account as companies go digital.

In the context of internationalisation, transitioning 
to digital is inevitable, by simply being connected to 
the internet, or through platforms such as websites and 
social media, e-commerce, an online relationship with 
civil service, automated manufacturing, automatic online 
connections with clients and suppliers, online invoicing, 
and the incorporation of new technological paradigms 
into business, such as Artificial Intelligence, 5G, or the 
Internet of Things. However, all this digital movement 
leaves companies exposed to cyberattacks (the so-called 
attack surface), which together with growing current 
cyberattacks has the potential to cause serious damage at 
the economic, legal, and reputational levels. Additionally, 
European data protection regulations hold companies, 
and their management, accountable for protecting the 
personal data they process, particularly that of their staff, 
clients, and partners, breaches of which can lead to hefty 
fines and even to criminal responsibility.  

Ransomware, attacks in which a company’s data are 

A Cibersegurança na  
internacionalização das empresas 
Cybersecurity and Business Internationalisation
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1-  “The Cybersecurity 202: Global losses from cybercrime skyrocketed to nearly $1 trillion in 2020, new report find”, The Washingnto Post, 2020/12/07.
2-   Regulamento Geral de Proteção de Dados - REGULAMENTO (UE) 2016/679 DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO de 27 de abril de 

2016.
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proteção dos dados pessoais que processam, nomeadamen-
te aqueles dos seus colaboradores, clientes e parceiros, po-
dendo resultar em coimas avultadas para além da eventual 
responsabilidade criminal.

O Ransomware, ataque que consiste no sequestro dos da-
dos das empresas, solicitando avultados valores de resgate 
sem qualquer garantia de recuperação dos dados, foi iden-
tificado pela Agência Europeia de Cibersegurança3 como a 
principal ameaça em 2021 e merece especial atenção por 
parte das empresas. Mas a fraude por e-mail e muitos ou-
tros cibercrimes assolam cada vez mais as empresas que 
atuam no mercado global. 

Apesar de diariamente serem descobertas novas vul-
nerabilidades que afetam os Sistemas de Informação, 
obrigando as empresas a manterem os seus sistemas cons-
tantemente atualizados, não são estas o principal fator de 
sucesso para um ciberataque, logo o principal risco que 
as empresas enfrentam no digital. O fator de sucesso para 
a larga maioria dos ciberataques, são os utilizadores4 e a 
forma como estes lidam com as ciberameaças. 

Para se preparar para a internacionalização e o mun-
do digital global que é hoje um atrativo domínio para os 
negócios, potenciando o acesso a mercados com uma di-
mensão largamente superior à tradicional, uma empresa 
deve apostar não apenas na constante atualização dos seus 
Sistemas de Informação, bem como em planos de conti-
nuidade de negócio, mas principalmente na conscienciali-
zação e formação dos seus colaboradores para lidarem com 
as ciberameaças.

O Polo de Europeu de Inovação Digital em Cibersegu-
rança, C-Hub5, coordenado pelo Centro Nacional de Ci-
bersegurança (CNCS), disponibilizará a partir de outubro 
de 2022, um conjunto de serviços às empresas e entidades 
da Administração Pública, no âmbito da cibersegurança, 
nomeadamente na experimentação e teste de tecnologias 
digitais na fase prévia à decisão de investimento, na qua-
lificação e formação em competências digitais, no apoio à 
procura de financiamento para investimento em tecnolo-
gias digitais e atuando como facilitador, juntando indús-
tria, empresas e entidades da Administração Pública.

sequestered, and are only returned after a ransom is paid, 
was identified by the European Cybersecurity Agency3 as 
the main threat in 2021 and deserves special attention on 
the part of companies. However, e-mail fraud and many 
other cybercrimes are increasingly becoming a scourge for 
companies in the global market. 

Despite the daily discovery of new vulnerabilities that 
affect IT systems, forcing companies to keep their systems 
constantly up to date, these are not the main factors that 
enable cyberattacks, and therefore they are not the main 
threat for companies in the digital sphere. The main 
vulnerability is, in fact, users4, and the way they handle 
with cyberthreats. 

In order to prepare for internationalisation and the 
global digital world, which is currently an attractive 
domain for businesses, giving them large-scale access to 
markets which are several times larger than the traditional 
one, a company should not only invest in keeping its IT 
systems and business continuity plans up to date, but 
should mainly work on raising awareness among their 
staff, and train them to deal with cyberthreats. 

The European Cybersecurity Digital Innovation 
Hub, C-Hub5, which is coordinated by the National 
Cybersecurity Centre (CNCS), will be providing a series 
of services to companies and civil service entities, as of 
October 2022, in the field of Cybersecurity, namely in 
testing and experimenting with digital technology in the 
phase before investments, in qualification and training 
in digital skills, in supporting the search for funding 
of digital technologies and acting as a broker between 
industry, companies, and civil service entities.  

3- ENISA Threat Landscape 2021.
4- O “erro” humano é fator decisivo entre 60% a 90% dos ciberataques. | Human “error” is the decisive factor in between 60% and 90% of cyberattacks.
5- https://www.c-hub.pt/

“Para se preparar para a internacionalização e o mundo digital global (...)  
uma empresa deve apostar não apenas na constante atualização dos seus
Sistemas de Informação, bem como em planos de continuidade de 
negócio, mas principalmente na consciencialização e formação dos seus 
colaboradores para lidarem com as ciberameaças. ”

“In order to prepare for internationalisation and the global digital world, (...), a 
company should not only invest in keeping its IT systems and business continuity 
plans up to date, but should mainly work on raising awareness among their staff, 
and train them to deal with cyberthreats.”
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A pandemia contribuiu fortemente para a aceleração da 
transição digital, obrigando as organizações a adaptarem-
-se rapidamente ao trabalho remoto e a avançarem na di-
gitalização dos processos, para se manterem ativas. Por 
outro lado, a vulnerabilidade dos sistemas de informação 
conduziu ao aumento do sucesso dos cibercrimes, aumen-
tando a consciencialização e o reconhecimento da Ciber-
segurança como desafio atual das organizações. 

A disrupção digital é algo inevitável e conduzirá à mu-
dança rápida, impulsionada pela tecnologia. É por isso que 
as organizações que investem, em larga escala, em tecno-
logia – por inovação ou necessidade – devem estar cientes 
dos riscos e vulnerabilidades associados. De facto, todos 
os dias temos conhecimento de ataques a organizações, 
e a previsão é que estes ataques se tornem cada vez mais 
frequentes e sofisticados. Recordemos os incidentes do 
início deste ano, como o ataque ao grupo de media Impre-
sa e à Vodafone, onde se assistiu à destruição de dados e 
ao comprometimento da disponibilidade da informação e 
serviços.

De acordo com o Relatório de Cibersegurança em Por-
tugal - Riscos e Conflitos (junho de 2022), mantém-se 
a tendência de aumento de incidentes de Cibersegurança 
e de cibercrimes em 2021 e 2022, com o incremento de 
ameaças híbridas, ataques a cadeias de fornecimento, ex-
ploração de vulnerabilidades e proliferação de ransomware. 

Atualmente, o contexto internacional está marcado 
pelo conflito na Ucrânia, com a pandemia a perder força 
ativa nas dinâmicas de escala no ciberespaço. Se, em pe-
ríodo pandémico, se criaram condições para o aumento 
generalizado de ataques cibercriminosos, burlas e práticas 
de extorsão, no contexto geopolítico atual perspetivam-se 
outras ameaças, como ciberespionagem e comprometi-
mento de cadeias de fornecimento, com alvos como a Ad-

The Covid-19 pandemic contributed to the rapid 
acceleration of digital transition, forcing organisations to 
adapt swiftly to remote work and to make advances in the 
digitalisation of processes, just to keep their heads above 
water. On the other hand, vulnerabilities in IT systems led 
to an increase in successful cybercrime, leading to greater 
awareness and recognition of cybersecurity as a current 
challenge for organisations. 

Digital disruption is inevitable and leads to rapid tech-
driven change. That is why organisations that carry out 
large-scale investments in technology – both for innovation 
and need – should be aware of the associated risks and 
vulnerabilities. Indeed, every day we hear about new 
attacks against organisations, and the prediction is that 
these will become even more frequent and sophisticated. 
Just this year the media group Impresa and Vodafone were 
both targeted by attacks in which data was destroyed and 
information and services were compromised. 

According to the Cybersecurity in Portugal Report 
– Risks and Conflicts (June 2022), cybersecurity and 
cybercrimes incidents continued to increase in 2021 and 
2022, with a rise in hybrid threats, attacks on supply 
chains, exploitation of vulnerabilities, and proliferation of 
ransomware. 

The current international context is marked by the 
conflict in Ukraine, with the pandemic becoming an 
increasingly less active force in the scale dynamics of 
cyberspace. If, during the pandemic, conditions were ripe 
for a generalised increase in attacks by cybercriminals, 
scams, and extorsion, the current geopolitical context 
brings other threats to the fore, such as cyberespionage 
and compromised supply chains, with targets ranging 
from Civil Service and critical infrastructure, to essential 
services operators. 
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ministração Pública, infraestruturas críticas e operadores 
de serviços essenciais. 

Os relatórios da Agência da União Europeia para a Ci-
bersegurança (ENISA), da Europol e do Fórum Económi-
co Mundial (WEF), evidenciam o aumento destes ataques 
em 2020 e 2021, não só em número, mas também em im-
pacto. A ameaça de ransomware continua a proliferar e os 
incidentes de cibersegurança vão inevitavelmente crescer.

Muitos gestores de topo tratam a Cibersegurança como 
uma questão técnica, delegando responsabilidades no de-
partamento de IT. Contudo, a continuidade de um negó-
cio não depende apenas da proteção de servidores, mas 
também da avaliação, controlo e gestão de risco, respon-
sabilidades, governance e cultura de Cibersegurança. É, por 
isso, de extrema importância as organizações implementa-
rem boas práticas e ferramentas de Cibersegurança, para 
assegurarem a continuidade das atividades.  

Existem ferramentas de gestão que podem ajudar as 
organizações a tornarem-se mais resistentes, resilientes 
e preparadas para lidarem com questões de segurança e 
ameaças cibernéticas, nomeadamente a norma interna-
cional ISO/IEC 27001 – Sistema de Gestão da Segurança 
da Informação (SGSI), que estabelece requisitos de como 
lidar com a informação, consolidando um conjunto das 
melhores práticas da gestão de segurança da informação. 

A adoção de um SGSI é uma decisão estratégica que 
ajuda a preservar a confidencialidade, a integridade e a 
disponibilidade da informação, aplicando um processo 
de gestão de riscos, e dando confiança às partes interes-
sadas que os riscos são geridos adequadamente. Esta nor-
ma especifica os requisitos a implementar num sistema de 
gestão de segurança da informação, e define controlos de 
segurança a serem implementados de acordo com as neces-
sidades da organização. As empresas que implementam e 

Reports by the European Union Agency for 
Cybersecurity (ENISA), Europol, and the World 
Economic Forum (WEF) point to an increase in these 
attacks in 2020 and 2021, not only in number, but also 
in impact. The threat posed by ransomware continues to 
grow and cybersecurity incidents are bound to increase. 

Many top-level managers treat Cybersecurity as a 
technical issue, delegating responsibility to their IT 
departments. However, the survival of a business does not 
only depend on server protection, but also on the evaluation, 
control, and management of risks, responsibilities, 
governance, and a culture of Cybersecurity. Therefore, 
it is extremely important that organisations implement 
good practices and cybersecurity tools to ensure that they 
continue to operate.  

There are management tools that can help 
organisations to become more resistant, resilient, and 
better prepared to deal with safety issues and cyber 
threats, namely international norm ISO/IEC 27001 – 
Information Security Management System (ISMS), which 
establishes requirements on dealing with information 
and consolidating a series of best practices in information 
safety management. 

The adoption of an ISMS is a strategic decision to 
help preserve confidentiality, integrity, and availability 
of information, applying a process of risk management 
and ensuring interested parties that the risks are being 
adequately managed. This norm specifies the requirements 
to implement in an ISMS and defines safety features to be 
implemented according to the organisation’s needs. The 
companies that implement and certify ISMS benefit from 
a proactive identification of threats and vulnerabilities, 
ensure business continuity, and the definition of a disaster 
recovery plan, considering the existing procedures for 

“Muitos gestores de topo tratam a Cibersegurança como uma questão técnica, 
delegando responsabilidades no departamento de IT. Contudo, a continuidade 
de um negócio não depende apenas da proteção de servidores, mas também 
da avaliação, controlo e gestão de risco, responsabilidades, governance e 
cultura de Cibersegurança.”

“Many top-level managers treat Cybersecurity as a technical issue, delegating 
responsibility to their IT departments. However, the survival of a business does 
not only depend on server protection, but also on the evaluation, control, and 
management of risks, responsibilities, governance, and a culture of Cybersecurity.”
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certificam o SGSI beneficiam da identificação proativa das 
ameaças e vulnerabilidades, garantia da continuidade de 
negócio, definição de plano de recuperação de desastres, 
considerando os procedimentos existentes para reativação 
dos serviços e infraestruturas críticas, garantia de pro-
teção dos sistemas em todo o ciclo de desenvolvimento, 
elevada confidencialidade e integridade da informação, 
criação de uma cultura de segurança da informação, atra-
vés da divulgação de políticas e de linhas de orientação e 
monitorização contínua das infraestruturas que suportam 
os sistemas.

A APCER dispõe de uma área especializada em tec-
nologias de informação, IT Security, que centra a sua ati-
vidade na proteção da informação e do conhecimento do 
negócio dos clientes, acompanhando a tendência digital, 
definindo boas práticas de controlo e gestão dos riscos 
associados, e prestando serviços na área da certificação e 
formação, nomeadamente nas áreas de segurança de infor-
mação e Cibersegurança. 

reactivating services and critical infrastructure, systems 
protection guarantees all along the development cycle, 
high confidentiality and information integrity, and the 
creation of an information security culture, through the 
promotion of policies and guidance, and the continuous 
monitorisation of systems support infrastructure. 

APCER has a section specialised in information 
technology and IT Security that centres its activity on the 
protection of information and knowledge of customer’s 
business, accompanying the digital trend, defining best 
practices for associated risk management and control, and 
providing services in the field of certification and training, 
namely related to information safety and cybersecurity. 
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O APOIO ÀS EMPRESAS NA INOVAÇÃO
E NA EXPANSÃO DOS SEUS NEGÓCIOS
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Sendo hoje, inquestionavelmente, a internacionalização 
um dos instrumentos que as empresas podem utilizar 
para o alargamento sustentado dos seus negócios, deve-
mos sempre lembrar que internacionalizar acarreta riscos, 
custa dinheiro, consome tempo e exige visão, estratégia, 
flexibilidade e planeamento. A falta de confiança, a falta 
de referências prévias, a incerteza sobre os mercados que 
se pretendem trabalhar e os elevados níveis de competiti-
vidade global podem condicionar seriamente os projetos 
de internacionalização das empresas. A quarta revolução 
industrial (indústria 4.0) e de serviços impõe um ritmo de 
transformação digital que permite novos canais de comer-
cialização, alarga segmentos de clientes para muitas em-
presas, e permite redefinir ou criar modelos de negócio 
inovadores assentes em infraestruturas tecnológicas que 
de alguma forma “democratizam” a possibilidade de aces-
so alargado a novos mercados. Limitações de vária ordem 
concorrem também para as dificuldades de internaciona-
lizar, tais como recursos financeiros, indisponibilidade de 
recursos humanos qualificados, dificuldades logísticas, 
incapacidade de adaptação entre o que é oferecido e uma 
procura com exigência de adaptação: linguística, normati-
va/legal, geográfica, cultural e temporal. 

Por isso o CESAE Digital, e muitos outros organismos 
de formação empresarial, desenvolvem hoje programas 
extensivos de Qualificação para a Internacionalização, 
para qualificar recursos humanos nos domínios do comér-
cio internacional e desenvolver cadeias de valor virtuosas 
que permita às empresas, e nomeadamente às PME, ca-
pacitar os seus quadros e evoluir para a procura de novos 
mercados. 

As novas realidades do contexto internacional vieram 
acentuar enormes fragilidades nas estratégias que têm 
vindo a ser seguidas pelas economias mais evoluídas do 

Internationalisation is currently one of the instruments 
companies can use to achieve sustained growth of their 
businesses, which is why we should always bear in mind 
that internationalisation involves risks, costs money, takes 
up time, and demands vision, strategy, flexibility, and 
planning. Lack of trust and of prior references, as well 
as uncertainty about target markets and high levels of 
global competitiveness can place serious constraints on a 
business’ internationalisation projects. The fourth service 
and industrial revolution (industry 4.0) has translated into 
a rhythm of digital transformation that allows for new 
trade channels, increases the client portfolio for many 
companies, and allows for a redefinition, or creation 
of innovative business models based on technological 
infrastructure that opens the door to universal and wide-
ranging access to new markets. 

A variety of limitations also contribute to the 
difficulties inherent to internationalisation, such as 
financial resources, unavailability of qualified human 
resources, logistical difficulties, inability to adapt supply 
to a demand that requires flexibility in terms of language, 
norms, geography, culture, and time. This is why CESAE 
Digital, and many other professional training entities 
are currently developing extensive Internationalisation 
Qualification programmes, to qualify human resources 
in the fields of international trade and to develop positive 
value chains that allow companies, namely small and 
medium sized companies, to endow their staff with skills 
and evolve so as to seek out new markets.  

International developments have highlighted the 
enormous fragilities in the strategies that have been 
followed by the world’s leading economies: the Covid-19 
pandemic affected the circulation of goods and people 
and led to a rise in hybrid working solutions, whereas 
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mundo: o problema da pandemia Covid-19 com impacto 
na circulação de bens e pessoas e no estabelecimento de 
hábitos híbridos de trabalho, a guerra resultante da inva-
são da Rússia à Ucrânia com impacto severo nos preços 
das matérias-primas críticas e, mais recentemente, o efei-
to negativo das sanções nos circuitos económicos em todo 
o mundo. Paralelamente a estas realidades muito adversas, 
emergem novos riscos e ameaças nas áreas da cibercrimi-
nalidade, por vezes suportadas por organizações podero-
sas, suscitando ataques informáticos, capturas de dados, 
bloqueamento do funcionamento de serviços essenciais e 
tantos outros efeitos destrutivos da confiança e do modo 
de vida a que estávamos habituados. 

Os novos recursos da economia digital e o desenvol-
vimento tecnológico acelerado, contribuem para o de-
senvolvimento geral das sociedades e do bem-estar das 
pessoas, mas contêm também novas vulnerabilidades que 
devemos enfrentar. O correio malicioso que entra pelo 
nosso e-mail, a conectividade permanente dos nossos apa-
relhos com exposição a ataques potencialmente danosos, 
são exemplos ilustrativos de que, neste mundo novo, a 
cibersegurança é fundamental, designadamente para pro-
teger as vulnerabilidades técnicas ou sociais dos sistemas 
que empresas/organizações em geral e os cidadãos em par-
ticular utilizam abundantemente. Sobretudo para as em-
presas com processos de internacionalização, é necessário 
planear uma estratégia abrangente de mitigação do risco 
baseada numa abordagem proativa, preditiva e com dete-
ção precoce de brechas de segurança que dê garantias aos 
investimentos nos sistemas de comércio eletrónico, apoio 
ao cliente e resiliência funcional. 

No CESAE Digital, valorizamos muito esta capacita-
ção digital dos portugueses nas áreas da Literacia Digital, 
Comércio Eletrónico, Cibersegurança, Inteligência Arti-
ficial e (Re)Qualificação Digital, porque esse é o caminho 
para que o processo imparável de transformação digital da 
economia e da sociedade, assente em cidadãos com mais 
e melhores competências digitais e em políticas de incre-
mento tecnológico e de redução de riscos de ciberataques 
e violação de privacidade dos dados pessoais.

É nossa convicção que nas empresas, a educação e for-
mação para a cibersegurança é hoje um alicerce para a con-
tinuidade e sustentabilidade dos negócios e também um 
imperativo essencial de responsabilidade social.

the Russian invasion of Ukraine has had a severe impact 
on critical raw materials and, more recently, there has 
been blowback from sanctions on the world’s economic 
circuits. At the same time new risks and threats are 
developing in the field of cybercrime, often backed by 
powerful organisations, leading to cyberattacks, data 
theft, blocking of essential services, and any number of 
other consequences that negatively affect trust and the 
way of life we were used to. 

New digital economy resources and the pace of 
technological evolution contribute to the general 
development of societies and the well-being of people, but 
also lead to new vulnerabilities that need to be faced. From 
malicious emails that appear in our inbox, and having 
our devices constantly online, exposed to potentially 
dangerous attacks, are examples of why cybersecurity 
is crucial in this new world, namely to protect us from 
the technical or social vulnerabilities of the systems 
that are so widely used by companies/organisations in 
general, and citizens in particular. Companies, especially 
those undergoing internationalisation processes, need 
to prepare wide-ranging proactive and predictive risk 
mitigating strategies, with early security breach detection 
services that can provide guarantees for investments in 
e-commerce, customer support and functional resilience. 

At CESAE Digital we greatly value the digital skills 
of Portuguese people in the fields of Digital Literacy, 
E-Commerce, Cybersecurity, Artificial Intelligence, 
and Digital (Re)Qualification, because this is the only 
way to ensure that the unstoppable process of digital 
transformation of the economy and of society are based 
on a citizenry with more and better digital skills, and 
on technological enhancement policies, as well as the 
reduction of cyberattack risks and personal data privacy 
violation.

We believe that education and training in cybersecurity 
are the foundation for business continuity and also a social 
responsibility imperative for companies. 

“Para as empresas com processos de internacionalização, é necessário planear 
uma estratégia abrangente de mitigação do risco baseada numa abordagem 
proativa, preditiva e com deteção precoce de brechas de segurança que dê 
garantias aos investimentos nos sistemas de comércio eletrónico, apoio ao 
cliente e resiliência funcional.”

“Companies, especially those undergoing internationalisation processes, need to 
prepare wide-ranging proactive and predictive risk mitigating strategies, with early 
security breach detection services that can provide guarantees for investments in 
e-commerce, customer support and functional resilience.”
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A utilização de cookies no domínio da segurança informá-
tica é um tema muito importante nos dias de hoje. O seu 
uso existe há mais de 20 anos, mas eles tornaram-se muito 
mais relevantes nos últimos anos devido à expansão da In-
ternet, dos sites de mídia social e de e-commerce.

Cookies são pequenos ficheiros de texto que são armaze-
nados no computador ou dispositivo móvel do utilizador. 
Eles fornecem uma maneira de rastrear as atividades de 
navegação num site na Internet, o que os torna muito úteis 
para empresas que desejam saber o que está sendo feito ou 
sendo buscado e, devido a estes fatores, podem tornar-se 
um problema de privacidade. 

Os cookies também podem ser utilizados para fins mali-
ciosos, como sequestros de sessão. Um ataque de seques-
tro de sessão funciona quando o cookie no navegador de um 
utilizador é capturado e o atacante o utiliza para assumir 
o controlo da sessão, personificando o utilizador legíti-
mo. Isso é feito na maioria das vezes através de ataques de 
Cross-site Scripting (XSS). Como por exemplo: um atacante 
encontra um fórum de notícias que é vulnerável à injeção 
de comandos JavaScript, por conseguinte é carregado para 
todos que acedem ao endereço. Os utilizadores autentica-
dos que acederem ao fórum têm automaticamente os seus 
cookies de sessão capturados e enviados para um servidor 
de posse do atacante, que posteriormente serão utilizados 
por ele. O invasor pode usar essa vulnerabilidade para ace-
der aos recursos não autorizados em nome do utilizador 
verdadeiro, exibir informações confidenciais, alterar con-
figurações de conta, realizar compras, entre outros. 

Para se proteger de ataques que envolvam cookies, as 
empresas precisam de implementar sinalizadores de segu-
rança nos seus sistemas e usar métodos criptográficos ao 
transmitir dados pela Internet. Além disto, deve aplicar-se 
as flags de segurança HTTPOnly e Secure, que não permitem 

The use of cookies in the context of IT security is a very 
important topic in today’s world. Cookies have been in use 
for over two decades, but they have become increasingly 
relevant over the past years, due to the expansion of the 
Internet, social media sites, and e-commerce.

Cookies are small text files that are stored in the user’s 
computer or mobile device. They are used to trace activities 
on a website, which makes them useful for companies that 
want to know what is being done, or searched for, but for 
this same reason they can raise privacy issues. 

Cookies can also be used for malicious purposes, 
such as session hijacking. A session hijacking attack takes 
place when a cookie on a user’s browser is hijacked and 
the attacker takes over the session, impersonating the 
legitimate user. Most of the times this takes place through 
Cross-site Scripting (XSS) attacks. For example: an attacker 
finds a news forum which is vulnerable to the injection of 
JavaScript commands, and these are then uploaded by all 
those who access the address. Authenticated users who 
access the forum automatically have their session’s cookies 
hijacked and sent to the attacker’s server, who can then use 
them himself. The attacker can then use this vulnerability 
to access non-authorised resources, posing as the true 
user, show confidential information, change account 
configurations, and make purchases, among others.  

To protect themselves from cookie related attacks, 
companies need to implement security beacons in their 
systems and use encryption to transmit data online. 
Besides this, HTTPOnly and Secure safety flags should be 
applied, which keep cookies from being manipulated by 
JavaScript and VBScript commands, among others, which 
are transmitted unsafely by HTTP, respectively. Security 
can also be increased by always logging out, so as to expire 
a session. 
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Obviously, cookies are not always a security or privacy 
issue, because they have many uses. For example, some 
websites use cookies to create user profiles and store some 
of their preferences. In one recent case Facebook was sued 
for tracing and storing user’s browser histories without 
their consent. The company was accused of violating a 
user’s right to privacy in California, USA. The suit also 
alleges that Facebook violated California’s privacy laws 
by collecting user information to customise marketing 
pitches based on what they are searching or chatting about 
online, and then selling said information to third parties 
such as marketing professionals and advertisers. 

The US Federal Trade Commission (FTC) is 
responsible for regulating companies that collect and sell 
personal data, such as social media platforms or third-
party marketing companies. If a company is found to 
have violated FTC personal data protection standards 
it can be fined up to 46,517 dollars, per violation. The 
FTC also has jurisdiction over irregularities that occur 
in the sale of personal data, such as the use of deceit to 
induce consumers to provide their information. FTC data 
protection rules apply only to companies that operate in 
the USA, and most of its supervision focuses on financial 
institutions. 

In Europe, a 2002 EU directive, the Electronic Privacy 
Directive, related to the processing of personal data and 
privacy protection in the electronic communications 
sector, introduced the first set of rules on the use of online 
tracing technologies. In 2009 this was altered to require 
websites to obtain explicit consent from visitors before 
placing cookies on their devices. 

The General Data Protection Regulation (GDPR) is 
an EU regulation that was designed to protect personal 
data and privacy within the political and economic block 
formed by European countries. It was created in 2016, and 
became mandatory from 25 May 2018 onwards, imposing 
strict restrictions on how companies may collect, store 
and process personal data. The GDPR applies directly to 
all EU member states and will apply to all companies that 
process personal data. In many cases the organisations 
have been forced to change or update their contracts with 
providers of personal data, such as clients and suppliers, in 
order to comply with GDPR standards. 

Companies must guarantee that they collect and 
process only the personal data that is required for their 
business or services. They must also obtain user’s express 

que os cookies sejam manipulados por comandos JavaScript, 
VBScript, etc., e transmitidos de modo inseguro via HTTP, 
respetivamente. A vulnerabilidade também é atenuada se 
o utilizador sempre fizer logout para terminar a sessão.

Obviamente, os cookies nem sempre trazem problemas 
de segurança ou de privacidade, porque podem ser usados 
de várias maneiras. Por exemplo, certos websites utilizam 
cookies para criarem perfis de utilizadores para lembrarem 
certas preferências sobre eles. Num caso recente, o Face-
book foi processado pela prática de rastrear e armazenar 
o histórico de navegação dos utilizadores sem o consen-
timento deles. Eles foram acusados de violar o direito de 
privacidade de um utilizador na Califórnia, Estados Uni-
dos. O processo também alega que o Facebook violou a 
lei de privacidade da Califórnia ao coletar informações de 
consumidores para enviar marketing com base no que os 
utilizadores estão procurando ou falando online e, em se-
guida, anunciando esses interesses a terceiros, como pro-
fissionais de marketing e anunciantes.

A FTC (Federal Trade Commission), nos Estados Uni-
dos, é responsável por regular as empresas que coletam e 
vendem dados pessoais, como plataformas de mídia social 
ou para empresas de marketing terceirizadas. Se uma em-
presa violar os padrões da FTC para a proteção de dados 
pessoais, ela pode ser multada em até $46.517 por viola-
ção. A FTC também tem jurisdição sobre "injustiças" que 
surgem da venda de dados pessoais, como o uso de táticas 
enganosas para induzir os consumidores a fornecer as suas 
informações. As regras de proteção de dados da FTC apli-
cam-se apenas às empresas que operam nos EUA e a maior 
parte de seus esforços de fiscalização concentrou-se em 
instituições financeiras.

Uma diretiva de 2002 na UE (União Europeia), a Di-
retiva de Privacidade Eletrónica, relativa ao tratamento de 
dados pessoais e à proteção da privacidade no setor das co-
municações eletrónicas, introduziu um primeiro conjunto 
de regulamentos sobre o uso de tecnologias de rastrea-
mento online. Em 2009, uma alteração exigia que os sites 
obtivessem o consentimento explícito dos visitantes antes 
de colocarem cookies nos seus computadores.

O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) 
é um regulamento da UE que foi projetado para proteger 
os dados e a privacidade das pessoas dentro do bloco polí-
tico e económico formado por países europeus. Foi cria-
do em 2016, aplicável obrigatoriamente a partir do dia 25 
de maio de 2018, impondo restrições estritas sobre como 
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as empresas podem coletar, armazenar e processar dados 
pessoais.O RGPD é diretamente aplicável em todos os Es-
tados Membros da UE e será aplicado a todas as empresas 
que processam dados pessoais. Em muitos casos, as orga-
nizações serão obrigadas a alterar ou atualizar os seus con-
tratos com destinatários de dados pessoais, como clientes 
e fornecedores, para cumprir os requisitos do RGPD.

As empresas precisam garantir que coletam e pro-
cessam apenas dados pessoais necessários para os seus 
negócios ou serviços. Eles também devem fornecer aos 
utilizadores "consentimento expresso" para processar os 
seus dados pessoais. Consequentemente, isso levou a um 
aumento nos esforços de internacionalização para muitas 
empresas em todo o mundo. Antes que o RGPD fosse 
aprovado, muitas empresas tinham utilizadores europeus, 
mas tinham os seus servidores noutros países. As empresas 
que utilizam cookies precisaram provar que o processamen-
to de dados, baseado em cookies, é um requisito legal para 
essa empresa. 

Isso pode ser feito provando que a empresa não pode 
processar os dados de uma maneira que satisfaça o requisi-
to de descobrir as preferências de um indivíduo sem o pro-
cessamento baseado em cookies. Para cumprir esses novos 
regulamentos, as empresas têm que mudar as suas práticas 
baseadas em cookies em todos os níveis e reconstruir suas 
estratégias de internacionalização. 

Em resposta ao RGPD, as empresas estão renaciona-
lizando seus sites e data centers. Por exemplo, no Reino 
Unido, grandes sites dos EUA, como Amazon, Facebook 
e Google, mudaram recentemente as suas práticas para 
cumprir os novos regulamentos. As empresas devem levar 
algum tempo para se tornarem compatíveis com o RGDP, 
mas também é muito importante discutir as questões ju-
rídicas – como podem seguir em frente. A conformidade 

consent to process their personal data. This has led to 
an increase in internationalisation efforts on behalf of 
many companies, all over the world. Before the GDPR 
was approved, many companies had users in Europe, but 
servers in other countries. Companies that use cookies 
need to prove that cookie-based data processing is a legal 
requirement for the company at stake.  

This can be done by proving that the company can 
only adequately process data in such a way as to satisfy 
the need to discover an individual’s preference, through 
cookie-based processing. In order to comply with these 
regulations, companies are having to change their 
cookie-based practices at all levels, and recast their 
internationalisation strategies. 

The adoption of the GDPR has led many companies 
to relocate their sites and data centres. For instance, 
United Kingdom based websites of major US companies 
such as Amazon, Facebook, and Google, recently changed 
their practices in order to comply with the new rules. 
Companies are also expected to take some time to become 
compatible with the GDPR, but it is also very important 
to discuss legal ramifications in order to keep moving 
forward. Compliance with GDPR is only as good as its 
implementation. Companies should begin by limiting 
their exposure and then move on to implementation. 
Currently, as one can see, almost all websites request 
explicit permission for using cookies. The GDPR provides 
an opportunity for companies to improve the way they 
work with their clients and staff, and requires them to be 
transparent as to what data they collect. These rules will 
have a global impact both in terms of privacy and security. 

Hackers are always looking for new ways to obtain 
the personal information of company employees, which 
makes the internationalisation and adoption of regulation 
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com o RGPD é tão boa quanto a sua implementação. As 
empresas devem começar limitando a sua exposição e de-
pois avançar para o processo de implementação. Hoje já 
se nota que praticamente todos os websites solicitam per-
missão explícita para a utilização dos cookies. O RGPD é 
uma chance para as empresas melhorarem a maneira como 
trabalham com os seus clientes e funcionários, devendo 
ser transparentes sobre as quais informações que coletam. 
Estes regulamentos terão um impacto global tanto na 
questão da privacidade quanto da segurança.

Os atacantes estão sempre procurando novas maneiras 
para obter informações pessoais de funcionários de em-
presas, portanto, a internacionalização e aplicação dos 
regulamentos são importantes para a proteção. Além do 
RGPD, foi sugerido no passado que a internacionalização 
poderia ser vista como um meio de reduzir custos, pois 
muitas vezes são necessários funcionários para gerenciar 
diferentes países. Como tal, muitas empresas fizeram isso 
e, por sua vez, tiveram que aprender sobre novos idiomas 
em qual operar. No entanto, o custo incorrido pela inter-
nacionalização nem sempre é um fator preponderante nas 
decisões tomadas; algumas empresas optaram por imple-
mentar essas práticas sem sequer considerar as implicações 
financeiras. Um estudo realizado pela McKinsey & Com-
pany sobre aprendizagem organizacional descobriu que a 
maioria dos executivos não realiza nenhuma avaliação da 
sua própria capacidade ou da capacidade da sua organiza-
ção de adotar uma estratégia internacional antes de em-
preender o processo. 

Num mundo globalizado, a internacionalização é uma 
importante estratégia para alcançar vantagem competiti-
va. Um dos desafios relacionados com a internacionali-
zação também é a proteção da propriedade intelectual de 
softwares. Neste contexto, muitas empresas multinacionais 

important for protection. Besides the GDPR, it has been 
suggested in the past that internationalisation could 
be seen as a way to cut costs, since companies often 
require different staff-members to manage different 
countries. Many companies did just that, and ended up 
having to learn about new languages in which to operate. 
However, the cost incurred by internationalisation has not 
always been a deciding factor in decision-making; some 
companies chose to implement these practices without 
letting financial considerations get in the way. A study by 
McKinsey & Company on organisational learning reveals 
that most executives do not carry out any evaluation of 
their own ability, or that of their company, to adopt an 
international strategy before committing to the process. 

In a globalised World, internationalisation is an 
important strategy for obtaining competitive advantage. 
One of the challenges related to internationalisation is also 
the intellectual property protection of software. In this 
regard, many multinational companies have implemented 
an internationalisation strategy centred on setting up 
subsidiaries or joint-ventures in different countries. 

Although it is important that consumers understand 
how their personal data is processed and passed on 
by companies, they also need to be educated on the 
importance of safety measures. Finally, companies are 
obliged to provide their users with a “reasonable” level of 
protection when processing their personal data. Some of 
the safety measures which they are obliged to follow are: a 
process to train their users on how to protect themselves, 
the creation of a data-security policy that includes the 
type of personal data collected and what happens to it, 
keeping a log of data violations and informing the public 
if they take place, as well as supplying regular updates 
on how their personal data is processed. The GDPR also 

“Para se proteger de ataques que envolvam cookies, as empresas precisam 
implementar sinalizadores de segurança nos seus sistemas e usar métodos 
criptográficos ao transmitir dados pela Internet.”

“To protect themselves from cookie related attacks, companies need to implement 
security beacons in their systems and use encryption to transmit data online.”
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têm implementado uma estratégia de interna-
cionalização através da constituição de subsidiá-
rias ou joint ventures em diferentes países.

Embora seja importante que os consumido-
res entendam como os seus dados pessoais são 
processados e divulgados pelas empresas, eles 
também precisam de ser educados sobre a im-
portância das medidas de segurança. Por fim, 
as empresas são obrigadas a fornecerem aos seus 
utilizadores um nível "razoável" de proteção ao 
lidar com os seus dados pessoais. Algumas das 
medidas de segurança que impõe obrigatorieda-
de nas empresas a tomar incluem: um processo 
para educar os seus utilizadores sobre como pro-
teger-se, criação de uma política de segurança 
da informação que inclua o tipo de informação 
pessoal que coleta e o que fará com ela, manter 
um registo de violações de dados e informar o 
público que elas ocorrerem e fornecer atualiza-
ções regulares sobre como os dados pessoais são 
tratados. O RGDP também exige que as empre-
sas forneçam um relatório anual sobre as medi-
das de segurança tomadas em relação aos dados 
pessoais para demonstrar que estão tomando as 
medidas apropriadas.

Dito isto, é seguro afirmar que os cookies, o 
RGDP e os casos de internacionalização estão 
de certa forma intimamente interligados. As 
regras que se aplicam aos cookies dependem do 
país onde o seu site está armazenado e, portanto, 
também dependem de onde a empresa recebe 
os visitantes do seu site. É sempre importan-
te ter em mente os riscos legais e técnicos que 
possam surgir com a utilização destes dados. É 
recomendado que sejam revistas as leis de cada 
país em que a empresa tem utilizadores antes de 
prosseguir com qualquer projeto de internacio-
nalização para garantir a conformidade.

demands that companies provide a yearly report 
on the security measures carried out in relation 
to personal data, to show that they are acting 
appropriately. 

This being said, one can safely say that 
cookies, the GDPR and internationalisation are, 
to an extent, intimately connected. What rules 
apply to cookies depends on which country 
your website is stored in and, therefore, it also 
depends on where you welcome visitors to the 
site. It is always important to bear in mind that 
legal and technical risks connected to the use 
of this data. I suggest going over the applicable 
legislation in any country in which you have 
users before deciding on an internationalisation 
project, in order to ensure compliance. 
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Isabel II, 
Rainha de Inglaterra  
(1926–2022)

“Quando procuramos novas respostas  
na era moderna, prefiro as receitas 
testadas e comprovadas, como falar 
bem dos outros e respeitar os diferentes 
pontos de vista; reunirmo-nos em busca 
de entendimento.”

“As we look for new answers in the modern age, I for one 
prefer the tried and tested recipes, like speaking well of each 
other and respecting different points of view; coming together 
to seek out the common ground.”
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“Portugal tem capacidade de ser  
uma referência em matéria digital,  
uma referência com visão, determinação  
e vontade de chegar primeiro. ”

“Portugal has the capacity to be a reference in terms of digital,  
a reference with vision, determination, and a will to be first."
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RECENTEMENTE, O PRIMEIRO-MINISTRO AFIRMOU 
QUE «PORTUGAL É O PARCEIRO COMERCIAL CER-
TO PARA OS DESAFIOS E AS OPORTUNIDADES» 
DAS TRANSIÇÕES CLIMÁTICA E DIGITAL, DEVIDO 
NOMEADAMENTE TAMBÉM À CENTRALIDADE GA-
NHA PELAS INTERCONEXÕES DIGITAIS. COMO PO-
DEMOS CARATERIZAR PRESENTEMENTE A PRON-
TIDÃO DO PAÍS NA PERSPETIVA DA TRANSIÇÃO 
DIGITAL?

Portugal tem vindo a fazer o seu caminho nes-
ta transformação a que chamamos de transição 
digital. Como sempre, a consciência coletiva 
para a necessidade e importância duma mudança 
desta natureza não surge no mesmo espaço de 
tempo dos diferentes agentes mobilizadores, da-
qui ser normal observar desigualdades ou ritmos 
dessincronizados, por exemplo, em diferentes 
setores económicos, ou em diferentes regiões, 
ou mesmo em diferentes estruturas da economia 
e sociedade. Por esta razão e com o propósito 
de integrar estratégias já em curso, criar novas 
iniciativas em novas áreas, e permitir ganhos 
sinérgicos na articulação de várias medidas, foi 
criado pela Resolução de Conselho de Minis-
tros n.º30/2020, de 21 de abril de 2020 o Plano 
de Ação para a Transição Digital (PATD), que 
simultaneamente cria a EMPD – Estrutura de 
Missão Portugal Digital, responsável pela coor-
denação e operacionalização deste PATD. Este 
PATD apresenta-se estruturado em três pilares 
– Pessoas, Empresas e Administração Pública 
–, aos quais se juntam iniciativas de catalisação 
para a transição digital. 
Durante dois anos foi possível concretizar medi-
das que mostram bem a vitalidade nacional para 
o domínio digital. Podemos juntar a esta vita-
lidade alguma mediatização positiva associada 
ao surgimento de unicórnios de origem nacio-
nal, e mesmo o facto de realizarmos um evento 
como a Web Summit, ano após ano. Com esta 
vitalidade, é natural que exista um entusiasmo 
generalizado entre os demais envolvidos, seja 
nas estruturas governativas, nos agentes econó-
micos, na administração pública, entre muitos 
outros. Mas isto foi só o “pontapé de saída”. É 

THE PRIME-MINISTER RECENTLY SAID THAT 
PORTUGAL IS THE RIGHT TRADE PARTNER 
FOR THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 
POSED BY CLIMATE AND DIGITAL TRANSITION, 
NAMELY DUE TO THE CENTRALITY OF DIGITAL 
INTERCONNECTIONS. HOW CAN WE CLASSIFY THE 
COUNTRY’S READINESS AT THE MOMENT FROM 
THE PERSPECTIVE OF DIGITAL TRANSITION?

Portugal has been plotting its course in this 
transformation we call digital transition. As 
always, not all agents fully comprehend the 
importance of a change of this nature at the 
same time, which is why it is normal for there 
to be discrepancies or different rhythms in 
different economic sectors, different regions, 
or even in different structures of the economy 
and of society. For this reason, and in order 
to integrate ongoing strategies, create new 
initiatives in new areas, and allow for synergies 
in the articulation of a variety of measures, 
the Minister’s Council adopted resolution 
number 30/2020, of 21 April 2020, starting the 
Digital Transition Action Plan (PATD), which 
simultaneously gives rise to the Digital Portugal 
Mission Structure – EMPD, responsible for 
the coordination and operationalisation of this 
PATD, which is based on three pillars: People, 
Businesses and Civil Service, to which should 
be added catalysation initiatives towards digital 
transition. 
For two years we managed to carry out 
measures that show that Portugal is well 
suited for the digital world. We can add to this 
vitality some positive media coverage, linked 
to the appearance of Portuguese unicorns, and 
also the fact that we host an event such as the 
Web Summit, every year. With this vitality it 
is only natural that we should find generalised 
enthusiasm among all parties involved, be it 
in governing structures, economic agents, or 
civil service, among others. But this was just 
the starting point. The fact is that important 
means were created for solving some delays, 
namely the provision of digital tools at schools, 
skill-building, creation of networks for small 
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um facto que foram criados veículos importantes para re-
solver alguns atrasos, nomeadamente, na disponibilização 
de meios digitais nas escolas, na capacitação das pessoas, 
na criação de redes com enfoque na inovação para peque-
nas e médias empresas, no auxílio à testagem de produtos 
digitais, nos programas dirigidos a setores económicos que 
tipicamente são menos aptos para se transformarem como 
é o caso do pequeno comércio ou serviço, e mesmo na ad-
ministração pública, com a concretização de projetos que 
não só visam simplificar os serviços, como também são 
eles exemplos de mudanças de paradigma, como é o caso 
do mais recente anúncio da capacidade de permitir a exe-
cução de atos autênticos à distância, ou mesmo na enge-
nharia de componentes com alto potencial de reutilização 
pelos agentes públicos e privados, com é o caso de sucesso 
da chave móvel digital. É importante manter e continuar 
a investir nesta vitalidade digital, não sendo esperado que 
em tão curto espaço de tempo possamos extrair todo o 
potencial do investimento feito. 
Mas o que aí vem, é muito mais do que se fez até agora. 
Se espreitarmos as ambições da Comissão Europeia para 
a Década Digital até 2030, percebemos claramente que o 
foco está muito direcionado para conceitos relacionados 
com as pessoas, sociedade, soberania europeia, liderança, 
ecossistemas económicos e questões ambientais. Nesta 
abordagem, dentro do que foi designado por bússola, en-
contramos quatro grandes grupos de objetivos, são eles: 
competências digitais, infraestruturas, governo digital e 
economia digital. Se formos um pouco mais ao detalhe 
em cada um destes grupos, vemos objetivos muito ambi-
ciosos para o espaço da União, como ter 20 milhões de 
especialistas em TIC e pelo menos 80% com competên-
cias digitais mínimas. Nas infraestruturas: aponta-se para 
uma conectividade gigabit em todo o espaço europeu; a 
Europa passar a ser um produtor de semicondutores com 
capacidade para representar 20% da produção mundial; 
construir 10.000 centros de dados de proximidade, o que 
só à escala nacional poderá representar umas centenas de 
novos e modernos centros de dados; mais investimento 
em computação de alto desempenho, redes e computação 
quântica. Em matéria de governo digital, estamos a falar 
de: passar a ter para os serviços públicos mais críticos uma 
oferta 100% digital (não significa que se elimine os canais 
físicos), um objetivo que obriga a alterar muitas práticas 
na forma como se projetam serviços públicos; dotar 100% 
dos cidadãos de acesso ao seu histórico clínico, algo que 
porventura Portugal tem já um avanço significativo, mas 
não deixa de ser complexo; dar capacidade a que 100% dos 
cidadãos tenham identidade digital. Em matéria de econo-

and medium sized companies, focused on innovation, 
aid in testing of digital products, programmes aimed 
at economic sectors that are traditionally less prone to 
adaptation, such as small trade or services, and even in 
civil service, through the implementation of projects 
aimed at simplifying services, and examples of paradigm 
shifts, such as the recent announcement of the ability to 
execute certified acts remotely, or even the engineering of 
components with a high potential for reuse by public and 
private agents, and the high success of the digital mobile 
key. It is important to continue to invest in this digital 
vitality, though we should not expect to be able to reap the 
full potential of this investment in the short-term. 
But what is coming is even greater than what has been done 
until now. If we take a look at the European Commission’s 
ambitions for the Digital Decade until 2030, we can see 
clearly that the focus is widely aimed at concepts related 
to people, society, European sovereignty, leadership, 
economic ecosystems, and environmental issues. Within 
this approach, which was termed compass, we find 
four major groups of objectives, namely: digital skills, 
infrastructure, digital government, and digital economy. 
If we look at each of these groups more closely, we see that 
there are very ambitious goals for the European Union, 
such as having 20 million IT specialists and at least 80% 
of the population with minimal digital skills. Regarding 
infrastructure, the aim is for gigabyte connectivity in the 
whole of the European Union; to have Europe become 
a producer of semiconductors capable of representing 
20% of world production; build 10,000 proximate data 
centres, which for Portugal alone could represent a few 
hundred new and modern data centres; more investment 
in high performance computation, networks, and 
quantic computation. In terms of digital government, 
we are speaking of having 100% digital offer for public 
services (which is not to say that the physical channels 
will be eliminated), this being an objective that implies 
changing many practices linked to how public services are 
projected; to endow 100% of the population with access 
to its clinical history, an area in which Portugal already 
enjoys a significant advantage, and giving everybody 
the possibility of having a digital identity. Finally, in the 
economic sphere, the aim is to have 75% of companies 
using cloud technology, artificial intelligence and BIG 
Data; to double the number of unicorns, and, finally, to 
have 90% of small and medium sized companies endowed 
with a basic level of digital intensity. 
Looking at these goals one cannot but imagine how 
completely different society will look in relation to today. 
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mia os objetivos são: ter 75% das empresas a usar tecno-
logia em cloud, inteligência artificial e BIG Data; duplicar 
o número de unicórnios; e por fim ter 90% das PME com 
um nível básico de intensidade digital. 
Não é possivel observar estes objetivos e não imaginar uma 
sociedade completamente diferente da que temos hoje 
em muitos domínios. Mas os desafios nesta transição são 
enormes. Logo a começar é importante aprender a pen-
sar digital, ou seja, não é propriamente a mesma coisa, 
ter um serviço igual ao que tenho hoje, mas que se expõe 
ao público através de um website, quando comparado com 
um serviço que está de raiz pensado através da interação 
que tenho com um cidadão/consumidor ou até com um 
ecossistema de atores, e é potenciado/aumentado pela in-
teligência artificial e até pressupõe atividades distribuídas 
num ecossistema que partilha valor entre atores, e como 
tal faz sentido eu usar uma tecnologia ainda emergente 
como o blockchain. O blockchain aplica-se limitadamente 
aos modelos do presente, altamente centralizados, porque 
esta tecnologia está pensada na sua génese em modelos dis-
tribuídos. A mesma coisa acontece com outras tecnologias 
ditas emergentes. Pensar digital é essencialmente pensar 
em transformação, não em fazer a mesma coisa com a ins-
trumentalização proporcionada pela tecnologia. É preciso 
perceber a tecnologia para realmente liderar nesta nova 
era. Ninguém que não perceba a tecnologia terá capacida-
de de criar e disseminar visão, algo que é absolutamente 
fundamental para liderar. Mas pensar digital é também 
saber centrar no utilizador e no serviço que se pretende 
construir, ter o domínio de técnicas de service design e user 
research é absolutamente fundamental, encarar de frente a 
necessidade de começar de novo, fazendo tábua rasa do 
que já existe. Pensar em reorganizar e garantir que o con-
ceito de plataforma veio para ficar, mas vai mais além do 
website mais uma vez, aqui a plataforma assume um concei-
to organizativo, transversal, capaz de eliminar silos, maxi-
mizar a colaboração e sinergias, a integração de processos, 
e logicamente a partilha de dados fundamentais. Teremos 
igualmente que repensar a forma como hoje estamos a 
olhar para os dados e para o equilíbrio entre proteção de 
dados e transformação baseada em dados. Querer apostar 
em Big Data e inteligência artificial e ser obsessivo com a 
proteção de dados sobre as interações na internet, porven-
tura resulta num conjunto quase vazio de oportunidades (o 
mesmo se aplica a outras fontes de dados que se advinham 
vindouras, como as que são proporcionadas pela captura 
de dados com recurso a dispositivos de internet of things, 
IoT). A captura de dados pode mesmo ser uma ativida-
de essencial para ajudar aqueles que mais precisam, sendo 

But the challenges posed by this transition are enormous. 
For starters, it is important to start thinking digitally, this 
is, having a service that is the same as we have today, but 
which is provided through a website, is not the same as a 
service that has been fully conceived through interactions 
with citizens/consumers or even an ecosystem of actors, 
and that is boosted/improved through artificial intelligence 
and even implies the distribution of activities in a shared 
ecosystem of agents and, therefore, requires the use of 
emerging technology such as blockchain. Blockchain has 
limited applicability to current models, which are highly 
centralised, because it is originally conceived for use in 
distributed models. The same applies to other so-called 
emerging technologies. Thinking digitally is essentially to 
think about transformation, not to just to the same with 
the instrumentalization bestowed by technology. In order 
to lead in this new era, you need to really understand the 
technology. Nobody who is unfamiliar with technology 
will be able to create and spread vision, which is absolutely 
essential to leadership. But to think digitally is also to 
realise the need to be centred around the user and on the 
service you aim to build, to fully grasp the service design 
and user research techniques is absolutely crucial, to face 
the need to begin from scratch, from the ashes of what 
already exists. To think of reorganising and to guarantee 
that the concept of platform is here to stay, but that it goes 
further than the website, and that here, once again, the 
platform takes on an organisational, horizontal concept, 
capable of eliminating silos, maximising cooperation and 
synergies, integrating processes and, logically, sharing 
fundamental data. We will also have to rethink the way 
we are currently looking at data and the balance between 
data protection and data-based transformation. To want 
to invest in Big Data and artificial intelligence but get 
bogged down in data protection in internet interactions 
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could lead to a world of zero opportunities (the same 
applies to other data sources that are still to be created, 
such as those provided by data captured by devices in the 
internet of things). Data capture could even be an essential 
activity to help those most in need, but we are living in 
a period where we have not yet been able to optimise 
regulation and opportunity. It seems to me that there are 
lessons to be learned here, and what we currently have, 
in different geographies, in terms of data protection, will 
not be the final versions. The dream of a society that is 
highly cooperative with artificial intelligence doesn’t 
work without data, and without this high need, the 
10,000 proximate data centres we are aiming for with the 
European Digital agenda will not serve their purpose. 
Based on this ambition, we will have to define new 
local guidelines, with a global vision. New measures 
for the digital sphere will have to focus on advances: for 
instance, what we want for society, which is not the same 
as tweaking other dimensions and hoping that this will 
have a positive impact on society, that is, to be capable of 
imagining the society of the future. This is where it makes 
sense to have generic training strategies for intelligent 
communities; to shape, from an early stage, that which can 
already be determined to be the next stages in the work 
space. And here there is room for specific and intensive 
training measures, but also for experimental labour 
measures; the projection of confidence in the digital space; 
improving the connectivity culture; investing even more 
in innovation, maintaining the focus that already exists 
on entrepreneurship, but also on bridges with academia, 
finding more means of funding that come precisely from 
this cooperation with economic agents, and then to invest 
in boosting measures aimed at stimulating the spread 
of innovation, that help national agents to participate in 
internationalisation channels, among many others. 
Digital is here to stay. What has already been done is 
producing results, and over the next decade I believe we 
will see a completely changed society, deeply influenced 
by digital, with various externalities, in climate, in 
production systems, in consumption patterns, in the 
financial sector, in education, health, civil service, 
and leisure, among many others. I generally share this 
enthusiasm and I believe that Portugal has the capacity to 
be a reference in terms of digital, a reference with vision, 
determination, and a will to be first. 

que neste momento vivemos uma fase em que ainda não 
conseguimos otimizar os regulamentos com as oportuni-
dades. Parece-me que haverá nesta matéria algo a apren-
der, e definitivamente, o que temos atualmente em várias 
geografias em matéria regulamentar de apoio à proteção 
de dados não serão as últimas versões. Ambicionar ter uma 
sociedade em alta colaboração com inteligência artificial 
não resulta sem dados, e sem esta necessidade em alta os 
10.000 centros de dados de proximidade ambicionados na 
agenda digital para a Europa, não servirão o propósito. 
Com base nesta ambição, teremos que definir novas orien-
tações locais, com pensamento global. Novas medidas para 
o digital terão que se focar em avanços: por exemplo, o 
que queremos para a sociedade, que não é o mesmo que 
mexer noutras dimensões esperando que a sociedade seja 
positivamente impactada, ou seja, é ser capaz de imaginar 
a sociedade do futuro, é aqui que faz sentido ter medidas 
de formação genérica e estratégias para as comunidades 
inteligentes; moldar desde cedo aquilo que já se conse-
gue aferir que serão novas tarefas no espaço de trabalho, 
e aqui cabem medidas de formação específica e intensiva 
mas também cabem medidas de experimentação de novas 
relações laborais; projetar a confiança no espaço digital; 
aumentar a cultura da acessibilidade e da generalização 
do acesso, em linha com a ambição europeia para a co-
nectividade; apostar ainda mais na inovação mantendo o 
foco que já existe hoje no empreendedorismo mas também 
nas pontes com a academia, encontrando mais formas de 
financiamento que sejam precisamente derivadas da cola-
boração desta com os agentes económicos, e ainda apostar 
em medidas de reforço na estimulação da difusão de inova-
ção, que auxiliem a participação dos agentes nacionais nos 
canais de internacionalização, entre muitas outras. 
O digital veio para ficar, o que já foi feito já produz resul-
tados e nesta próxima década acredito que veremos uma 
sociedade completamente alterada, não só certamente, 
mas muito influenciada pelo digital, com externalidades 
várias, no clima, nos sistemas de produção, nos hábitos de 
consumo, no setor financeiro, na educação, saúde, na ad-
ministração púbica, no lazer, entre muitos outros. De uma 
forma geral eu partilho do entusiamo, e acho mesmo que 
Portugal tem capacidade de ser uma referência em matéria 
digital, uma referência com visão, determinação e vontade 
de chegar primeiro.
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EXISTE COMPETITIVIDADE NO TECIDO EMPRESARIAL PORTU-
GUÊS PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO NAS ÁREAS DA TRAN-
SIÇÃO DIGITAL?

É inegável que sim. Um facto é que o país já vem a dar 
sinais de vitalidade no domínio digital desde 2015. Um 
sinal desta vitalidade pode ser visto nos dados do próprio 
setor das TIC que tem vindo a ter uma evolução muito 
favorável. Segundo dados de 2020 do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), o setor é composto por cerca de 24 mil 
empresas que empregam mais de 147 mil colaboradores, é  
que responsável por receitas superiores a 21.101 milhões 
de euros. Neste enquadramento, o setor já representa 
5,4% das receitas de todas as empresas da economia na-
cional (em 2015 o mesmo indicador era de 4,4%) e 3,6% 
no total de pessoas ao serviço do setor quando comparado 
com o total de pessoas ao serviço das empresas portugue-
sas (em 2015 o mesmo indicador era de 2,9%). Contribuiu 
desta forma para um CAGR de 8,3% no valor acrescenta-
do bruto entre os períodos de 2015 e 2020. 
Além do crescimento mencionado anteriormente com re-
ferência ao setor das TIC, em matéria de exportações e de 
acordo com a Organização Mundial do Comércio (retiran-
do os serviços de telecomunicações) o setor TIC cresce em 
média 21% ao ano nos períodos 2015-2020, sendo que as 
receitas provenientes do mercado externo representam já 
24% em 2020 no total de receitas do setor, o que é um in-
dicador muito interessante para a perspetiva portuguesa. 
Este crescimento é muito suportado pela área de serviços 
tendo como principal destino a União Europeia e Estados 

IS THE PORTUGUESE BUSINESS WORLD SUFFICIENTLY 
COMPETITIVE IN THE SPHERE OF DIGITAL TRANSITION FOR 
INTERNATIONALISATION?

Most definitely, yes. It is a fact that the country has been 
showing signs of vitality in the digital realm since 2015. 
One of these signs is the evolution of the IT sector, which 
has been very favourable. According to 2020 figures 
from the National Statistics Institute (INE), the sector 
comprises 24 thousand companies, that employ 147 
thousand workers and generate revenue in excess of 21 
billion euros. The sector already represents 5.4% of the 
revenue of all the companies in the Portuguese economy 
(the same figure for 2015 was 4.4%) and employs 3.6% 
of all workers in Portuguese companies (which was 2.9% 
in 2015). Therefore, it contributes to a CAGR of 8.3% in 
gross added value between 2015 and 2020. 
Besides the abovementioned growth in the IT sector, 
in terms of exports, and according to the World Trade 
Organisation (excluding telecommunications services), 
said sector has grown 21% yearly, on average, in the 
period between 2015 and 2020, with revenue from 
the external market already up to 24% in 2020, of the 
total of the sector, which is a very interesting indicator 
for Portugal. This growth rests heavily on services, 
mostly provided to the European Union and to the US, 
the latter being particularly noteworthy for being a very 
sophisticated and highly competitive market. There are 
still a considerable number of Portugal-based companies 
that created technology for specific sectors and which 
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“O setor das TIC é composto por cerca de 24 mil empresas que 
empregam mais de 147 mil colaboradores e é que responsável 
por receitas superiores a 21.101 milhões de euros. Representa 
5,4% das receitas de todas as empresas da economia nacional 
(em 2015 era 4,4%) e 3,6% no total de pessoas ao serviço do 
setor quando comparado com o total de pessoas ao serviço 
das empresas portuguesas (em 2015 era 2,9%).”

“the IT sector comprises 24 thousand companies, that employ 147 
thousand workers and generate revenue in excess of 21 billion 
euros. The sector already represents 5.4% of the revenue of all the 
companies in the Portuguese economy (the same figure for 2015 was 
4.4%) and employs 3.6% of all workers in Portuguese companies 
(which was 2.9% in 2015).”

Unidos, o que por si só já é notável por ser um mercado 
muito sofisticado e de altíssima competitividade. Há ainda 
um considerável número de empresas de origem portu-
guesa que criaram tecnologia para setores específicos e 
que estão igualmente em franco crescimento. Podemos 
ainda salientar outros indicadores representativos da atra-
tividade da nossa oferta, como são exemplos as recentes 
transferências para Portugal de centros de desenvolvimen-
to de software e operações de serviços de grandes empresas 
estrangeiras, ou mesmo, o facto de Portugal estar nos ra-
dares da captação de financiamento no setor de empreen-
dedorismo, como podemos verificar pelos já existentes 
sete unicórnios de origem nacional. 

JÁ NO QUE SE REFERE À CIBERSEGURANÇA, VÁRIAS EMPRE-
SAS PORTUGUESAS, NOMEADAMENTE A TAP OU VÁRIOS SER-
VIÇOS DO ESTADO, FORAM ALVO DE CIBERATAQUES, TENDO 
ALEGADAMENTE SIDO ROUBADOS CENTENAS DE DOCUMEN-
TOS CONFIDENCIAIS E DADOS. O QUE ESTÁ A FALHAR?

Eu não conheço as causas específicas que levaram aos ci-
berataques recentemente conhecidos, nem teria que co-
nhecer uma vez que esta informação não deve ser tornada 
pública. Alguma coisa falha certamente, mas nem sempre 
a causa é imputável à entidade agredida. 
O que sabemos é que houve uma alteração substancial em 
toda a dinâmica do cibercrime. Se primariamente e com 
difusão do acesso à internet pelas empresas, as ações ci-
bercriminosas suportavam essencialmente atividades de 
inteligência competitiva, muito focadas em informação 
sensível e classificada, atingindo por esta razão um seg-
mento alvo muito restrito de organizações, neste mo-
mento toda a sociedade é um alvo. As pessoas passaram 
a ser um alvo com o aumento do número de plataformas 
de comércio eletrónico onde os meios de pagamento usa-
dos nas transações comerciais passaram a estar na mira 
do cibercriminosos. Da mesma forma, o aparecimento de 
plataformas online para acesso a dados bancários colocou 
as pessoas numa posição de fragilidade perante os ciber-
criminosos que tentam ativamente a obtenção indevida de 
identidades pessoais. Se juntarmos a estes factos as ativi-
dades ciberbullying, cujo alvo incide essencialmente sobre 
crianças, percebemos que existe uma tentativa de diversi-
ficação de técnicas que resultam quase sempre em práticas 
de extorsão. E é nesta extorsão que o cibercrime se tem 
também recentrado nas empresas num passado mais re-

are also undergoing frank growth. We can also highlight 
other indicators that represent the attractiveness of our 
supply, such as recent transfers to Portugal of software 
development centres and services operations of large 
foreign companies, or even the fact that Portugal is on the 
radar for finance attraction in the entrepreneurship field, 
as can be seen in the fact that the country already boasts 
seven unicorns. 

REGARDING CYBERSECURITY, SEVERAL PORTUGUESE 
COMPANIES, NAMELY TAP AND A SERIES OF STATE SERVICES, 
HAVE BEEN TARGETED BY CYBERATTACKS, WITH HUNDREDS 
OF CONFIDENTIAL DOCUMENTS AND DATA HAVING 
ALLEGEDLY BEEN STOLEN. WHAT HAS BEEN GOING WRONG?
I don’t know the specific causes that led to the recent 
cyberattacks, nor should I, because that is the sort of 
information that 
should not be 
made public. 
Something is 
definitely awry, 
but the victim 
is not always to 
blame. 
What we do know 
is that there has 
been a substantial 
change in the 
whole dynamic 
of cybercrime. If, 
with the spread 
of internet access 
to companies, 
cybercriminal acts were mostly directed at obtaining 
competitive intelligence, and focused on sensitive and 
classified information, therefore targeting a very restricted 
number of organisations, nowadays the whole of society is 
a target. People themselves have become targets through 
the increase in e-commerce platforms, as criminals 
have set their sights on payment methods. In the same 
vein, the arrival of online banking platforms has placed 
people in a vulnerable position, with criminals trying to 
steal their identities. Add to all this the phenomenon of 
cyberbullying, which is mostly aimed at children, and we 
can see that there is a wide variety of techniques that almost 
always result in extorsion attempts. Recent cyberattacks 
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cente, desenvolvendo um modelo de negócio totalmente 
monetizado, porque é disto que se trata, que acaba sempre 
por colocar as empresas numa posição muito delicada de 
chantagem. Numa primeira abordagem e com recurso a 
técnicas diversas, as empresas ficam sem acesso aos seus 
sistemas de informação, gerando uma paralisia nas opera-
ções, e só com uma transferência monetária é que conse-
guem resolver o problema que esteve na base do incidente 
de cibersegurança. Numa segunda abordagem, as técnicas 
de intrusão visam essencialmente o acesso a dados da pró-
pria empresa, muitas vezes dados pessoais de clientes ou 
funcionários, colocando à venda os dados para quem tiver 
interesse nos mesmos, ou apenas com a ameaça de publica-
ção destes dados em espaços públicos na tentativa de levar 
a cabo esta extorsão monetária. A grande mudança nos 
últimos tempos é que estas extorsão é mediatizada, algo 
que faz parte do próprio modelo, incidindo em empresas 
que dada a sua natureza são também elas mediáticas e que 
muitas vezes operam em geografias onde existem regu-
lamentos de proteção de dados rigorosos como é o caso 
do RGPD, colocando ainda mais pressão no processo de 
chantagem (algo que os reguladores não terão nem esta-
vam obrigados a antecipar quando legislaram). Repare-se, 
que, estas organizações cibercriminosas, embora não se 
conheça quem nelas participa individualmente, passaram 
a ter uma marca, algo que também faz parte do modelo, 
reivindicam os ataques com a marca da organização cri-
minosa, é importante para elas deixar claro que quando 
ameaçam a publicação de dados caso a chantagem não sur-
ta efeito, que o fazem mesmo, como que a passar um aviso 
para futuros lesados. 
Todo este enquadramento tem contribuído para um re-
posicionamento do alvo escolhido para o ataque, também 
para um maior número de ataques e uma maior exposição 
do impacto a que as empresas visadas estão sujeitas. 

RECENTEMENTE O PROFESSOR DO INSTITUTO SUPERIOR TÉC-
NICO (IST), JOSÉ TRIBOLET, DISSE QUE A “CIBERSEGURANÇA 
EM PORTUGAL AINDA ESTÁ ‘NA PRÉ-HISTÓRIA’", ACONSE-
LHANDO A CONSTITUIÇÃO DE UMA ASAE DOS SISTEMAS IN-
FORMÁTICOS. CONCORDA? QUE OUTRAS SOLUÇÕES DEFEN-
DE?

Portugal nunca foi autossuficiente na formação especia-
lizada de recursos humanos nas áreas de tecnologias de 

on companies have again fallen back on this attempt at 
extorsion, through the development of a fully monetised 
business model – because that is what we are talking about 
– that ends up placing companies in a delicate position of 
being blackmailed. In a first approach, and using a variety 
of techniques, companies are locked out of their own IT 
systems, unable to proceed with their operations, and 
can only solve the problem through a money transfer. A 
second approach sees intruders access the company’s own 
data, including that pertaining to clients or to employees, 
and selling it online to anybody who might be interested, 
or simply threatening to expose them publicly, in the 
hope of getting a pay-off. The biggest change in recent 
years has been the fact that these attempts are widely 
talked about in the media. This is part of the model itself, 
which is why the focus is usually companies that are very 
media friendly themselves and often operate in countries 
which are subjected to very strict GDPR laws, placing 
even more pressure on the blackmail process (something 
that lawmakers were not obliged to foresee when they 
approved the regulation). Notice that these cybercriminal 
organisations have become brands, even though the 
individuals who take part in them might not be known, 
and this is also part of the model, as they then claim the act 
using their criminal brand, and it is important for them 
that people understand that their threats to publish data in 
case the blackmail doesn’t work are to be taken seriously, 
as a warning to future victims. 
All this framework has contributed to repositioning the 
chosen target for the attack, as well as to an increase in 
attacks and a larger exposure to impact for the targeted 
companies. 

JOSÉ TRIBOLET, A PROFESSOR AT THE INSTITUTO SUPERIOR 
TÉCNICO (IST) HAS SAID THAT “CYBERSECURITY IN PORTUGAL 
IS STILL PREHISTORIC”, AND ADVISED THE STATE TO CREATE A 
POLICE FORCE SPECIALISED IN IT SYSTEMS. DO YOU AGREE? 
WHAT OTHER SOLUTIONS DO YOU PROPOSE?

Portugal has never been self-sufficient in terms of 
specialised human resources training in the fields of 
IT. Many of our universities have taken a long time to 
launch their first courses in this field. If you add to this 
the fact that we are in the presence of an industry that 
has very swift innovation cycles, with increasingly hyper-
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informação. Muitas das nossas universidades demoraram 
muito tempo a lançar os primeiros cursos relacionados 
com o ensino nestas áreas. Se juntarmos a isto o facto de 
estarmos na presença de uma indústria com ciclos de ino-
vação muito rápidos, com ofertas tecnológicas cada vez 
mais hiperespecializadas, percebemos que o nosso ensino 
não consegue acompanhar esta hiperespecialização e aca-
ba por não conseguir entregar no mercado de trabalho os 
profissionais com proficiência adequada. Isto tem provo-
cado uma deficiência crónica no ajustamento dos recur-
sos humanos aos desafios que o digital tem vindo a trazer. 
Neste caso, a cibersegurança enquanto especialização no 
setor não é exceção. Não existem praticamente ofertas 
de formação no ensino superior com dedicação exclusiva 
a esta área (neste momento e de acordo com o "Estudo 
sobre o Ensino Pós-secundário e o Ensino Superior de Ci-
bersegurança em Portugal", promovido pelo Centro Na-
cional de Cibersegurança, de abril de 2022, apenas existe 
uma licenciatura dedicada a esta temática). Para agravar 
o cenário, os recursos humanos tendem a especializar-se 
muito rapidamente assim que chegam ao mercado de tra-
balho (é um cenário típico de pressão do lado da procura). 
Acontece que as competências em cibersegurança têm que 
ser desenvolvidas tendo como base competências basilares 
nas outras áreas de TIC, o que significa que, se um diplo-
mado recém-chegado ao mercado de trabalho se especia-
lizar rapidamente numa área, por exemplo de desenvolvi-
mento, ficará menos disponível para se dedicar à temática 
da cibersegurança, por esta exigir experiência prévia em 
outras competências das TIC. Se juntarmos a este fator e 
precisamente por falta de recursos especializados, o facto 
desta indústria atrair a si todo um leque de profissionais de 
outros espaços de formação, percebemos que nem sequer 
é um tema de atualização de competências, ou seja, são 
necessárias apostas paralelas de raiz em matéria de ciber-
segurança. 
Por outro lado, Portugal é um país que tem atravessado 
sucessivos ciclos económicos menos favoráveis, com im-
pactos negativos em vários fatores, incluindo índices de 
confiança e acesso a financiamento, não permitindo criar 
um clima de investimento contínuo no tecido empresarial. 
Se em momentos em que há pouca disposição para o inves-
timento existem áreas em que é aceitável alguma retração, 
o investimento em meios tecnológicos relacionados com 
cibersegurança não pode seguir o mesmo ritmo, uma vez 
que o cibercrime se apresenta como um fenómeno de ori-
gem essencialmente exógena, cresce continuadamente ano 

specialised technological offers, then it becomes clear that 
our universities have been unable to keep up and the result 
is that fewer properly trained professionals are entering 
the labour market. This has led to a chronic lack of human 
resources in relation to the challenges of digital innovation. 
Cybersecurity is no exception. There is hardly any offer 
of exclusive university training in this field (currently, 
according to the "National Cybersecurity Centre’s 
study on Post-Secondary and University Formation in 
Cybersecurity in Portugal", from April 2022, there is only 
one course on this subject). To make matters worse, human 
resources tend to specialise very quickly when they reach 
the labour market, in what is a typical scenario of pressure 
on the end of demand. It so happens that cybersecurity 
skills have to be developed on pre-existing base skills from 
other IT fields, 
which means that 
if someone with an 
IT degree arrives 
on the market and 
quickly specialises 
in one particular 
field, such as 
d e v e l o p m e n t , 
they will be less 
available to dedicate 
themselves to 
cybersecurity, since 
this requires former experience in other IT fields. If we 
add to this the fact that the industry – precisely because 
of the lack of specialised human resources – is attracting 
an array of professionals from other fields, we see that it 
is not even a question of updating skills, that is, we need 
parallel investments in cybersecurity, from the ground up.  
On the other hand, Portugal is a country that has gone 
through a succession of unfavourable economic cycles, 
with negative impacts on several factors, such as levels of 
trust and access to financing, preventing the development 
of an atmosphere of continued investment in business. If 
there are fields that can justify a retraction during crisis 
times, investment in cybersecurity cannot follow the 
same logic, since cybercrime is an essentially exogenous 
phenomenon, which grows year upon year, and does not 
follow the highs and lows of national economic cycles. At 
times like this we need all hands on deck. The result of 
low investment in cybersecurity-related technology, as 
with other fields, is that the IT systems in organisations 

“O setor TIC cresceu, em média, 21% ao ano nos períodos 
2015-2020, sendo que as receitas provenientes do mercado 
externo representam já 24% em 2020 no total de receitas 
do setor, um indicador muito interessante para a perspetiva 
portuguesa.”

“IT sector has grown 21% yearly, on average, in the period between 
2015 and 2020, with revenue from the external market already up 
to 24% in 2020, of the total of the sector, which is a very interesting 
indicator for Portugal.”
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após ano, não acompanhando os altos e baixos dos ciclos 
económicos dos países. Neste caso não se aplica a velha 
frase, “em tempo de guerra não se limpam armas”. O re-
sultado do pouco investimento nas tecnologias relaciona-
das com cibersegurança e não só, nestes períodos de me-
nor investimento, acaba por ser a obsolescência dos meios 
tecnológicos presentes nas organizações, algo que funcio-
na com uma porta aberta para atividades de cibercrime, 
até porque muitos destes meios tecnológicos deixam de 
receber apoio por parte dos fabricantes ao fim de deter-
minado tempo. Os meios tecnológicos que foram eficazes 
no passado não necessariamente o são no presente face à 
diversidade, evolução de técnicas no cibercrime e níveis 
de exposição a que as organizações e pessoas estão sujeitas 
neste momento. Num estudo sobre a dimensão económica 
da cibersegurança promovido pelo Centro Nacional de Ci-
bersegurança, CNCS, é concluído que para quase metade 
das empresas a principal barreira à implementação de me-
didas para melhorar os níveis de cibersegurança é o custo 
das mesmas. 
Ainda no mesmo estudo outros impedimentos invocados 
são a escassa cultura de cibersegurança dos colaboradores 
(26,5%), a falta de pessoal adequado/qualificado (22,6%) 
e o desconhecimento das medidas a adotar (22,0%). A for-
mação dos trabalhadores em matéria de cibersegurança é 
um ponto fraco das PME portuguesas. Quase seis em cada 
dez empresas não disponibilizam aos seus colaboradores 
ações de formação e sensibilização em matérias relacio-
nadas com a cibersegurança. Em cerca de um terço das 
empresas, os colaboradores têm entre uma e cinco horas 
de formação por ano e em pouco mais de 10% das empre-
sas mais de seis horas anuais (metade entre seis e dez). A 
certificação dos trabalhadores em matéria de cibersegu-
rança é marginal nas PME portuguesas (apenas 4,2% das 
empresas ou dos seus trabalhadores possuem certificações 
deste tipo).
Existem, no entanto, soluções que podem ajudar algu-
mas empresas a ultrapassar uma parte dos seus problemas 
principalmente quando estamos a falar de empresas com 
pequena e média dimensão. A primeira delas começa por 
desenvolver algum tipo de estratégia para o outsourcing 
das atividades onde está menos capacitada para garantir 
níveis de serviço com qualidade e segurança. Refiro-me, 
por exemplo, à adoção cloud. Porque havemos de insistir 
em ter os nossos dados em centros de processamento de 
dados próprios obsoletos e sem garantias de segurança, 
quando podemos transferi-los para centros de dados com 

tend to become obsolete, which leaves the door open to 
criminals, especially since many of these IT tools stop 
receiving tech support from their manufacturers after a 
certain amount of time. Tools that proved efficient in the 
past are not always so in the present, given the diversity and 
evolution of cybercrime techniques, as well as the levels of 
exposure to them of organisations and people at this time. 
A study on the economic dimensions of cybersecurity, by 
the National Centre for Cybersecurity (CNCS), concluded 
that cost was the main obstacle to implementing measures 
for improving cybersecurity levels. 
The same study names other obstacles, such as low 
familiarity with cybersecurity on the part of staff 
(26.5%), lack of adequate/qualified personnel (22.6%) 
and lack of knowledge about procedures to adopt (22%). 
Training of employees in cybersecurity is a weak spot for 
Portuguese small and medium sized companies. Almost 
six out of ten companies do not provide their staff with 
training and awareness related to cybersecurity, whereas 
in around one third of companies, staff receive between 
one and five hours of training per year. Only just over 
10% of companies have over six hours a year, with half 
of these logging between six and ten hours. Certification 
of workers in the field of cybersecurity is negligeable in 
Portuguese small and medium sized companies, with only 
4.2% possessing this type of certification. 
However, there are solutions that can help companies, 
especially small and medium sized, to overcome some 
of their problems. The first is to begin to develop a 
strategy for outsourcing activities where most needed, 
to guarantee quality and safety levels. I am referring 
to cloud solutions, for example. Why should we insist 
on having our data in obsolete self-owned processing 
centres, with no safety guarantees, when we can transfer 
it to robust data centres that provide service levels that 
go way beyond what any company can muster itself. I’m 
not saying this is a quick fix, because the responsibility 
for cloud cybersecurity is always shared between the 
cloud supplier and the client. Another solution that can 
add to the previous one is to outsource all security. There 
are several highly qualified cybersecurity companies in 
Portugal that offer good value and fully comprehensive 
service, from planning to prevention and protection, 
including adequately resilient responses to incidents. 
These companies provide penetration tests, for example, 
that allow one to run a diagnostic on a company’s ability 
to protect its digital infrastructure, which is something 
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robustez e com níveis de serviço que vão muito além do 
que cada empresa consegue disponibilizar através dos seus 
próprios meios. Não quero dizer que esta solução resolva 
tudo num só instante, porque a responsabilidade em ma-
téria de cibersegurança na cloud é sempre partilhada entre 
o fornecedor de serviços cloud e o cliente. Outra solução 
que pode ser complementar à anterior, passa por definiti-
vamente fazer outsourcing de toda a componente de segu-
rança. Existem em Portugal diversas empresas altamente 
especializadas em cibersegurança, com propostas de valor 
que garantem um serviço profissional durante todo o ciclo 
de vida das atividades de cibersegurança, deste as ativi-
dades de planeamento, prevenção, proteção, até chegar à 
resposta a incidentes com níveis adequados de resiliência. 
Estas empresas prestam, por exemplo, um serviço de teste 
de penetração que permite fazer um diagnóstico à capa-
cidade de proteção da infraestrutura digital das organiza-
ções, algo que ainda não temos o hábito de consumir. A 
aposta na formação é outro espaço solução a considerar. 
A recente oferta a nível nacional denominada C-Academy 
do CNCS, que embora não seja de nível superior, acaba 
por ter um enquadramento muito profissional, proporcio-
na uma rede de formação em colaboração com instuições 
de ensino com alcance a todo o território nacional e que 
pretende formar 9800 pessoas até 2026. O próprio CNCS 
tem um conjunto de outras ferramentas para suportar boas 
práticas que são altamente aconselhadas, para não falar de 
uma oferta de formação online para o cidadão e utilizador 
digital no espaço de trabalho que em muito podem ajudar 
a minimizar comportamentos de risco. 

A CIBERSEGURANÇA É UMA DAS PRINCIPAIS PRIORIDADES DA 
COMISSÃO EUROPEIA, TENDO APRESENTADO UMA PROPOS-
TA SOBRE A CIBERRESILIÊNCIA PARA PROTEGER OS CONSUMI-
DORES E AS EMPRESAS DE PRODUTOS QUE NÃO DISPONHAM 
DE CARACTERÍSTICAS DE SEGURANÇA ADEQUADAS. DE QUE 
MODO ESTÁ PORTUGAL A TRABALHAR NESTE DOSSIÊ?

A proposta sobre ciberresiliência na Comissão Europeia 
visa reforçar a segurança cibernética de produtos digitais 
na União Europeia (UE) e abordar as lacunas existentes na 

that we are not used to using. Investment in training is 
another solution to consider. The CNCS’s C-Academy is 
a recent offer in this field, which though not top-notch is 
still very professional and provides a training framework 
in cooperation with teaching institutions all over the 
country, and which is expected to train 9800 people by 
2026. The CNCS itself has a number of other tools to 
support best practices that are highly recommended, not 
to mention an offer of online training services for regular 
citizens and people who use digital for work purposes, 
that can greatly help decrease risky behaviour. 

CYBERSECURITY IS ONE OF THE MAIN PRIORITIES FOR THE 
EUROPEAN COMMISSION, WHICH MADE A PROPOSAL ON 
CYBER RESILIENCE TO PROTECT CONSUMERS AND PRODUCT 
COMPANIES THAT DO NOT HAVE ADEQUATE SECURITY 
LEVELS. HOW IS PORTUGAL WORKING ON THIS?

The European Commission’s proposal on Cyber 
Resilience is aimed at strengthening cybernetic security 
for digital products in the European Union (EU) and make 
up for existing loopholes in pre-existing cybersecurity 
regulatory structures. It applies to any software or 
hardware product in use in the EU, during its entire life 
cycle – from project phase to obsolescence. It lays down 
a series of essential cybernetic safety requirements that 
manufacturers, importers, and distributors of devices 
and related services will be obliged to comply with, and 
that will be checked through a system of conformity 
certification, reports, and evaluations. Why is this 
important? Because hitherto the norms pointed to a 
series of cybersecurity practices that organisations were 
advised, or even obliged, to implement so as to increase 
their cybernetic security. The focus of this regulation 
is not on what organisations should do in terms of 
cybersecurity, but on hardware and software components 
they use in their infrastructure, or as components 
included in their solutions. These components are mostly 
acquired from tech providers, and up until now had not 
been covered by any regulation in terms of cybersecurity, 
even though we know that their use can cause security 
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estrutura regulatória de cibersegurança já existente, apli-
ca-se a qualquer produto de software ou hardware a ser usado 
no espaço da UE e durante todo o seu ciclo de vida – desde 
a fase de projeto até à fase de obsolescência, ou seja, asse-
gura um conjunto de requisitos essenciais de segurança ci-
bernética a que fabricantes, importadores e distribuidores 
de dispositivos e serviços conectados deverão estar a obri-
gados e que serão verificados através de mecanismos de 
certificação, relatórios e avaliações de conformidade. Por-
que é que este regulamento é importante? Porque até ago-
ra as diretivas apontavam para um conjunto de práticas de 
cibersegurança que as organizações estariam aconselhadas 
ou até obrigadas a implementar, no sentido de aumenta-
rem a segurança cibernética. O foco deste regulamento 
não está no que as organizações devem fazer em matéria 
de cibersegurança, mas sim nos componentes de hardware 
e software que estas organizações usam nas suas infraestru-
turas ou como componentes incluídos nas suas soluções. 
Estes componentes são maioritariamente adquiridos a for-
necedores tecnológicos, sendo que estes componentes até 
agora não estavam obrigados a nenhum regulamento em 
matéria de cibersegurança, sabendo nós que como resul-
tado da sua utilização podem ser fonte de fragilidades na 
segurança das organizações. 
Na realidade, este documento é ainda uma proposta em 
aprovação, ainda não está publicado no Jornal Oficial da 
União Europeia (à data em que este artigo foi escrito) e que 
mesmo depois de aprovado, tal como aconteceu com ou-
tros regulamentos (ex.: RGPD), permite um periodo de 
adaptação, de 24 meses na generalidade dos interessados 
e 12 meses para alguns requisitos especiais dirigidos a fa-
bricantes. 
Portugal participa ativamente na construção deste e dou-
tros regulamentos de âmbito digital, neste caso particu-
lar com o auxílio do Centro Nacional de Ciberseguran-
ça. Quando estiver aprovado, aumentará seguramente a 
comunicação da sua existência e do seu conteúdo, sendo 
certo que um regulamento europeu é considerado lei nos 
Estados Membros e como tal, todas as entidades nacionais 
que estejam afetadas por este regulamento estarão obriga-
das a conhecê-lo e a cumpri-lo.

vulnerabilities for organisations. 
The fact is that this bill is still only a proposal pending 
approval, has not yet been published in the official journal 
of the EU (at least at the time of writing) and that even 
after it is approved, like with all other regulations (like 
GDPR), it allows for an adaptation period of 24 months for 
most parties, and 12 months for some special requirements 
aimed at manufacturers. 
Portugal participates actively in the elaboration of these 
and other digital regulations, in this case with the special 
assistance of the National Cybersecurity Centre. When 
it is approved, the measure and its content will surely 
become much more widely known, and will take on the 
force of law in member states. Therefore, all national 
entities that may be affected by this regulation will be 
forced to know and abide by it. 

CONSIDERING THE FACT THAT MOST OF THE BUSINESS WORLD 
IS COMPRISED OF COMPANIES, AND THAT CYBERSECURITY IS 
ESSENTIAL TO GUARANTEE THE CONTINUITY OF BUSINESS, IS 
IT POSSIBLE TO QUANTIFY THE INVESTMENT OF PORTUGUESE 
COMPANIES IN THIS FIELD?

It isn’t easy. It is hard enough in other areas of technology, 
but investment in cybersecurity ends up being even more 
complex, because it is a sensitive topic, and people tend to be 
wary of answering any sort of inquiries about it. However, 
the CNCS has created a Cybersecurity Observatory, with 
a number of observation lines, one of which is dedicated 
to studying the economic dimension of cybersecurity, 
focusing on the problem of business cybersecurity. The 
economic structure is very widespread, and therefore it is 
normal to see the same type of dispersion among expenses 
with cybersecurity. To have some idea of this dispersal, 
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ATENDENDO A QUE O TECIDO ECONÓMICO É CONSTITUÍDO 
SOBRETUDO POR EMPRESAS, A CIBERSEGURANÇA É ESSEN-
CIAL PARA GARANTIR A CONTINUIDADE DO NEGÓCIO. É POS-
SÍVEL QUANTIFICAR O INVESTIMENTO DAS EMPRESAS POR-
TUGUESAS NESTA ÁREA?

Não é muito fácil. Se noutras áreas tecnológicas já é difícil, 
o investimento em cibersegurança acaba por ser uma ma-
téria ainda mais complexa de levantar dada a sensibilidade 
do tema, que coloca os inquiridos sob reserva no momen-
to de responder a algum tipo de inquérito. No entanto, o 
CNCS desenvolveu um Observatório de Cibersegurança 
com várias linhas de observação, sendo uma delas dedica-
da à economia. Neste dossiê, é estudada a dimensão eco-
nómica da cibersegurança, centrando-se em especial na 
problemática da cibersegurança nas empresas. 
Sendo o tecido económico muito disperso, é normal veri-
ficar igual dispersão nos índices de despesa efetuada em ci-
bersegurança. Para termos alguma noção desta dispersão, 
neste estudo do CNCS dedicado à dimensão económica da 
cibersegurança, mais de um terço das PME portuguesas 
dedica à cibersegurança menos de 3.000 euros anuais, um 
terço mais de 3.000 euros e o último terço, não sabe ou 
não responde à questão, quando questionado sobre o valor 
realmente gasto em cibersegurança anualmente. Apenas 
uma em cada dez empresas tem um orçamento de ciber-
segurança superior a 15.000 euros anuais. Os valores não 
são animadores na minha opinião. 
Em termos totais nacionais e de acordo com dados da 
IDC, sendo que Portugal é um dos mercados de menor 
dimensão da Europa, é estimada uma despesa total em ci-
bersegurança na ordem dos 165 milhões de euros, com 
uma taxa prevista de crescimento anual de 7%. Mas estes 
números podem aumentar rapidamente, em virtude de 
múltiplas iniciativas de sensibilização e formação a nível 
nacional. A verdade, e de acordo com outro estudo da 
Gartner de 2021, a despesa total em cibersegurança em 
todo o planeta ascende a 150 mil milhões de dólares em 
2021, com uma previsão de duplicação até 2026, ou seja, 
apontando para um crescimento médio de 14,5% ao ano 
no período de 2020-2026. Não existe nenhuma razão para 
não acreditar que a nível nacional as iniciativas em curso 
não produzirão efeitos e as taxas de crescimento na despe-

the CNCS survey revealed that more than one in three 
small and medium sized Portuguese companies invest 
less than 3,000 euros 
a year in cybersecurity, 
another third invests 
more than 3,000 euros 
and the final third 
either doesn’t know or 
didn’t respond when 
asked how much they 
spend, per year, on 
cybersecurity. Only 
one in ten companies 
has a cybersecurity 
budget in excess 
of 15,000 euros. 
These are not very 
encouraging figures, in 
my opinion. 
With regard to national totals, and according to IDC 
figures, Portugal, one of the smallest markets in Europe, 
has an estimated total expenditure of around 165 million 
euros in cybersecurity, with a predicted growth of 7%. 
But these figures could increase rapidly, due to the 
multiple awareness and training initiatives being carried 
out domestically. According to a Gartner study from 
2021, the total expenditure in cybersecurity on the whole 
planet amounted to about 150 billion dollars in 2021, 
and is expected to double until 2026, increasing 14.5% 
on average, per year, between 2020 and 2026. There is 
no reason to believe that the initiatives currently being 
applied in Portugal will not yield positive results and 
generate increased national expenditure in cybersecurity, 
bringing it in line with global rates. 

THE NATIONAL CYBERSECURITY CENTRE (CNCS) IS GETTING 
READY TO PUBLISH A “CONFORMITY CERTIFICATION” 
SCHEME WITH AN INTERNATIONAL REFERENCE FRAMEWORK 
THAT COMPANIES CAN ASPIRE TO. IS THIS ENOUGH?

Besides being the National Authority for Cybersecurity, 
the CNCS is also the National Authority for Cybersecurity 
Certification (ANCC), according to law 65/2021, 30 July. 
This new responsibility led to the National Cybersecurity 

“Existem em Portugal diversas empresas altamente 
especializadas em cibersegurança, com propostas de 
valor que garantem um serviço profissional durante todo 
o ciclo de vida das atividades de cibersegurança, deste 
as atividades de planeamento, prevenção, proteção, até 
chegar à resposta a incidentes com níveis adequados de 
resiliência.”

“There are several highly qualified cybersecurity companies 
in Portugal that offer good value and fully comprehensive 
service, from planning to prevention and protection, including 
adequately resilient responses to incidents.”
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sa nacional em cibersegurança não possam convergir com 
as taxas globais. 

O CENTRO NACIONAL DE CIBERSEGURANÇA (CNCS) PREPA-
RA-SE PARA PUBLICAR UM ESQUEMA DE “CERTIFICAÇÃO DE 
CONFORMIDADE” COM UM QUADRO DE REFERÊNCIAS INTER-
NACIONAIS, QUE AS EMPRESAS PODEM TENTAR GARANTIR. 
CONSIDERA SUFICIENTE?

O Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) além de 
Autoridade Nacional para a Cybersegurança, é também a 
Autoridade Nacional de Certificação da Cibersegurança 
(ANCC) de acordo com o Decreto-Lei n.º 65/2021, de 
30 de julho. É com esta nova responsabilidade que nas-
ce o Esquema de Certificação para o Quadro Nacional de 
Referência para a Cibersegurança (EC QNRCS). Como o 
próprio nome indica, este esquema de certificação é sobre 
o Quadro Nacional de Referência para a Cibersegurança 
(QNRCS), criado pelo CNCS, em 2020, enquanto refe-
rencial para suporte das organizações à sua capacitação em 
matérias de cibersegurança, ou seja, de uma forma muito 
resumida, o que o esquema em causa pretende aferir é até 
que ponto as organizações estão a adotar as boas práticas 
recomendadas no Quadro Nacional de Referência para a 
Cibersegurança (QNRCS). 
Neste ponto de vista, o QNRCS funciona como o referen-
cial a que as organizações devem aderir e o EC QNRCS 
como modelo de certificação sobre a implementação das 
práticas proporcionadas pelo QNRCS. 
A suficiência em qualquer matéria relacionada com segu-
rança nunca é possível assegurar, pois vai depender muito 
da imaginação do atacante e obviamente do nível de pro-
teção do atacado. Aliás, é considerada uma prática impor-
tante que as organizações se ponham no papel do atacante 
e imaginem alternativas não comuns para proceder a um 
ataque. Eu costumo dar o exemplo de que não existe espa-
ço aéreo mais protegido no mundo do que o espaço aéreo 
dos Estados Unidos da América, e foi precisamente através 
do espaço aéreo que os EUA receberam um ataque nun-
ca imaginado pelos seus melhores sistemas de segurança 
aquando do ataque às torres gémeas. 
O QNRCS juntamente com o EC QNRCS, são instru-
mentos muito importantes na disseminação de práticas e 
uma forma de promover e dar a conhecer ao mercado a 
importância da adoção destas práticas, e também, quanto 

Reference Framework Certification Scheme (EC 
QNRCS). As the name itself indicates, this certification 
scheme is linked to the National Cybersecurity Reference 
Framework (QNRCS), which was created by the CNCS 
in 2020 as a reference to support organisations in their 
efforts to acquire cybersecurity skills, or, in short, the aim 
of the scheme is to determine how well organisations are 
adopting the best practices recommended in the QNRCS. 
From this point of view, the QNRCS works as a reference 
to which organisations can comply, and the EC QNRCS is 
a certification model that ascertains compliance with the 
practices recommended by the QNRCS. 
It is impossible to ensure that any safety procedures are 
sufficient, as this will always depend on the imagination of 
the attacker and, obviously, on the protections in place. It 
is highly recommended that companies place themselves 
in the position of attacker and try to come up with 
imaginative alternatives for cyberattacks. I often use the 
example of the USA. There is no better protected airspace 
than the American, but it was precisely from US airspace 
that the country was attacked, in a way the best security 
systems had never imagined, when the Twin Towers were 
destroyed. 
The QNRCS and the EC QNRCS are essential tools for 
the dissemination of best practices and to promote and 
raise awareness in the market about the importance of 
adopting these practices, as well as to the importance of 
organisations testing themselves through a certification 
process so that they can show other interested parties 
that they are trustworthy partners in the multiplicity of 
institutional digital relationships they could have.
The QNRCS is an excellent guide for best practices, 
and is fully integrated into the National Cyberspace 
Security Strategy, with the aim of identifying, protecting, 
detecting, responding, and recovering from cybersecurity 
incidents. It is also very much in line with European 
directives and with reference norms such as the ISO/
IEC 27000. But the CNCS also provides many other tools 
that have proven very important in the development of 
this field in many organisations, such as the Minimum 
Skills in Cybersecurity Guide, which includes a series of 
actions, divided into five phases, directed towards gradual 
adaptation and to be implemented in each organisation. 
This is a tool that can be used as a complement to the 
QNRCS. We can also add several other tools provided 
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é importante que as organizações se ponham à prova atra-
vés de um processo de certificação, para que de alguma 
maneira também consigam mostrar aos demais interessa-
dos e participantes no seu ecossistema, que são parceiros 
de confiança, nas multiplicidade de relações institucionais 
que possam ter por via digital. 
O QNRCS é uma excelente guia de boas práticas com-
pletamente integrado na Estratégia Nacional de Segurança 
do Ciberespaço com os objetivos de identificar, proteger, 
detetar, responder e recuperar de incidentes de ciberse-
gurança, e está muito alinhado com as diretivas europeias 
e com referenciais normativos, como o é o caso do ISO/
IEC 27000. Mas o CNCS disponibiliza muitas outras 
ferramentas que se têm mostrado muito importantes no 
processo de amadurecimento desta área tão crítica para as 
organizações, como é o caso do Roteiro para Capacidades 
Mínimas em Cibersegurança, que apresenta um conjunto 
de ações, divididas em 5 fases pensadas para uma adaptação 
gradual, a implementar em cada organização, e que é uma 
ferramenta que deve ser utilizada como um instrumento 
complementar ao QNRCS. Podemos juntar ainda muitos 
outros instrumentos fornecidos pelo CNCS, que auxiliam 
em muito algumas atividades críticas em cibersegurança e 
que podem ser consultados no próprio site do CNCS.

DENTRO DO PILAR II - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TECIDO 
EMPRESARIAL, DO PLANO DE AÇÃO PARA A TRANSIÇÃO DI-
GITAL, ESTÁ A MEDIDA “DISSEMINAR A FERRAMENTA DE MA-
TURIDADE DIGITAL E DE CIBERSEGURANÇA”. JÁ É POSSÍVEL 
FAZER ALGUM BALANÇO DESTA MEDIDA?

Esta ferramenta está pronta e será lançada para o mercado 
no espaço de muito pouco tempo. Resulta de uma parceria 
com a International Data Corporation – IDC, e aplica o 
seu já conhecido modelo de avaliação com cinco níveis de 
maturidade, caracterizando a maturidade, do menos ma-
duro para o mais maduro na seguinte sequência, nível ‘ad 
hoc’, ‘oportunístico’, ‘repetitivo’, ‘gerido’, ou ‘otimizado’, 
correspondendo respetivamente a uma classificação da or-
ganização como, ‘digital incipiente’, ‘principiante digital’, 
‘praticante digital, ‘digital integrado’, ou ‘nativo digital’. 
São avaliadas através da resposta a um conjunto de ques-
tões, seis dimensões de maturidade, o que permite gerar 
um resultado final da maturidade em análise. Estas dimen-
sões são, ‘estratégia, cultura e inovação’, ‘relacionamento 
com clientes’, ‘confiança e segurança’, ‘gestão da informa-
ção’, ‘pessoas e trabalho’ e por fim ‘processos e opera-

by the CNCS, that are very helpful to some critical 
cybersecurity activities, and which are available on the 
CNCS website. 

PILLAR II – DIGITAL TRANSFORMATION OF THE BUSINESS 
SECTOR, IN THE DIGITAL TRANSITION ACTION PLAN, 
INCLUDES A MEASURE TO “RAISE AWARENESS ABOUT THE 
DIGITAL MATURITY AND CYBERSECURITY TOOL”. HOW HAS 
THIS MEASURE PANNED OUT?

This tool is ready and will be 
launched very soon. It arose 
from a partnership with the 
International Data Corporation 
– IDC and applies its already 
known evaluation model with 
five levels of maturity, from 
the least to the most mature, in 
the following order: “ad hoc”, 
“opportunistic”, “repetitive”, 
“managed”, and “optimised”, 
which correspond to the ranking 
of organisations as “digital 
incipient”, “digital beginner”, 
“digital practitioner”, “digital 
integrated”, or “digital native”. 
These evaluations are the result 
of answers given to a series 
of questions, the six levels of maturity, which generate 
the final maturity result under analysis. These levels 
are “strategy, culture and innovation”, “relationships 
with clients”, “confidence and security”, “information 
management”, “people and work”, and, finally, “processes 
and operations”. This evaluation execution is provided in a 
report that not only indicates the evaluated level of maturity, 
but also gives one access to a series of recommendations 
for each dimension, that is, a number of practices that 
are the result of the wide experience accumulated by the 
IDC over the years, understanding what best contributes 
to digital maturity in different geographies and sectors. 
We are convinced that we will be providing the market 
with a tool that will allow Portuguese organisations not 
only to carry out their own self-evaluation, but also to 
obtain a series of recommendations to develop their digital 
maturity and even to compare to their peers in different 
markets, and of different sizes. 

“A verdade e de acordo com outro 
estudo da Gartner de 2021, a despesa 
total em cibersegurança em todo o 
planeta ascende a 150 mil milhões de 
dólares em 2021, com uma previsão de 
duplicação até 2026, ou seja, apontando 
para um crescimento médio de 14,5% ao 
ano no período de 2020-2026.”

“According to a Gartner study from 2021, the 
total expenditure in cybersecurity on the 
whole planet amounted to about 150 billion 
dollars in 2021, and is expected to double 
until 2026, increasing 14.5% on average, 
per year, between 2020 and 2026.”
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ções’. No final da execução desta avaliação é recebido um 
relatório que não só dá indicação do nível de maturidade 
avaliado, como é possível aceder a um conjunto de reco-
mendações por cada dimensão, ou seja, um conjunto de 
práticas que resultam da vasta experiência internacional 
que a IDC conseguiu acumular ao longo dos anos, captu-
rando o que em diversas geografias e em diferentes setores 
mais contribuiu para a maturidade digital. Estamos con-
victos que entregaremos ao mercado nacional uma ferra-
menta que permitirá às organizações portuguesas não só 
procederem a uma autoavaliação, receber um conjunto de 
recomendações para progredir na sua maturidade digital 
e até comparar-se aos seus pares em diferentes setores e 
dimensão. 

UM DOS CAPÍTULOS DA CATALISAÇÃO PREVISTO NO PLANO 
DE AÇÃO COBRE AS ÁREAS DE REGULAÇÃO, PRIVACIDADE, CI-
BERSEGURANÇA E CIBERDEFESA. EXISTE ALGUMA INOVAÇÃO 
DE RELEVO NESTAS ÁREAS? 

Decidimos lançar uma iniciativa em parceria com a Im-
presa Nacional - Casa Da Moeda (INCM) enquanto en-
tidade gestora da medida, que visa aumentar o nível de 
confiança e segurança no espaço digital. Sabemos que as 
mudanças implicam riscos, e que estes riscos afetam o ní-
vel de confiança dos consumidores ou entidades envolvidas 
no ecossistema digital. Por esta razão decidimos criar uma 
iniciativa absolutamente única, que intitulámos Selo de 
Maturidade Digital. Esta é uma iniciativa cuja ideia nasce 
com o objetivo de aumentar a confiança e a segurança de 
todos os utilizadores de serviços digitais, potenciar ganhos 
ao nível da sustentabilidade, capitalizando o poder do di-
gital e proporcionar efetivos ganhos de valor económico, 
por via do reconhecimento dos mercados nacional e inter-
nacional, ou seja, no conjunto ser potenciadora e impul-
sionadora de uma maior maturidade digital da economia 
como um todo. É dirigido a empresas e organismos públi-
cos, promove e reconhece a adoção das melhores práticas 
de atuação numa economia cada vez mais digital e, com 
isto, permite posicionar também Portugal como uma refe-
rência ao nível da União Europeia. 
As melhores práticas internacionais apontavam, desde o 
início, para que a aferição da maturidade da atuação das 
empresas nos ambientes digitais ou que combinem os 
mundos físicos e digital, fosse feita ao redor de quatro di-
mensões essenciais, a cibersegurança, a acessibilidade, a 
privacidade e proteção de dados e por fim a sustentabili-

ONE OF THE CATALYST CHAPTERS LAID OUT IN THE ACTION 
PLAN COVERS REGULATION, PRIVACY, CYBERSECURITY AND 
CYBER-DEFENCE. IS THERE ANY NOTEWORTHY NOVELTY IN 
THESE FIELDS?

We decided to launch an initiative with the national mint 
and treasury (INCM), which would manage the measure 
aimed at improving security and trust in the digital space. 
We know that change implies risks, and that these risks 
affect the trust levels of consumers or entities involved 
in the digital ecosystem. This is why we decided to come 
up with an absolutely unique initiative we called Digital 
Maturity Seal. The idea was to increase the confidence 
of all digital services users in security, achieve higher 
sustainability levels, capitalise on the potential of digital 
and provide real economic value gains through the 
recognition of the national and international markets. In 
sum, to encourage and boost higher digital maturity in 
the economy overall. It is aimed at companies and public 
organisations, promotes recognition and the adoption 
of best practices in an increasingly digital economy and, 
therefore, allows Portugal to position itself as a reference 
at the EU level. 
From the get-go, the best international practices have 
indicated that the maturity of companies that operate in 
digital or mixed environments should be calculated based 
on four essential pillars: cybersecurity, accessibility, 
privacy and data protection, and finally sustainability, to 
ensure a holistic and integrated approach that is coherent. 
Each of these four dimensions is in itself a certification 
process that can result in the obtention of a seal. The final 
digital maturity seal, or fifth seal, is obtained when the 
four other certification processes have been successfully 
completed. 
Since digital transition is not immediate, we had to design 
a progressive model that allows companies to evolve at 
their own pace, be it in the areas they pick themselves 
– sustainability, cybersecurity, privacy or accessibility – 
or, within these fields, the maturity they are aiming for. 
This allows companies, in particular small and medium 
sized companies, to slowly progress from the bronze level 
to the two more demanding levels, silver and gold. In 
other words, companies are encouraged to see this as an 
evolving process, in which they begin to invest in areas 
with a greater potential for impact on their business, and 
then advance to a more global approach over time. 
This means, for instance, that a company can begin its 
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dade, garantindo, obviamente, uma abordagem holística, 
integradora, que lhe trouxesse coerência. Cada uma das 
quatro dimensões representa em si um processo de cer-
tificação que culmina com a obtenção de um selo. O selo 
final de maturidade digital, ou quinto selo é obtido pela 
conclusão de uma certificação em cada uma das quatro di-
mensões referidas.
Como a transição digital não é imediata, tivemos que de-
senhar um modelo progressivo, que permitisse às empre-
sas progredirem no seu próprio ritmo, seja nas áreas que 
escolhessem abordar – sustentabilidade, cibersegurança, 
privacidade ou acessibilidade – ou, nestas áreas, no nível 
de maturidade que teriam como alvo. Isto permite que as 
empresas, em particular as PME, comecem a demonstrar 
o seu compromisso com esse movimento de transição, res-
pondendo a requisitos simples, mas ainda assim relevantes 
– e, em seguida, ir progredindo lentamente desse nível 
inicial – Bronze – até aos dois níveis mais exigentes – Prata 
e Ouro. Por outras palavras, pretende-se que as empresas 
possam ver isto como um processo evolutivo, em que po-
dem começar por apostar nas áreas com maior potencial 
de impacto para o seu negócio e avançar para uma aborda-
gem mais global ao longo do tempo.
Isso significa, por exemplo, que uma empresa pode ini-
ciar o seu processo de certificação com duas áreas e obter 
o selo de maturidade para essas áreas – vamos imaginar, 
privacidade e cibersegurança – e depois passar para as de-
mais, podendo vir a obter o selo de maturidade digital glo-
bal quando estiver certificada nas quatro dimensões. Sem 
entrar em grande detalhe, as regras para atribuição dos 
selos estão definidas no regulamento de marca publicado 
pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), 
com os quatro selos de maturidade e o selo de maturidade 
global a refletirem os três níveis distintos de maturidade 

certification process in two fields and obtain the respective 
maturity seal – let’s say in privacy and cybersecurity – and 
then move on to the rest, with the possibility of eventually 
getting the global maturity seal, once the four different 
fields have been covered. Without going into too much 
detail, the rules for attributing seals are set out in the 
regulations published by the National Industrial Property 
Institute (INPI), with each of the four maturity seals, 
and the global seal, divided into bronze, silver, and gold, 
and each representing the scope of the certification and 
the respective level achieved by the organisation. The 
Global Digital Maturity Seal is only attributed when the 
organisation has at least bronze level seals in the four 
different categories. 
Developing this idea required involving institutions that 
are renowned for being at the forefront of their fields 
in the design of the requirements and of the system as a 
whole, and also to frame the initiative in the Portuguese 
Quality System, to ensure that all the organisation’s 
existing mechanisms are taken full advantage of, namely 
the Portuguese Institute for Quality (IPQ), in quality 
management and the streamlining of expert committees 
created to support the development of norms for the four 
dimensions, and which also depended on the commitment 
and special skills of public entities of reference, such as 
the CNCS, in the field of cybersecurity; the Agency for 
Administration Modernisation (AMA), in the field of 
accessibility; the National Commission for Data Protection 
(CNPD), in the field of privacy and data protection and, 
finally, the General-Directorate for Economic Activities 
(DGAE), in the field of sustainability, not to mention 
the very important role played by the Portuguese 
Accreditation Institute (IPAQ) in the definition of specific 
criteria for each of the accreditation schemes and in the 
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possíveis – Bronze, Prata e Ouro – com cada selo atribuí-
do a apresentar a dimensão da certificação e o respetivo 
nível alcançado pela organização. O Selo de Maturidade 
Digital Global é atribuído apenas quando a organização ti-
ver pelo menos o nível Bronze a todas as quatro dimensões 
de certificação. 
Para o desenvolvimento desta medida foi necessário en-
volver no desenho dos requisitos e do sistema como um 
todo, instituições que são comumente reconhecidas como 
estando na vanguarda de suas áreas de especialidade, e en-
quadrar esta iniciativa no Sistema Português da Qualida-
de, garantindo que todos os mecanismos organizacionais 
existentes são bem aproveitados, nomeadamente o Institu-
to Português da Qualidade (IPQ), na qualidade da gestão e 
alinhamento dos comités de peritos criados para suportar 
a criação das normas nas quatro dimensões, comités esses 
que contaram também com o empenho e especialidade 
fundamental de entidades públicas de referência, como 
é o caso do Centro Nacional de Cibersegurança (CNCS) 
para a dimensão de cibersegurança, da Agência para a Mo-
dernização Administrativa (AMA) na dimensão de aces-
sibilidade, da Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(CNPD) na dimensão de privacidade e proteção de dados 
e por fim da Direção-Geral das Atividades Económicas 
(DGAE) na dimensão da sustentabilidade, sem deixar de 
referir o papel importantíssimo do Instituto Português de 
Acreditação (IPAQ) na definição dos critérios específicos 
para cada esquema de acreditação e nas ações de acredi-
tação de empresas certificadoras, tendo neste momento 
já concluído a acreditação de duas empresas, a APCER – 
Associação Portuguesa de Certificação e o Bureau Veritas 
Certification Portugal para o esquema de cibersegurança.

accreditation processes of the certifying companies, and 
which has already concluded the accreditation of two 
companies, the Portuguese Certification Association 
(APCER) and the Bureau Veritas Certification Portugal in 
terms of cybersecurity. 



133 MIL MILHÕES DE DÓLARES
VALOR NO MUNDO EM 2020

165 MILHÕES DE EUROS
VALOR EM PORTUGAL

PRINCIPAIS TIPOLOGIAS 
DE INCIDENTES DE CIBERSEGURANÇA

SPAM 77,4%
PHISHING / SMISHING 59,4%
RANSOMWARE 51,6%
SOFTWARE MALICIOSO 49,7%
TENTATIVAS DE LOGIN POR PARTE DE TERCEIROS 28,4%
EXPLORAÇÃO DE VULNERABILIDADES 22,6%
ENGENHARIA SOCIAL 16,8%
SCANNING AOS SISTEMAS DA ORGANIZAÇÃO 16,8% 
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Dadas as tendências em termos de exposição e de 
evolução dos mercados, a nível empresarial 
convém:
– Reforçar a cultura de cibersegurança, generalizar 
medidas de cibersegurança e formalizar protocolos 
de cibersegurança;
– Melhorar os processos de gestão da identidade e 
de autenticação para aceder aos sistemas 
empresariais;
– Fortalecer os mecanismos de proteção, deteção e 
resposta dos sistemas empresariais e, em especial, 
dos baseados em soluções cloud;
– Em entidades com elevados níveis de exposição e 
risco de perda, intensificar o recurso a técnicas 
avançadas de cifra e ao blockchain a fim de garantir 
a integridade dos dados e reforçar a segurança;
– Aumentar a segurança nas cadeias de 
fornecimento e nos sistemas logísticos;

– Em entidades com elevados níveis de exposição e 
risco de perda, incorporar novas formas de 
proteção, identificação e resposta baseadas em IA, 
Machine Learning e outras soluções automatizadas;
– Adotar tecnologias e controlos para gerir ameaças 
crescentes (ex. o ransomware ou a engenharia 
social);
– Melhorar a adaptação às novas regulações em 
matéria de segurança, privacidade de dados 
pessoais e comportamento das pessoas no 
ciberespaço, bem como disponibilizar meios 
humanos para o efeito;
– Atendendo à sofisticação crescente das ameaças e 
dos ataques, migrar progressivamente para um 
modelo baseado na externalização total ou parcial 
dos serviços de cibersegurança, designadamente 
entre as empresas de menor dimensão.

MEDIDAS DE CIBERSEGURANÇA UTILIZADAS

Produz um valor 
acrescentado de cerca de 

477 mil milhões 
de euros.

Produz um valor 
acrescentado de cerca de 

477 mil milhões 
de euros.

PRINCIPAIS TIPOLOGIAS 
DE INCIDENTES DE CIBERSEGURANÇA

SETOR DA CIBERSEGURANÇA

SPAM 77,4%

 PHISHING / 
SMISHING 59,4%

TENTATIVAS 
DE LOGIN 
POR PARTE 
DE TERCEIROS 
28,4%

RANSOMWARE 51,6%

SOFTWARE 
MALICIOSO 49,7%

EXPLORAÇÃO DE 
VULNERABILIDADES 22,6%

SCANNING AOS SISTEMAS 
DA ORGANIZAÇÃO 16,8% 

ENGENHARIA
 SOCIAL 16,8%

Atualização regular
do software

Testes de segurança 
às TIC 

Controlo de acessos 
à rede da empresa 

Conservação de registos 
para análise posterior 

Avaliação de riscos 
ligados às TIC 

Autenticação dos
utilizadores através 
de palavra-passe 
segura

Técnicas de cifra de dados, 
documentos ou e-mails

Identificação e autenticação 
através de métodos biométricos 

O QUE DEVEM FAZER AS EMPRESAS PARA 
SE PROTEGER DE ATAQUES
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Com uma das economias mais desenvolvidas do continente 
africano, a África do Sul apresenta uma rede de infraestru-
turas e de comunicações que incentivam ao investimento 
e negócios. O comércio externo de bens e serviços repre-
sentou, em 2021, cerca de 55% do Produto Interno Bruto 
(PIB).

Com uma população de 60 milhões de habitantes, este 
mercado é rico em recursos naturais (diamantes, ouro, 
platina, carvão e outros metais), apresenta um sistema ju-
rídico e financeiro relativamente desenvolvido, prova dis-
so é o facto de a sua bolsa de valores, a maior de África, 
integrar o top 20 mundial.

Parte integrante dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e Chi-
na) desde 2011, a África do Sul tem uma economia assen-
te no setor dos serviços, que contribuiu, em 2021, com 
73,3% para o PIB. Seguem-se a indústria e minas, que re-
presentaram 23,4% do PIB, e a agricultura e pescas, com 
3,2%.

Em relação a Portugal, este país comprou cerca de 
266,8 milhões de euros de produtos, como veículos auto-
móveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, bem 
como as suas partes e acessórios.

Angola é há muito um parceiro comercial de Portugal. 
Há dias foi divulgado que as exportações de bens portu-
gueses para Angola aumentaram 51% nos primeiros oito 
meses de 2022, face ao ano anterior, atingindo aproxima-
damente 890 milhões de euros, segundo a AICEP.

Angola é o 9.º destino das exportações portuguesas, 
tendo subido uma posição em relação a 2021, sendo o 27.º 
fornecedor de bens a Portugal (48.º lugar em 2021).

Atualmente, atuam em Angola 1.300 empresas de ca-
pital português ou misto, em setores como a construção 
civil, o agroalimentar e agroindustrial, a banca, os seguros 
metalomecânicos, tecnologias de informação e comunica-
ção, energia, saúde, transporte e logística.

Relativamente à sua economia,  o Banco Fomento de 
Angola (BFA) revelou recentemente que a inflação no país 

África do Sul, Angola e Nigéria
Três potências africanas a considerar
South Africa, Angola, and Nigeria.  
Three African powerhouses to consider

With the most developed economy in Africa, South Africa 
has an infrastructure and communication network that 
encourages investment in business. External trade of 
goods and services represented around 55% of GDP in 
2021. 

With a population of 60 million inhabitants, this 
market is rich in natural resources (diamonds, gold, 
platinum, coal, and other metals), and boasts relatively 
well-developed legal and financial systems, as can be seen 
by the fact that its stock market, the largest in Africa, is 
among the top 20 in the world. 

Part of the BRIC group (Brazil, Russia, India, and 
China) since 2011, South Africa’s economy is based on the 
services sector, which in 2021 contributed with 73.3% to 
the GDP. This is followed by industry and mining, which 
represented 23.4% of GDP, and agriculture and fishing, 
with 3.2%. 

South Africa purchased around 266.8 million euros 
in products from Portugal, with automobiles, tractors, 
cycles, and other land vehicles, as well as their parts and 
accessories, topping the list. 

Angola has long been a trade partner for Portugal. 
Recent figures show that exports of goods from Portugal 
to Angola increased 51% in the first eight months of 2022, 
compared to the previous year, reaching approximately 
890 million euros, according to AICEP. 

Angola ranks 9th in terms of Portuguese exports, 
having risen one spot in relation to 2021, and is the 27th 
supplier of goods to Portugal, having placed 48th in 2021.

Currently 1,300 Portuguese or mixed capital companies 
operate in Angola, in sectors such as construction, 
food agriculture and industrial agriculture, banking, 
metalworking insurance, information and communication 
technologies, energy, health, transports, and logistics. 

Regarding the economy, the Banco Fomento de 
Angola (BFA) recently revealed that inflation is expected 
to slow to 14% or 15% by the end of the year, allowing 
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deverá abrandar entre 14% e 15% no final do ano, ha-
vendo, assim, margem para mais descidas nos juros. In-
dependentemente das decisões de política monetária nos 
próximos meses, o gabinete de estudos do BFA considera 
que a inflação deverá mesmo descer para menos de 10% 
a médio prazo.

Por fim, a Nigéria, um país com 211,4 milhões de ha-
bitantes, que juntamente com a África do Sul, é a princi-
pal economia da África Subsaariana, sendo igualmente o 
maior produtor de petróleo daquele continente e o 15.º a 
nível mundial, sendo que  em grande medida, o setor dos 
hidrocarbonetos é responsável mais de 80% das expor-
tações e o maior contribuinte para a receita do Estado, 
aproximadamente 50%.

Depois de ter crescido 2,2% em 2019, em virtude de 
uma forte quebra da cotação do petróleo e do surto do 
coronavírus a Nigéria registou uma contração de 1,8%, 
em 2020. Já a retoma das exportações de petróleo levou a 
que, em 2021, este mercado crescesse 3,6%, sendo espe-
rado um crescimento de 3,0%, em 2022.

Papel e cartão, obras de pasta de celulose, de papel ou 
de cartão foram os produtos mais vendidos por Portu-
gal à Nigéria, totalizando 12 milhões de euros. Em 2021, 
foram exportados 49,8 milhões de euros para a Nigéria. 
Um valor que poderá aumentar, caso as empresas portu-
guesas queiram investir naquele país.

for a drop in interest rates. Regardless of the monetary 
policy decisions of the next months, the BFA’s research 
department does believe that inflation will drop to under 
10% in the medium term. 

Finally, Nigeria, with 211.4 million inhabitants, 
completes the podium of the three biggest economies in 
sub-Saharan Africa, alongside Angola and South Africa. 
Nigeria is the largest oil producer in Africa and 15th in the 
world, and the hydrocarbons sector accounts for over 80% 
of exports, and around 50% of state revenue. 

After 2.2% growth in 2019, the steep drop in the price 
of oil, and the coronavirus pandemic led to a contraction 
of 1.8% in 2020. The recovery of oil exports in 2021 
helped the economy to grow 3.6% and forecasts point to 
3% growth in 2022. 

Portugal’s main exports to Nigeria, for a total of 12 
million euros, were Paper and paperboard; articles of 
paper pulp, of paper or of paperboard. In 2021 Portugal 
exported 49.8 million euros to Nigeria, a figure which 
could increase if Portuguese companies decide to invest 
more in the country. 

joanesburgo, áfrica do sul
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Relações bilaterais entre a África do Sul e Portugal entre 2019 e 2021 
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

 África do Sul (importações  
de Portugal  k€)

Quota de Portugal  
na África do Sul (%)

Quota da África do Sul nas  
exportações de Portugal (%)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

54 853 43 776 96 134 0,87% 1,14% 1,78% 0,61% 0,58% 1,19%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas 
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação

20 048 14 420 29 157 0,26% 0,23% 0,40% 0,42% 0,33% 0,59%

Produtos não especificados nem compreendidos 
noutras posições

44 888 24 028 24 466 0,67% 0,53% 0,38% 48,55% 43,12% 36,00%

Plástico e suas obras 12 963 9 111 15 779 0,58% 0,51% 0,64% 0,44% 0,33% 0,45%

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes

18 456 24 227 13 275 0,18% 0,31% 0,14% 0,51% 0,69% 0,32%

Cortiça e obras de cortiça 9 026 6 325 8 544 71,69% 70,16% 72,08% 0,85% 0,62% 0,76%

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos 
da sua dissociação; gorduras alimentares 
elaboradas

10 111 11 723 7 491 1,79% 1,87% 1,01% 1,31% 1,46% 0,72%

Produtos farmacêuticos 3 003 4 149 6 614 0,14% 0,20% 0,26% 0,27% 0,34% 0,54%

Artefactos de ferro ou aço 7 835 6 776 4 847 0,83% 0,92% 0,49% 0,49% 0,46% 0,24%

Preparações alimentícias de cereais, farinhas, 
amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria

2 795 2 737 4 589 1,77% 1,74% 2,54% 0,74% 0,71% 1,11%

Papel e cartão; obras de pasta de celulose,  
de papel ou de cartão

4 330 2 840 4 549 0,47% 0,39% 0,56% 0,22% 0,17% 0,23%

Borracha e suas obras 3 893 2 605 4 297 0,35% 0,31% 0,37% 0,32% 0,24% 0,32%

Vestuário e seus acessórios, de malha 3 411 2 883 4 199 0,44% 0,47% 0,52% 0,16% 0,16% 0,18%

Produtos de cerâmica 5 055 4 987 4 128 1,07% 1,58% 1,03% 0,71% 0,75% 0,51%

Preparações de produtos hortícolas, de frutas e 
de outras plantas ou partes de plantas

1 516 3 632 3 679 0,65% 1,91% 1,69% 0,35% 0,78% 0,75%

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 3 170 3 765 3 673 1,48% 2,45% 1,50% 1,02% 1,35% 1,19%

Calçado, polainas e semelhantes; e respetivas 
partes

2 624 1 925 3 096 0,33% 0,33% 0,43% 0,14% 0,12% 0,18%

Tecidos impregnados, revestidos, recobertos 
ou estratificados; artigos para usos técnicos de 
matérias têxteis

5 766 3 354 2 798 4,98% 3,56% 2,23% 2,01% 1,30% 0,97%

Ferro e aço 287 768 2 032 0,03% 0,09% 0,13% 0,02% 0,07% 0,11%

Todos os produtos 245 544 195 442 266 853 0,31% 0,32% 0,34% 0,41% 0,36% 0,42%

Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, April 2022; Tabela – ITC e cálculos Accenture. 



68Portugal Business on the Way

 

Investimento Total (% do PIB)

0

1,25

2,5

5

3,75

PORTUGAL

4,88

1,90

PIB (Preços constantes, variação em percentagem)

Taxa de desemprego (%)

0

3,75

2,5

1,25

5

ANGOLA
ANGOLA

0,65

4,09

(%)

0,94
1,30

25,77

6,78

0

2

4

8

6

6,79

4,18

6,60

3,39

PORTUGAL ANGOLA

10,5

-3,5

0

7

14
(%)

3,5

1,10

13,01

-1,09

2,66

Exportações de bens, mercadorias e serviços...

15

0

30

60

45

(%)

12,42

15,09

2,56

1,30

... e Importações

21

22,5

21,75

23,25

24

20222021 2023 2024 2025 2026

23,23 23,16

20222021 2023 2024 2025 2026

20222021 2023 2024 2025 2026
PORTUGAL

20222021 2023 2024 2025 2026

PORTUGAL ANGOLA

20222021 2023 2024 2025 2026

20222021 2023 2024 2025 2026

PORTUGAL ANGOLAANGOLA

0

7,5

22,5

15

30

20222021 2023 2024 2025 2026

19

20

19,5

20,5

21

19,68

20,35

PORTUGAL

2022 2023 2024 2025 20262021

Enquadramento e previsões macroeconómicas até 2026:  
Portugal vs. Angola 

África do Sul, Angola e Nigéria



69 Portugal Business on the Way69 Portugal Business on the Way

Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, April 2022; Tabela – ITC e cálculos Accenture. 

Relações bilaterais entre Angola e Portugal entre 2019 e 2021 
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Angola (importações  
de Portugal  k€)

Quota de Portugal  
na Angola (%)

Quota da Angola nas  
exportações de Portugal (%)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes

215 158 183 119 187 822 12,73% 13,78% 12,26% 5,97% 5,19% 4,54%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas 
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação

183 556 127 057 175 436 24,67% 24,38% 26,46% 3,88% 2,90% 3,55%

Produtos farmacêuticos 98 305 66 060 66 033 37,13% 27,00% 23,87% 8,85% 5,43% 5,38%

Instrumentos e aparelhos de ótica, de fotografia, 
de cinematografia, de medida, de controlo ou 
de precisão

40 499 59 952 59 666 20,93% 28,61% 25,66% 2,55% 3,79% 3,54%

Plástico e suas obras 71 657 49 989 53 512 17,17% 15,60% 15,46% 2,44% 1,81% 1,52%

Artefactos de ferro ou aço 65 248 44 140 53 457 17,53% 12,69% 11,82% 4,07% 3,01% 2,68%

Gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos 
da sua dissociação; gorduras alimentares 
elaboradas

77 642 58 246 45 626 23,23% 20,14% 17,02% 10,06% 7,24% 4,36%

Móveis; mobiliário médico-cirúrgico; colchões, 
almofadas e semelhantes; aparelhos de 
iluminação não especificados

51 829 34 180 34 150 39,36% 35,69% 34,57% 2,60% 1,99% 1,78%

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 
papel ou de cartão

46 789 25 122 30 769 33,55% 28,86% 25,73% 2,39% 1,49% 1,53%

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, 48 063 33 296 29 073 40,17% 36,11% 39,79% 4,23% 2,85% 2,24%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

28 926 31 553 27 796 4,57% 6,57% 4,28% 0,32% 0,42% 0,35%

Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; 
produtos comestíveis de origem animal

53 302 28 063 26 144 27,10% 25,42% 29,24% 15,41% 8,45% 6,40%

Preparações de carne, de peixes ou crustáceos, 
moluscos ou outros invertebrados aquáticos

34 777 26 109 21 812 33,99% 35,12% 31,48% 12,00% 8,25% 6,82%

Produtos diversos das indústrias químicas 22 591 25 232 20 069 13,92% 15,43% 11,82% 5,75% 6,42% 4,21%

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação, matérias betuminosas; ceras 
minerais

15 218 17 238 19 799 0,85% 2,12% 1,27% 0,42% 0,69% 0,54%

Borracha e suas obras 16 164 12 680 15 756 11,30% 11,84% 13,72% 1,31% 1,18% 1,16%

Produtos químicos inorgânicos; compostos 
inorgânicos ou orgânicos de metais preciosos

18 075 12 537 15 475 23,64% 21,38% 26,23% 17,95% 13,65% 12,25%

Preparações alimentícias de cereais, farinhas, 
amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria 27 377 16 570 14 921 17,08% 18,40% 26,61% 7,28% 4,30% 3,62%

Ferro e aço 26 588 25 703 14 336 14,41% 17,03% 11,54% 1,98% 2,21% 0,79%

Todos os produtos 1 626 847 1 141 143 1 162 002 12,86% 13,94% 12,10% 2,72% 2,12% 1,83%
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Fonte: Gráficos – IMF, World Economic Outlook Database, April 2022; Tabela – ITC e cálculos Accenture. 

Relações bilaterais entre a Nigéria e Portugal entre 2019 e 2021
Principais famílias de produtos (em milhares de euros)

Nigéria (importações  
de Portugal  k€)

Quota de Portugal  
na Nigéria Unido (%)

Quota da Nigéria nas  
exportações de Portugal (%)

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

Papel e cartão; obras de pasta de celulose, de 
papel ou de cartão 4 768 7 607 11 973 1,16% 1,30% 2,04% 0,24% 0,45% 0,60%

Combustíveis minerais, óleos minerais e produtos 
da sua destilação, matérias betuminosas; ceras 
minerais

17 667 3 7 609 0,27% 0,00% 0,06% 0,48% 0,00% 0,21%

Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, 
aparelhos e instrumentos mecânicos; suas partes 8 852 2 557 6 700 0,11% 0,03% 0,11% 0,25% 0,07% 0,16%

Preparações alimentícias de cereais, farinhas, 
amidos, féculas ou leite; produtos de pastelaria

3 020 8 639 5 039 0,73% 1,79% 1,62% 0,80% 2,24% 1,22%

Máquinas, aparelhos e materiais elétricos e suas 
partes; aparelhos de gravação ou de reprodução 
de som, aparelhos de gravação

168 7 695 4 488 0,01% 0,24% 0,17% 0,00% 0,18% 0,09%

Produtos da indústria de moagem; malte; amidos 
e féculas; inulina; glúten de trigo

2 939 5 822 4 431 1,88% 1,54% 1,15% 4,50% 9,94% 8,43%

Resíduos e desperdícios das indústrias 
alimentares; alimentos preparados para animais

1 375 2 020 2 225 1,75% 1,44% 2,01% 0,85% 1,11% 1,01%

Fibras descontínuas artificiais 1 954 1 965 1 352 1,19% 0,65% 0,75% 0,71% 0,93% 0,51%

Produtos farmacêuticos 431 1 247 1 189 0,03% 0,05% 0,10% 0,04% 0,10% 0,10%

Artefactos de ferro ou aço 2 370 3 562 631 0,26% 0,43% 0,06% 0,15% 0,24% 0,03%

Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros 
veículos terrestres, suas partes e acessórios

670 725 509 0,01% 0,02% 0,02% 0,01% 0,01% 0,01%

Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos; fios 
especiais, cordéis, cordas e cabos; artigos de 
cordoaria

384 326 405 0,65% 0,35% 0,50% 0,15% 0,12% 0,14%

Cortiça e obras de cortiça 332 502 389 30,86% 32,16% 28,52% 0,03% 0,05% 0,03%

Extratos tanantes e tintoriais; taninos e seus 
derivados; pigmentos e outras matérias corantes

65 456 374 0,04% 0,15% 0,17% 0,03% 0,23% 0,16%

Matérias albuminóides; amidos e féculas 
modificados; colas; enzimas

580 315 373 1,05% 0,29% 0,46% 0,64% 0,33% 0,35%

Químicos orgânicos 41 599 309 0,01% 0,07% 0,05% 0,00% 0,07% 0,03%

Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento 13 41 231 0,01% 0,02% 0,11% 0,00% 0,01% 0,07%

Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres, 22 26 203 0,01% 0,01% 0,09% 0,00% 0,00% 0,02%

Madeira e suas obras; carvão de madeira 50 330 188 0,05% 0,16% 0,15% 0,01% 0,05% 0,02%

Todos os produtos 48 214 50 389 49 867 0,11% 0,11% 0,11% 0,08% 0,09% 0,08%



72Portugal Business on the Way

Angola, África do Sul e Nigéria são três merca-
dos relevantes para as empresas que têm África 
no seu plano de internacionalização. Angola de-
rivado da relação socioeconómica com Portugal 
e presente melhoria da sua capacidade económi-
ca é seguramente um mercado a acompanhar. 
A AEP tem tido uma ampla atuação, seja pela 
realização de missões seja pela participação em 
certames neste mercado, temos também insti-
tuído um protocolo com a Câmara de Comércio 
e Indústria Portugal-Angola.

Ainda no âmbito da nossa atividade em An-
gola é de referir que entre 1990 e 2011, orga-
nizámos sete missões empresariais, em que 
participaram mais de 160 empresas. As missões 
inversas entre 2015 e 2017 foram três, no âm-
bito do Fórum da UE-CPLP (Braga, Beja e Vila 
Real), seguindo-se a participação em 27 feiras, 
em 17 anos (2002 a 2019), distribuídas pela 
FILDA – 10 edições (2002 a 2007, 2017, 2018, 
2019,2021 e 2022) – mais de 500 empresas; 
CONSTROI – 9 edições (2005, 2008 a 2015), 
ALIMENTICIA – 2 edições (2006 e 2008); 
EXPORT HOME – 3 edições (2009 a 2011) e 
PROJEKTA – 5 edições (2012 a 2015). Já nos 
seminários e fóruns, totalizámos seis (2004, 
2009, 2010, 2017, 2019 e 2022). 

Estes são números que provam como An-
gola é um mercado estratégico para Portugal. 
Com uma população de mais de 33,08 milhões 
de habitantes, este país saiu de uma recessão de 

Angola, South Africa, and Nigeria are three 
relevant markets for companies whose 
internationalisation plans include Africa. Due 
to its social and economic relationship with 
Portugal, and current economic growth, 
Angola is definitely a market to keep a close eye 
on. The AEP has been present in Angola both 
through the organisation of trade missions and 
participation in fairs and events, and has also 
celebrated a protocol with the Portugal-Angola 
Chamber of Commerce and Industry. 

Speaking of Angola, it should be noted that 
between 1990 and 2011 the AEP organised 
seven trade missions, involving a total of 160 
companies. There were also three reverse trade 
missions, between 2015 and 2017, within the 
framework of the UE-CPLP Forum (Braga, 
Beja and Vila Real), followed by participation in 
27 fairs in 17 years (2002 to 2019), distributed 
among FILDA – 10 editions (2002 to 2007, 
2017, 2018, 2019, 2021 and 2022) – over 500 
companies; CONSTROI – 9 editions (2005, 
2008 to 2015), ALIMENTICIA – 2 editions 
(2006 and 2008); EXPORT HOME – 3 editions 
(2009 to 2011) and PROJEKTA – 5 editions 
(2012 to 2015). Not to mention a total of six 
seminars and forums (2004, 2009, 2010, 2017, 
2019 and 2022). 

These figures show that Angola is a strategic 
market for Portugal. With a population of 33,08 
million inhabitants, this country emerged from 

Testemunho/Gestor de mercado 
Experiences/Market manager

Tiago PereiraFo
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: D
R



73 Portugal Business on the Way

cinco anos, em 2021, com o PIB a crescer 0,8 
%. Esta tendência positiva continuou em 2022, 
com a economia a crescer 2,6% no 1.º trimestre, 
numa base anual. Os principais motores foram 
um aumento dos níveis de produção petrolífera, 
bem como a continuação do forte desempenho 
dos setores não petrolíferos.

Com a previsão de um PIB estável, vários 
analistas falam na necessidade de acelerar o 
crescimento económico e promover a inclusão, 
aprofundando as reformas e fazendo investimen-
tos estratégicos no capital humano, nas infraes-
truturas e nos setores produtivos da economia. 
Ou seja, aqui pode haver oportunidades de ne-
gócio para as empresas nacionais.

Outro dos mercados a ter em consideração 
é a África do Sul, onde a AEP concretizou 10 
Missões Empresariais, participou numa Feira In-
ternacional, recebeu uma delegação em 2018 da 
FSBBC – Free State Black Business Chamber e 
realizou três seminários/eventos, também prevê 
este ano participar na Africa Health para a fileira 
da saúde. Trata-se do maior certame em Africa 
deste sector a decorrer em outubro.

Com 60 milhões de habitantes, este país é 
bastante ativo em termos de investimento. Re-
centemente, foi notícia de que o Banco Mundial 
vai financiar um programa de energia renovável 
estatal da sul-africana Eskom, no valor de 497 
milhões de dólares. Este é um financiamento que 
envolve a reconversão de uma central a carvão. 

Com uma economia que a crescer 4,9% em 
2021, depois da crise pandémica, em que con-
traiu 6,3% em 2020, a África do Sul deverá re-
gistar um crescimento médio anual de 2,7% no 
período 2022-2026.

Juntamente com a África do Sul, a Nigéria é 
a principal economia da África Subsaariana, sen-

a five-year recession in 2021, and has seen GDP 
grow 0.8%. This positive trend has continued in 
2022, with the economy growing 2.6% in the 
first quarter, on an annual base, powered mostly 
by an increase in oil production levels, as well 
as continued good performance in the non-oil 
sectors. 

With projections pointing to a stable GDP, 
several analysts are speaking of the need to 
accelerate economic growth and promote 
inclusion, taking reforms further and making 
strategic investments in human capital, 
infrastructures and productive sectors of the 
economy. This could mean good business 
opportunities for Portuguese companies. 

Another market to keep one’s eye on is 
South Africa, where the AEP has held 10 trade 
missions and participated in one international 
fair. In 2018 it hosted a delegation from the Free 
State Black Business Chamber (FSBBC), holding 
three seminars/events, and there are also plans 
to take part in Africa Health, in October this 
year, the largest African fair for the Health 
Market. 

With a population of 60 million, this 
country is quite active in terms of investments. 
Recently news broke that the World Bank will 
be funding a South African state renewable 
energy programme, conducted by Eskom, with 
497 million dollars. This funding programme 
includes the conversion of a coal power plant. 

With an economic growth of 4.9% in 2021, 
following the pandemic crisis, during which it 
contracted by 6.3% in 2020, South Africa is 
expecting an average annual growth of 2.7% in 
the period from 2022-2026.

Besides South Africa, Nigeria is the main 
economy in Sub-Saharan Africa, and is also the 
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do também o maior produtor de petróleo desse 
continente e o 15.º a nível mundial. Ou seja, 
com 211,4 milhões de habitantes, a Nigéria tem 
um potencial enorme.

Apesar dos constrangimentos gerados pela 
crise no fornecimento de gás, este país continua 
a gerar investimento. Exemplo disso é a nova 
ponte sobre o rio Cross que faz a ligação com 
os Camarões, recentemente inaugurada, uma 
infraestrutura que foi financiada pela União Eu-
ropeia (UE) e pelo Banco Africano de Desen-
volvimento.

Também recentemente, o Governo da Nigé-
ria adjudicou à empresa portuguesa Mota Engil 
um contrato para construir uma linha férrea 
que liga Kano, no norte da Nigéria, a Maradi, 
no sul no Níger. O mesmo grupo português, 
que integra o consórcio liderado pela Corpo-
ración América Airports, apresentou a melhor 
proposta para operar os aeroportos internacio-
nais e terminais de carga de Abuja e Kano, as 
duas maiores cidades da Nigéria, por 20 e 30 
anos, respetivamente. 

Estes são sinais altamente motivadores para 
outras empresas portuguesas tanto numa verten-
te de exportação como numa ótica de joint-ven- 
ture com outras empresas nacionais que estejam 
a operar neste mercado, que ainda é “a maior e 
mais populosa economia de África”. 

Não só nestes 3 mercados temos previsto 
uma série de ações nas diversas fileiras no mer-
cado africano para 2023. Fale connosco!

largest oil producer on the continent, ranking 
15th in the world. With a population of 211.4 
million inhabitants, this gives Nigeria enormous 
potential. 

Despite the constraints raised by the crisis 
in the gas supply, Nigeria continues to generate 
investment. An example is the recently 
inaugurated bridge over the Cross River, 
connecting it to Cameroon, which was funded 
by the European Union (EU) and the African 
Development Bank. 

Another recent development was the 
commissioning by the Nigerian Government of 
Portuguese company Mota Engil to build a train 
line connecting Kano, in the north, to Maradi, 
in the south of Niger. That same Portuguese 
group, which is part of a consortium led by 
Corporación América Airports, also won a 
tender to operate the international airports and 
cargo terminals in Abuja and Kano, the two 
largest cities in Nigeria, for 20 and 30 years, 
respectively. 

These are all very promising signs for 
other Portuguese companies, both from the 
perspective of exports and of joint-ventures 
with other Portugal-based companies operating 
in this market, which is still the largest and most 
populated in Africa. 

We have a variety of events planned for 2023 
not only for these three countries, but for the 
Africa market in general, in a wide range of 
sectors. Come speak to us to find out more!
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A Formação é uma aposta contínua da AEP que inova a partir da sua experiência e que tem como objetivo 
ajudar as empresas a atingir melhores resultados.

O desenvolvimento de competências pessoais e organizacionais, promovendo a excelência do capital 
humano, é o princípio orientador da atividade da AEP que tem um dos maiores centros de formação contínua 
para quadros empresariais, com mais de 30 mil formandos por ano.

WWW.FORMACAO.AEPORTUGAL.PT

924 128 842 | 229 981 753 | E-mail: formacao@aeportugal.pt 

• Curso Intensivo de Legislação Laboral Atualizada
• Obrigações Laborais das Empresas
• RGPD na Gestão de Recursos Humanos
• DPO PRO - Encarregado da Proteção de Dados 
• Responsável de Segurança IT
• Canais de Denúncia e Proteção dos Denunciantes
• Modelos e Estratégia de Inovação
• Gestão de Projetos de Inovação
• Norma NP EN ISO 9001:2015 - Ferramentas 
• Gestão do Consumo Intensivo de Energia
• Controlo de Qualidade

• Abordagem Prática no Controlo de Gestão para PME
• Análise das Demonstrações Financeiras
• Fundamentos de Sourcing Estratégico e Procurement
• Reestruturação Financeira de Empresas
• Comércio Internacional - Legislação e Documentação 

Aduaneira
• Conquista de Novos Clientes
• Vendas com Sucesso sob Pressão
• Novas tendências na Assessoria e Secretariado
• Formação Pedagógica Inicial de Formadores
• Coaching 5.0 - Liderança e Excelência

Destaques Formação Online
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Internacionalização AEP
AEP Internationalisation
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Angola, Singapore, France, Italy, and Brazil were the 
destinations for almost 50 Portuguese companies that 
participated in fairs in their respective business sectors 
over the third quarter of 2022. July began with one of the 
most important fairs in Africa, FILDA, which took place 
in Luanda, Angola, in the Special Economic Zone, and 
included 12 companies with stands, as well as two extra 
companies from the BOW – Business on the Way project. 
These companies hailed from the food, extraction, 
construction, and engineering sectors, among others. 
They included AZEOL, AGIR, ARCEN Engenharia, 
AZCÔA, BALSI Sistemas de Informação, CARFEL, HRV 
Equipamentos de Processo, LABMAN, LACTO SERRA, 
Metalúrgica do Tâmega, PLASTIDOM, VALART, 
METALOMARÃO and Rangel Logistic Solutions.

According to the Portuguese Statistics Institute, 
Angola was Portugal’s 9th client for exports of goods in 
2020, with a total share of 1.6%, and occupied the 25th 
position in terms of imports (0,6%).

During the first week of September, we travelled to 
Singapore to take part in the 22nd edition of Food & Hotel 
Asia (FHA), a major event in the region, which includes 
Food & Beverage and Prowine, and is one of the most 
important in the world for the food and beverage sector. 

Companies that took part in Food & Beverage this year 
included Ano 2000 (food products), Binomio (chocolate 
and confectionary products) and Vieira de Castro (cookies, 
biscuits, crackers and preserved pastries). Participants 
included wine and spirits companies Herdade do Freixo, 

Angola, Singapura, França, Itália e Brasil foram os desti-
nos de quase meia centena de empresas portuguesas, que 
participaram em feiras dos seus respetivos setores, no ter-
ceiro trimestre do ano. Julho arrancou com uma das feiras 
mais importantes do continente africano, a FILDA, que 
decorreu em Luanda, Angola, na Zona Económica Espe-
cial, e contou com 12 empresas expositoras e mais duas 
empresas extra projeto BOW - Business on the Way, que 
vão desde a indústria alimentar, extrativa, construção, 
engenharia, entre outras. Foram elas, a AZEOL, AGIR, 
ARCEN Engenharia, AZCÔA, BALSI Sistemas de Infor-
mação, CARFEL, HRV Equipamentos de Processo, LAB-
MAN, LACTO SERRA, Metalúrgica do Tâmega, PLAS-
TIDOM, VALART, METALOMARÃO E Rangel Logistic 
Solutions.

Segundo o INE, Angola foi o 9.º cliente das exporta-
ções portuguesas de bens em 2020, com uma quota de 
1,6% no total, ocupando a 25.ª posição ao nível das im-
portações (0,6%).

Na primeira semana de setembro foi a vez de rumar a 
Singapura para a participação na 22.ª edição da Food & 
Hotel Asia (FHA), certame de referência para a região, 
que engloba a Food & Beverage e a Prowine, e um dos mais 
importantes a nível mundial para a fileira da alimentação 
e de bebidas.

Este ano, na Food & Beverage estiveram a Ano 2000 
(produtos alimentares), a Binomio (chocolate e produtos 
de confeitaria) e a Vieira de Castro (bolachas, biscoitos, 
tostas e pastelaria de conservação). Na Prowine participa-

Com a AEP há mercados 
internacionais para todos os 
setores. É só inscrever-se! 
International markets for all tastes  
with the AEP. All you need to do is register!

Jorge Marcolino
Diretor da Área Internacional da AEP
Head of the International Department at AEPFo

to
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Mateus & Sequeira Vinhos, and Vallegre Vinhos do Porto. 
Singapore is one of the most open economies in the 

world, and largely dependent on international trade. It’s 
strategic location and port infrastructures make it one of 
the most important distribution points in the world. The 
country has also shown signs of significant growth in the 
tourism industry, one of the pillars of its development, 
which translates into opportunities in the food and 
beverage industry. 

Immediately afterwards the Yachting Festival, in 
Cannes, France, was held, with the participation of 
EBLUEBOAT – Faro Boats, and Composite Solutions – 
Spectro Yachts, both of which are recreational and sports 
boatyards, as well as FERTINI (wood furniture) and 
Workwood Concept (transformation industry). 

The greatest European and American agents and yacht 
and leisure boatyards have been attending this event since 
1977. The 45th edition of the Yachting Festival brought 
together thousands of boats and equipment, distributed 
into two exhibition halls in the Cannes Bay: the Vieux 
Port, for motorboats, and the Luxury Gallery and Port 
Canto for sail boats, services, and a new area dedicated to 
innovation. 

MARMO+MAC 2022 was held in Verona, Italy, 
from 27 to 30 September. This fair gathers companies 
and professionals from the stone industry for what is the 
largest international event of its kind in the world. In 
this 56th Edition Portugal stood out as the fourth largest 
delegation, with a total of 65 companies, 46 of which 
took part through the Internationalisation Joint Ventures 
of the National Sectors Associations – AEP/ANIET and 
ASSIMAGRA, co-funded by Compete 2020/Portugal 
2020 and the European Union, through FEDER. 

The national delegation organised by the Portuguese 

ram as empresas de vinhos e licorosos Herdade do Freixo, 
Mateus & Sequeira Vinhos e Vallegre Vinhos do Porto.

Singapura é uma das economias mais abertas do mun-
do, dependendo em grande medida do comércio interna-
cional. É um dos pontos mais importantes de distribuição 
a nível mundial, fruto da sua localização estratégica e das 
infraestruturas portuárias que dispõe. Evidencia também 
um significativo crescimento da indústria do turismo, 
um dos alicerces do seu desenvolvimento, o que significa 
oportunidades na área da indústria alimentar e de bebidas. 

Imediatamente a seguir, decorreu a feira Yachting Fes-
tival, em Cannes, França, onde participaram as empresas 
EBLUEBOAT – Faro Boats e Composite Solutions - Spec-
tro Yachts, ambas de construção de embarcações de re-
creio e de desporto, FERTINI (mobiliário de madeira) e 
Workwood Concept (indústria transformadora). 

Desde 1977 que participam no evento os maiores agen-
tes europeus e americanos e os principais construtores de 
barcos de lazer e iates de luxo do mundo. A 45.ª edição da 
feira Yachting Festival reuniu milhares de barcos e equipa-
mentos, distribuídos por dois espaços de exposição na baía 
de Cannes: o Vieux Port, reservado aos barcos a motor, a 
Luxury Gallery e o Port Canto, que acolheram os barcos 
à vela, os serviços e uma nova área dedicada à inovação. 

De 27 a 30 de setembro realizou-se a MARMO+MAC 
2022, em Verona, Itália, feira onde empresas e profissio-
nais da indústria da pedra se reúnem, para aquele que é 
o maior certame internacional direcionado para o setor. 
Nesta que foi a 56.ª edição do evento, Portugal destacou-se 
como sendo a quarta maior participação, com um total de 
65 empresas, 46 das quais participaram através dos Pro-
jetos Conjuntos de Internacionalização das Associações 
Setoriais Nacionais – AEP/ANIET e ASSIMAGRA, co-
financiados pelo Compete 2020/Portugal 2020 e União 
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Europeia, através do FEDER. Já a participação 
nacional organizada pela Associação Empre-
sarial de Portugal, em parceria com a ANIET 
- Associação Nacional da Indústria Extrativa e 
Transformadora, no âmbito do Projeto BOW, 
foi constituída por 17 empresas expositoras. São 
elas, Construções Pardais - Irmãos Monteiros; 
D2 Technology-Máquinas e Equipamentos In-
dustriais; Frazão - Rochas; GNT - Granitos do 
Norte; GRA 2003-Granitos e Mármores; Gra-
nifinas - Exploração De Pedreiras; Granisel Real 
- Sociedade de Comercialização de Pedras; Gra-
nitos Irmãos Peixoto; Hélio & Monteiro; Horus-
tone, Lda; Marmoguia - Mármores e Cantarias; 
Mármores Ferrar; Mocamar – Mármores de 
Alcanede; Oliveira Rodrigues – Granitos de Pe-
dras Salgadas; Special ProbablY; Telmo Duarte 
– Comércio de Pedras Naturais; Transgranitos 
- Mármores e Granitos Alto Tâmega.

Simultaneamente, decorreu a Feira Prowine 
2022, em São Paulo, Brasil, cuja comitiva nacio-
nal foi constituída por cinco empresas da área 
do vinho no âmbito do projeto BOW - Business 
on the Way, nomeadamente Colinas do Douro; 
Vallegre; Caves Santa Marta; Sociedade Agríco-
la Santar e Global Wines.

A Prowine caracteriza-se por ser o mais im-
portante certame de toda a região da América 
do Sul para o setor dos vinhos, indo já na tercei-

Business Association (AEP), in partnership with 
ANIET – National Association of the Extraction 
and Transformation Industry, within the 
framework of the BOW Project, was composed 
of 17 companies with stands. These included 
Construções Pardais - Irmãos Monteiros; 
D2 Technology-Máquinas e Equipamentos 
Industriais; Frazão - Rochas; GNT - Granitos 
do Norte; GRA 2003-Granitos e Mármores; 
Granifinas - Exploração De Pedreiras; Granisel 
Real - Sociedade de Comercialização de Pedras; 
Granitos Irmãos Peixoto; Hélio & Monteiro; 
Horustone, Lda; Marmoguia - Mármores 
e Cantarias; Mármores Ferrar; Mocamar – 
Mármores de Alcanede; Oliveira Rodrigues – 
Granitos de Pedras Salgadas; Special ProbablY; 
Telmo Duarte – Comércio de Pedras Naturais, 
and Transgranitos - Mármores e Granitos Alto 
Tâmega.

At the same time, the Prowine 2022 Fair 
was taking place in São Paulo, Brazil, with a 
delegation of five Portuguese companies from 
the wine sector, within the framework of the 
BOW – Business on the Way project, namely 
Colinas do Douro, Vallegre, Caves Santa Marta, 
Sociedade Agrícola Santar and Global Wines. 

This was the third edition of Prowine, which 
is the most important event in all South America 
for the wine sector, and has seen high rates of 
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ra edição. O certame tem, inclusive, registado 
elevadas taxas de crescimento nos profissionais 
visitantes e nos expositores em relação às edi-
ções anteriores.

Relativamente aos eventos presenciais e onli-
ne, quero destacar a Sessão de Mentoring Empre-
sarial de Marketing Digital “Modelos Estraté-
gicos para o e-commerce – como desenvolver um 
negócio de e-commerce”, que contou, dia 21 de 
setembro, com 76 participantes via online. Des-
taco também, dia 23 de setembro, o seminário 
“Oportunidades de Negócio no Paraguai”, em 
parceria com a Embaixada do Paraguai, na Fun-
dação EDP e que contou com 20 participantes.

O último trimestre do ano vai ser igualmente 
animado com a realização de feiras e missões pe-
los mais variados mercados, sempre com o foco 
na internacionalização das empresas nacionais, 
que são cada vez mais, felizmente. Para saber 
quais os próximos destinos destas feiras e mis-
sões, bem como os próximos temas de seminá-
rios, sessões de mentoring ou jornadas consulte o 
site da AEP, inscreva-se e participe!

growth in exhibitors and visiting professionals in 
relation to previous editions. 

Regarding onsite and online events, I would 
like to highlight the Business Mentoring Session 
in Digital Marketing, “Strategic Models for 
E-Commerce – how to develop an e-commerce 
business project”, which took place on 21 
September and had 76 online participants. I 
would also call your attention to the “Business 
Opportunities in Paraguay” seminar, which was 
held on 23 September, in partnership with the 
Embassy of Paraguay, at the EDP Foundation, 
and included 20 participants. 

The last quarter of 2022 will be equally 
exciting, with fairs and missions planned for a 
variety of markets, always with an eye on the 
fortunately increasing number of Portuguese 
companies with internationalisation projects. 
For more information on upcoming fairs and 
missions, as well as the topics of seminars, 
mentoring sessions, or events, check out the 
AEP website, sign-up and participate!

angola, Singapura, França, 
Itália e Brasil foram os destinos 
de quase meia centena de 
empresas portuguesas, que 
participaram em feiras dos seus 
respetivos setores, no terceiro 
trimestre do ano.
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Radar Internacionalização
Internationalisation Radar
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A Adyta é uma empresa nascida de projetos de 
Inovação e Desenvolvimento em Ciências de 
Computadores da Universidade do Porto. É, 
assim, uma empresa spin-off da U.Porto que se 
dedica a três principais áreas de atividade: de-
senvolvimento de soluções de comunicações se-
guras, prestação de serviços de cibersegurança e 
projetos I&D.

Com vasta experiência na prestação de ser-
viços de cibersegurança, a Adyta tem vindo a 
desenvolver trabalhos em temas de conformida-
de de sistemas e/ou plataformas perante os mais 
exigentes standards e normas. Este conhecimen-
to concretiza-se também na realização de audi-
torias de segurança, destacando-se as análises a 
dispositivos Samsung e à cloud Azure da Micro-
soft em processos conduzidos pelo Gabinete Na-
cional de Segurança e que visam a certificação 
destas soluções para utilização em cenários que 
envolvem matéria sensível ou classificada.

A exigência tida neste tipo de processos colo-
ca a equipa técnica da Adyta num patamar eleva-
do no que ao conhecimento técnico diz respeito 
e que é também aplicado nos diversos serviços 
prestados a várias organizações do mundo em-
presarial, desde as maiores empresas, até às de 
menor dimensão. Em ambos os cenários é prio-
ridade a entrega de um trabalho rigoroso e fiá-
vel, procurando aumentar os níveis de ciberse-
gurança dos diversos clientes.

Soma-se a isto a participação em projetos 
I&D de cariz internacional e que complemen-
tam a experiência atual da equipa com mais ino-
vação, o que resulta na aplicação deste conheci-
mento nos trabalhos desenvolvidos na empresa.

ADYTA
Cibersegurança e Comunicações Seguras de Portugal para o Mundo
Cybersecurity and Secure Communications, from Portugal to the world

Adyta traces its roots to Computer Sciences 
Innovation and Development projects at the Porto 
University. It is, therefore, a Porto University 
spin-off company that works in three major 
areas: development of secure communication 
solutions, provision of cybersecurity services, 
and I&D projects. 

With a vast experience in the provision 
of cybersecurity services, Adyta has been 
developing projects in subjects such as systems 
and/or platform conformity to the highest 
standards and norms. This can also be applied to 
safety audits, especially the analysis of Samsung 
devices and Microsoft’s Cloud Azure, carried 
out by the National Safety Office, for the 
certification of these solutions for use in settings 
which involve sensitive or classified material. 

The sensitive nature of this type of process 
demands that Adyta’s technical team be top-
notch, which also reflects on the services 
rendered to several organisations from the 
business world, from small companies to some 
of the biggest. Regardless of the scenario, Adyta 
strives to deliver a thorough and reliable final 
product, thereby increasing the cybersecurity 
rates of its many clients. 

Besides this, the company also participates 
in international I&D projects, adding further 
innovation to the team’s current experience, 
which can then be applied to Adyta’s professional 
assignments. 

Through this accumulated experience and 
search for innovation, Adyta has developed a 
secure voice and text communications solution 
that gives its users the possibility to benefit from 
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Fruto desta experiência acumulada e da procura pela 
inovação, a Adyta desenvolve uma solução de comunicação 
segura, voz e texto, e que proporciona aos seus utiliza-
dores a possibilidade de obter uma comunicação privada, 
livre de interferência externa e sem entrega de dados a en-
tidades terceiras. Esta solução, designada de Adyta.Phone, 
está já disponível para clientes empresariais e particulares, 
visando a proteção da informação de empresas e pessoas. 

A arquitetura da aplicação Adyta.Phone, disponível 
para smartphones com sistemas operativos iOS e Android, 
protege todos os dados das comunicações, com a particu-
laridade de nunca os retirar da organização a que perten-
cem. É uma solução cujo modelo de negócio se concretiza 
por subscrição e não através da utilização dados dos seus 
clientes. 

Adyta.Phone é uma solução global, disponível para uso 
em qualquer parte do mundo, abraçando assim o desafio 
da internacionalização de uma solução tecnológica criada 
em Portugal e que pretende assegurar cibersegurança e 
privacidade aos seus utilizadores.

A Adyta desenvolveu contactos no Médio Oriente, 
onde esteve na edição do ano passado da Gitex, no Du-
bai, e também nos mercados da América Latina, onde tem 
tido bastante interesse na solução de comunicação segura 
Adyta.Phone

Além disso, ao nível de serviços de cibersegurança, du-
rante o ano de 2022, esta empresa exportou cerca de 30% 
para o mercado norte-americano.

private communications, free from external interference, 
which do not provide third parties with data. This 
solution, called Adyta.Phone, is available both for business 
and private clients who wish to keep their corporate or 
personal information safe. 

The Adyta.Phone app, which is available for IOS and 
Android smartphones, protects all communication data 
without ever removing it from the respective organisation 
it belongs to, using a subscription-based model, rather 
than client data.  

Adyta.Phone is a global solution, available for use in any 
part of the world, which therefore embraces the challenge 
that is the internationalisation of a Portuguese-bred tech 
solution aimed at ensuring cybersecurity and the privacy 
of its users. 

Adyta has contacts in the Middle East, where it 
participated in last year’s edition of Gitex, held in Dubai, 
as well as with Latin American markets, where it has met 
with high interest in the Adyta.Phone safe communications 
solution. 

The company also exported around 30% of its 
cybersecurity services in 2022 to the North American 
market.

adyta.pt 

a adyta é uma empresa nascida de projetos de inovação e desenvolvimento em ciências de computadores da universidade do porto.
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A VisionWare é uma empresa 100% portuguesa, 
fundada em 2005 e especializada em segurança 
de informação: cibersegurança, TI, investiga-
ção forense, compliance, privacidade, formação e 
intelligence. Reconhecida como detentora de ca-
pacidade técnica relevante por instituições por-
tuguesas e estrangeiras ligadas à justiça e com 
interesse no tema da segurança, a VisionWare 
tem estado envolvida em diversos projetos inter-
nacionais e apoiados pela UE, e tem conquistado 
a confiança dos seus clientes nacionais e inter-
nacionais e das principais entidades reguladoras 
do setor. 

A VisionWare tem assistido a um crescimen-
to muito expressivo nos últimos cinco anos, 
acelerado pela pandemia e pelo facto do tema 
da cibersegurança ter passado a constituir uma 
obrigatoriedade. Atualmente, conta já com mais 
de 80 colaboradores e mais de 100 clientes ati-
vos em todo o Mundo. Está presente em Cabo 
Verde desde 2007, apoiando, na área dos servi-
ços de cibersegurança, empresas do setor finan-
ceiro, seguros e o Estado, entre outras. 

No início deste ano, decidiu, estrategicamen-
te, abrir um polo de competências na Praia [San-
tiago] e um no Mindelo [São Vicente]. O mesmo 
modelo que detém em Portugal ou na Europa 
tem sido replicado em Cabo Verde e, portanto, 
o mesmo tipo de operação em termos de morfo-
logia de empresas. O que tem vindo a acontecer 
é que a VisionWare tem mantido esta operação 
durante mais de 15 anos constantemente, de for-
ma estável, e aplicando as mesmas regras que se 
aplicam na Europa, com imenso sucesso.

Estão previstos dois polos de competências 
operacionais nos quais as pessoas serão forma-
das em Portugal ou via Portugal para poderem 
operar de Cabo Verde para a Europa, América 
Latina, envolvendo outras geografias em África, 

VISIONWARE
A aposta numa estratégia de internacionalização robusta
The commitment to a robust internationalization strategy

VisionWare was founded in 2005 and is a fully 
Portuguese company specialised in IT security: 
Cybersecurity, IT, forensic investigation, 
compliance, privacy, training, and intelligence. 
VisionWare is renowned for its technical skills 
by institutions in the justice sector, or generally 
interested in security, both in Portugal and 
abroad. The company has taken part in several 
international EU funded projects, and has 
earned the trust of its national and international 
clients, as well as the sector’s main regulators. 

VisionWare has grown at a fast rate over the 
past five years, accelerated by the pandemic 
and by the fact that cybersecurity has become 
mandatory. Currently the company employs 80 
people, and has 100 active clients all over the 
world. Since 2007 it has been present in Cape 
Verde, providing cybersecurity support services 
to companies in the financial and insurance 
sectors, as well as state owned companies, 
among others.  

At the beginning of this year VisionWare 
made the strategic decision to open a skills 
centre in Praia, Santiago Island, and another 
in Mindelo, São Vicente. The model employed 
by the company in Portugal, or in Europe, has 
been replicated in Cape Verde and, therefore 
it conducts the same sort of operations with 
the same type of companies. For over 15 years 
VisionWare has managed to maintain this 
operation in a constant and stable manner, 
applying the same rules as in Europe, to great 
success. 

There are plans to open two operational skills 
centres which will train people in Portugal, or 
through Portugal, to work for Europe, Latin 
America or other parts of Africa, from Cape 
Verde. This is further recognition of the skills 
of the Cape-Verdean technicians, who will be 
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reconhecendo assim também a qualidade dos técnicos ca-
bo-verdianos, os quais irão trabalhar de forma transversal, 
todas as geografias onde a VisionWare opera. Irão traba-
lhar normalmente como se fosse um outro polo, como os 
que temos em Portugal – no Porto e em Lisboa –, aju-
dando-nos assim também a colmatar a enorme escassez de 
talentos qualificados e disponíveis nesta área em cresci-
mento exponencial em todo o Mundo.

A VisionWare está cada vez mais a apostar numa estra-
tégia de internacionalização robusta que a permita manter 
na vanguarda da tecnologia face à Segurança da Informa-
ção. Através de várias parcerias locais estratégicas que tem 
vindo a estabelecer, nomeadamente, na consolidação e re-
forço do investimento local em Cabo Verde, e nas novas 
sinergias já firmadas no Brasil, Panamá e Nigéria, não só 
consegue reforçar a rede de serviços e soluções do parcei-
ro, como também consegue trocar conhecimentos e know-
-how ao nível do setor, inovando e melhorando diariamente 
os seus serviços, aproveitando ainda para incrementar a 
rede de networking e contactos para futuras necessidades 
de recrutamento e empregabilidade, de modo remoto e 
flexível.

working across the board for all the regions in which 
VisionWare operates. This group will work normally, just 
like the centres in Portugal – in Porto and Lisbon – helping 
us to make up for the scarcity of available qualified talent 
in this sector, which is undergoing exponential growth all 
over the world. 

VisionWare is increasingly investing in a robust 
internationalisation strategy that allows it to remain 
at the forefront of Information Security technology. 
Through several strategic local partnerships that have 
been established over the years, namely through the 
consolidation and strengthening of local investment 
in Cape Verde, and new ongoing synergies in Brazil, 
Panama, and Nigeria, the company has been able not only 
to improve its services and partner solutions network, but 
also to exchange knowledge and know-how at the sectoral 
level, innovating and improving its services daily, as well 
as increasing its networking and contacts options for 
future recruiting and employment needs in a remote and 
flexible manner.

www.visionware.pt 

a visionware é uma empresa especializada em segurança de informação: cibersegurança,  
ti, investigação forense, compliance, privacidade, formação e intelligence. 

https://hivolve.com/
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A CyberX – The Ethical Hacking Services foi fundada em 
2021, em Portugal, com um único propósito, tornar o 
mundo digital cada vez mais seguro. 

Com a existência de um mundo mais tecnológico e in-
terconectado, é de extrema importância a proteção dos 
sistemas e dados que são transmitidos de um lado para 
outro. Se não há investimento na proteção dos ativos, há 
um grande índice de estar correndo riscos. A segurança 
informática não é um gasto, é um investimento que deve 
ser considerado no planeamento anual da empresa. Afinal, 
é melhor investir €10.000 - €30.000 em testes de intrusão 
e análises de vulnerabilidades a ter os dados dos clientes 
expostos na Internet, com aplicação de coimas altíssimas 
devido ao RGPD e ao impacto na reputação e imagem em-
presarial. 

O compromisso da CyberX – Ethical Hackers, por 
meio de um vasto conhecimento na área de segurança in-
formática, procura entregar resultados com alta precisão, 
a um custo justo e para qualquer lugar do mundo. Esta é 
uma empresa sem fronteira, que acredita que a tecnologia 
rompe as barreiras geográficas, permitindo que o  modelo 
de negócios das empresas funcione, através dos especialis-
tas  que trabalham remotamente, para empresas nos mais 
diversos setores. 

Atualmente, os principais clientes são empresas locali-
zadas no Brasil e Portugal, que pretendem expandir o seu 
negócio, sendo este um dos grandes desafios para a nossa 
prestação de serviços. O escritório da CyberX encontra-se 
num espaço de inovação com outras empresas na cidade 
do Porto, considerada um hub de desenvolvimento tec-
nológico. Esta é uma empresa que procura fomentar par-
cerias estratégicas para o crescimento mútuo e a partilha 
de conhecimento no setor. Com uma vasta experiência, 
os especialista da CyberX actuam nos setores financeiro, 
automobilístico, de saúde, alimentício, dos seguros e de 
desenvolvimento de softwares.

A CyberX - The Ethical Hacking Services é uma em-
presa que quer quebrar o paradigma de que a segurança 
informática é burocrática e apenas para grandes corpora-
ções. Todas as PME necessitam de um serviço de segu-
rança informática, pois os ataques não param e qualquer 
instituição torna-se um alvo para agentes maliciosos. De-
dicadas às PME a CyberX dispõem dos seguintes serviços: 
testes de intrusão (pentest), análise de vulnerabilidades, 
análise de código (SAST) e workshops de sensibilização. 

Os serviços mais requisitados da CyberX são os tes-
tes de intrusão, que é uma forma proativa de identificar 

CyberX – The Ethical Hacking Services was founded in 
2021, in Portugal, with the sole aim of making the digital 
world a safer space. 

In an increasingly technological and interconnected 
world, the protection of systems and of the data that is 
transmitted from one place to another is extremely 
important. Lack of investment in asset protection 
results increased risk. IT security is not an expense, it 
is an investment that should be considered part of your 
company’s yearly budget. After all, it is better to invest 
€10,000.00 to €30,000.00 in intrusion testing and 
vulnerability analysis than to have your client’s data 
exposed online, with the subsequent application of very 
high fines due to GDPR breaches and the resulting impact 
on corporate reputation and image. 

Here at CyberX we strive to deliver the best results 
with high precision, at a fair cost, and anywhere on the 
planet, through the commitment of our management 
and specialist Ethical Hackers. We are a company that 
knows no borders! We believe that technology has broken 
through geographical barriers, allowing our business 
model to operate anywhere in the globe, with our staff 
working remotely and serving companies from a variety of 
places and sectors. 

Currently, our main clients are in Brazil and 
Portugal, and we want to expand even further. This 
internationalisation is our main challenge. Our offices are 
located in an innovative space, next to other companies 
in the city of Porto, Portugal, which is considered a 
technological development hub. We seek to foster strategic 
partnerships for mutual growth and sharing of knowledge 
in the sector, because we believe that there is strength 
in unity. Our staff are experienced, and not limited to 
working in the financial, auto, health, food, insurance, 
and software development sectors. 

CyberX – The Ethical Hacking Services is a young 
company that values the balance between personal and 
professional life. We want to shatter the notion that IT 
security is a bureaucratic process reserved for major 
corporations. In fact, it is a requirement for all small and 
medium sized companies as well. Cyber-attacks are on 
the rise, and any institution is a potential target for those 
with ill-intent, as can be easily ascertained by watching 
the news. We provide the following services to help 
companies become more secure: intrusion tests (pentest), 
vulnerability analysis, code analysis (SAST) and awareness 
workshops.

CYBERX
THE ETHICAL HACKING SERVICES.  
Segurança informática sem fronteiras
IT security without borders
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problemas que possam ser explorados por atacantes. Os 
objetivos são simular ataques controlados para validar a 
eficácia dos mecanismos de segurança, validar a aderên-
cia às políticas de conformidade, mensurar o risco, entre 
outros. 

A CyberX - The Ethical Hacking Services tem a convic-
ção que "pode colaborar com inúmeras empresas para se 
protegerem. Portugal e o mundo estão a investir cada vez 
mais no setor da cibersegurança, e nós, orgulhosamente, 
estamos de braços abertos, dispostos a fazer parte dessa 
revolução cibernética". 

The services most in demand by CyberX are 
intrusion tests, which are a pro-active way of identifying 
problems that can be exploited by hackers. The goal is 
to simulate controlled attacks to validate the efficiency 
of safety mechanisms and compliance with conformity 
policies, as well as to measure risks, among others. Just 
imagine arriving at work to discover that your financial, 
operational, and logistical departments had just gone 
up in smoke due to a night-time cyber-attack. How 
would you feel knowing that this vulnerability could 
have been avoided if you’d hired a specialised company? 
Unfortunately, you preferred not to spend. 

At CyberX – The Ethical Hacking Services "we believe 
we can help countless companies protect themselves. 
Portugal, and the world, are increasingly investing in the 
cybersecurity sector and we are, proudly, waiting with 
open arms to be a part of this cybernetic revolution".

https://cyberx.pt 

a cyberx – the ethical hacking services foi fundada  com o propósito de tornar o mundo digital cada vez mais seguro. 
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A Probely é uma solução SaaS que identifica vul-
nerabilidades em websites, aplicações web e APIs, 
e fornece orientação sobre a sua correção. Des-
tinada a programadores e equipas de ciberse-
gurança, a Probely integra-se de forma simples 
e eficiente em processos de desenvolvimento 
(SDLC) e CI/CD para automatizar os testes de 
segurança nas organizações.

O objetivo principal desta solução é a de es-
calar o processo de identificação de vulnerabi-
lidades de cibersegurança e a sua remediação, 
capacitando as equipas de Segurança e Progra-
madores (DevOps) a trabalharem em conjunto 
por forma a reduzir o risco de segurança.

A solução destaca-se pela sua abordagem 
inovadora de direcionar a ferramenta para pro-
gramadores e por uma taxa de falsos positivos 
extremamente reduzidos (0,07% em 2021) – 
vulnerabilidades de segurança que não consti-
tuem um risco de segurança e que torna inefi-
ciente o processo de gestão e remediação.

Originalmente, parte integrante de uma 
equipa AppSec (segurança de aplicação) de um 
fornecedor internacional de telecomunicações, 
os fundadores da Probely são engenheiros de 
cibersegurança altamente qualificados e profis-
sionais que experienciaram em primeira mão a 
dificuldade de escalar uma equipa de AppSec. 

A inexistência de soluções no mercado para 
suprir esta necessidade, induziu a criação da Pro-
bely, para ajudar as organizações a escalarem a 
segurança por forma a mitigar atempadamente os 
riscos de segurança nas suas aplicações e APIs web.

A Probely é uma empresa apoiada por capital 
de risco sediada em Portugal e, recentemente. 
encerrou uma ronda de 7,7 milhões de euros da 

Probely is an SaaS solution that identifies 
vulnerabilities on websites, web apps and APIs 
and provides guidance to correct them. Aimed 
at programmers and cybersecurity teams, 
Probely can be easily and simply integrated into 
development processes (SDLC) and CI/CD to 
automate security tests within organisations. 

The main goal of this solution is to scale 
the process of identifying cybersecurity 
vulnerabilities and their respective solutions, 
endowing Security and Programming teams 
(DevOps) with the ability to work together in 
order to reduce security risks. 

This solution stands out for its innovative 
approach of being geared towards programmers 
and for its extremely low rate of false positives 
(0,07% in 2021), this is, security vulnerabilities 
that do not pose a security risk, and make 
the management and remediation process 
inefficient. 

The founders of Probely were originally 
part of the AppSec (App security) team of a 
large international telecom provider, and are all 
highly qualified and professional cybersecurity 
engineers who have first-hand experience in the 
difficulties of scaling an AppSec team. 

The lack of solutions for this on the market 
led to the creation of Probely, aimed at helping 
organisations scale their security in order to 
minimise the security risks of their applications 
and web APIs, in a timely manner. 

Probely is based in Portugal and funded by 
risk capital. It recently closed a €7.7 million 
Series A round co-managed by Iberis Capital, 
a Portuguese risk capital company with around 
300 million euros of assets in sub-management, 

PROBELY
A identificar vulnerabilidades em websites, aplicações web e APIs
Identifying vulnerabilities on websites, web apps and APIs
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Série A cogerida por Iberis Capital, uma capital de risco 
portuguesa com cerca de 300 milhões de euros em ativos 
sob gestão, e a Semapa Next, uma empresa de capital de 
risco sediada em Lisboa que investe em rondas das Séries 
A e B em empresas sediadas na Europa. 

O investidor internacional especializado em ciberse-
gurança, TIIN Capital, assim como os atuais investidores 
Bright Pixel Capital (antiga Sonae IM), Caixa Capital, 
Portugal Ventures, e EDP Ventures, também participa-
ram na ronda de financiamento.

and Semapa Next, a risk capital company headquartered in 
Lisbon that invests in A and B Series rounds in companies 
based in Europe. 

International investor TIIN Capital, specialised in 
Cybersecurity, and current investors Bright Pixel Capital 
(former Sonae IM), Caixa Capital, Portugal Ventures, and 
EDP Ventures also participated in the fund drive. 

https://probely.com 

xxxxx.

a probely é uma solução saas que identifica vulnerabilidades em websites, aplicações web e apis.
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Lançamentos e Atividades AEP
AEP Launchings and Activities
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No sentido de ajudar na estratégia de internacio-
nalização das empresas nacionais, a AEP tem ao 
seu dispor uma plataforma inovadora que, além 
de conteúdos multilingues relevantes, disponi-
biliza ferramentas de elevado valor para a ativi-
dade de internacionalização. 

O registo na plataforma www.portugalbusi-
nessontheway.com é gratuito e é a melhor forma 
das empresas poderem explorar os conteúdos e 
ferramentas disponíveis e tirar o maior partido 
das mesmas.

A Portugal Business On the Way está organi-
zada em cinco grandes áreas, com acessos seg-
mentados, designadamente: 

– Company Profile, onde as empresas ade-
rentes se apresentam, através de um breve des-
critivo; 

– Business Matching, onde são divulgadas 
ofertas e oportunidades de parcerias entre em-
presas portuguesas e empresas estrangeiras; 

– Tenders, uma secção destinada à divulga-
ção de concursos ou consultas no mercado ex-
terno; 

– Marketplace, uma área reservada à pro-
moção exclusiva dos produtos e serviços das 
empresas aderentes, num ambiente de showroom;

– Benchmarking, destinado à publicação 
de case studies, promovendo a partilha de práti-
cas bem-sucedidas, quer pelos agentes económi-
cos que executam projetos, quer pelo mercado 
nacional e internacional. 

Em portugalbusinessontheway.com estão 
ainda disponíveis três ferramentas simples, mas 
de grande utilidade no processo de internacio-
nalização, designadamente o Trade Monitor, Web 

Plataforma BOW e as ferramentas  
para a internacionalização das empresas
The BOW Platform, and tools for  
business internationalisation

The Portuguese Business Association (AEP) 
has developed an innovative platform to help 
companies plan their internationalisation 
strategies. Besides relevant multilingual content, 
the platform also provides users with high-
value tools to further their internationalisation 
activity. 

There is no cost involved in registering on the 
platform, at www.portugalbusinessontheway.
com This is the most effective way for companies 
to explore the content and tools available, and 
make the most of them. 

Portugal Business On the Way is composed 
of five large sections, with segmented access, 
namely: 

– Company Profile, where registered 
companies can present themselves, with a short 
description;  

– Business Matching, to announce and 
promote partnership opportunities between 
Portuguese and foreign companies;  

– Tenders, dedicated to announcing tenders 
or foreign market consultations; 

– Marketplace, dedicated to the exclusive 
promotion of products and services provided 
by registered companies, in a showroom 
environment; 

– Benchmarking, aimed at publishing 
case studies and the promotion of successful 
strategies employed both by economic agents 
that execute projects and the national and 
international market.

At portugalbusinessontheway.com one can 
also find three simple tools that are extremely 
useful for internationalisation processes, namely 
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International Toolkit e o Manual de Internaciona-
lização. 

Da responsabilidade da Deloitte, o Trade 
Monitor é uma ferramenta que consiste numa 
aplicação de analytics para consulta online so-
bre informação económica, fiscal e de comércio 
para vários países no mundo.

O Trade Monitor é um dashboard dinâmico que 
permite consultar informação económica e legal 
sobre diferentes geografias, estando constituída 
por três ecrãs principais: 

1) o Trade Map, que apresenta informação so-
bre os fluxos de importação e exportação anuais 
de cada mercado-chave; 

2) o Economic Indicators, que apresenta infor-
mação sobre os principais indicadores socioeco-
nómicos gerais do país e 

3) o  Tax Map, que expõe informação sobre 
as taxas de imposto em vigor em cada país, com 
foco nas que se perspetivam mais relevantes em 
termos de internacionalização.

Nesta fase, estão contemplados 20 países e 
mais de 80 produtos, permitindo a consulta de 
variadas áreas de negócio e, assim, complemen-
tando o trabalho de preparação e análise das em-
presas na sua intenção de internacionalização.

the Trade Monitor, Web International Toolkit, 
and the Internationalisation Manual.

The Trade Monitor, developed by Deloitte, 
is a tool that applies analytics to online 
consultations on economic, fiscal, and trade 
information for several countries in the world. 

The Trade Monitor is a dynamic dashboard 
that allows for the consultation of economic and 
legal information from different regions, and is 
made up of three main dashboards:  

1)  the Trade Map, which presents information 
on annual import and export flows for each key 
market; 

2) the Economic Indicators, which present 
information on a country’s main general social 
and economic indicators, and 

3) the Tax Map, which provides information 
on current tax rates in each country, with a 
focus on those that are considered to be more 
relevant in terms of internationalisation. 

Currently, this tool covers 20 countries and 
over 80 products, allowing for the consultation of 
several business sectors, thereby complementing 
the groundwork and analysis carried out by 
companies in their internationalisation efforts. 

www.portugalbusinessontheway.com
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Outra ferramenta, simples e de utilização autónoma é 
o Web International Toolkit (WIT), que compreende 
três passos sequenciais com vista a garantir a correta to-
mada de decisão, através:

A second simple tool, that can be used autonomously, 
is the Web International Toolkit (WIT), which is 
composed of three sequential steps to help ensure correct 
decision-making:

Esta é mais uma ferramenta que apoia as empresas no 
desenvolvimento do seu processo de internacionalização, 
com foco nos Canais Digitais, contando para tal com o 
apoio da KPMG. 

Em terceiro lugar, a plataforma BOW disponibiliza o 
Manual de Internacionalização, que, elaborado pela 
KPMG, contempla um conjunto de vertentes relevantes 
para apoiar/reforçar o processo de Internacionalização de 

 This is a tool that supports companies in the 
development of their internationalisation processes, 
focusing on Digital Channels, with the support of KPMG.

Finally, the BOW platform also includes the 
Internationalisation Manual, developed by KPMG, that 
comes with a number of instruments to support/boost a 
company’s internationalisation process. Additionally, it 
can also be used to strengthen ongoing internationalisation 
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uma empresa. Adicionalmente, terá como objetivo robus-
tecer e tornar mais competitivos os processos de interna-
cionalização já em curso.

Ao longo do manual, é apresentado um conjunto de ver-
tentes que, não sendo as únicas, são aquelas consideradas 
relevantes na definição de uma estratégia de internaciona-
lização: Marketing, Operações e Recursos Humanos. 

Dando resposta a questões como:
- “O meu produto é diferenciador e competitivo no 

mercado internacional?”, 
- “Tendo em conta o meu produto e as minhas opera-

ções, como se terá de adequar a minha Supply Chain?”,
- “O que vai mudar na minha gestão de RH com o pro-

cesso de internacionalização?”
Este guia, complementado com a apresentação de casos 

de estudo, desafia as empresas, sugerindo como avançar 
num eventual processo de internacionalização.

 
Por todos este motivos, convidamo-lo a visitar o sitio na 
Internet https://www.portugalbusinessontheway.com 

processes, and make them more competitive. 
The manual includes tips on aspects such as 

Marketing, Operations and Human Resources, among 
others, that are considered more relevant to defining an 
internationalisation strategy. 

With this tool, businesses can answer doubts such as:
- “Is my product differentiating and competitive in the 

international market?”
- “Considering my product and operations, how should 

I adapt my supply chain?”
- “How will an internationalisation process change my 

HR management?”
This guide, along with the presentation of case studies, 

challenges companies and suggests paths ahead for possible 
internationalisation processes. 

Make sure to visit: 
https://www.portugalbusinessontheway.com 
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consultoria técnica e especializada
Consultoria de gestão (elaboração de plano de negócios e 
projetos de investimento; elaboração de plano e medidas 
de proteção de dados) | Licenciamento industrial | Ges-
tão da segurança ocupacional| Implementação e auditoria a 
Sistemas de Gestão (Qualidade, Ambiente, HSST, Seguran-
ça Alimentar) | Auditoria e implementação de serviços de 
infraestrutura tecnológica | Informações e apoio jurídico * 
| Acolhimento empresarial | Locação de espaços para even-
tos | Organização de eventos empresariais.

internacionalização
Gestão de Programas de Internacionalização, tais como 
BOW – Portugal Business on the Way, Siacs e projetos 
transfronteiriços, entre outros| Ligação direta e perma-
nente a mercados internacionais | Organização de missões 
empresariais, missões inversas, roadshows e participações 
coletivas em feiras internacionais | Realização de estudos 
setoriais e de mercado |Consultoria para a internacionali-
zação| Serviços de informação e divulgação | organização 
de seminários, conferências, sessões de mentoring sobre te-
máticas de internacionalização | Parcerias internacionais | 
Outras iniciativas internacionais  |Emissão de Certificados 
de Origem.

formação
Centro de formação contínua para quadros empresariais | 
Formação Financiada | Formação Executiva | Formação 
Empresa (in company)| Formação-Ação / Consultoria For-
mativa | Parcerias estratégicas comerciais | Programa de 
Desenvolvimento (Liderança, Desenvolvimento Profissio-
nal, RGPD, …) | Centro Qualifica (qualificação e certifi-
cação de adultos)

specialised and technical consultancy
Management consultancy (business plans and investment 
projects; planning and data protection measures) | 
Industrial licencing | Work safety management | 
Systems Management implementation and auditing 
(Quality, Environment, Hygiene, Safety and Health in the 
Workplace, Food Safety) | implementation and auditing of 
Technological Infrastructure Services | Legal support and 
information * | Rental of spaces for events | Organisation 
of corporate events.

internationalisation
Internationalisation Programmes Management, such as 
BOW – Portugal Business on the Way, Siacs and cross-
border projects, among others | Permanent and direct 
connection to international markets | Organisation of 
trade missions, inverted missions, roadshows and collective 
participation in international fairs | Sectorial market 
studies | Internationalisation consultancy | Promotion 
and information services | Organisation of seminars, 
conferences, mentoring sessions on topics related to 
internationalisation | International partnerships | Other 
international initiatives | Certification of origin.

training
Continued training centre for corporate staff | Financed 
Training | Executive Training | In company training | 
Action training / Training consultancy | Strategic trade 
partnerships | Development Programme (Leadership, 
Professional Development, General Data Protection 
Regulation) | Centro Qualifica (adult qualification and 
certification)

Serviços prestados às Empresas*
Services provided to Businesses*

edifício aep, leça da palmeira
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een - entreprise europe network
A AEP integra a Enterprise Europe Network, uma iniciativa 
da Comissão Europeia que conta com mais de 600 entidades 
parceiras em mais de 65 países e alia o conhecimento de 
oportunidades de negócio internacionais com a prestação 
de serviços descentralizados e de proximidade, capazes de 
apoiar as PME na expansão dos seus negócios.

projetos de suporte à competitividade
Desenvolvimento de projetos inovadores sobre temas rele-
vantes para as empresas: Portugal Sou Eu | N-Invest | AEP 
Link | Finance for Growth | Formação PME (a AEP tem o 
estatuto de Organismo Intermédio, através de assinatura do 
contrato de delegação de competências do compete 2020, 
no âmbito dos projetos conjuntos de Formação-Ação)

informação empresarial
Publicações económicas de periodicidade anual – “Dinâ-
micas Socioeconómicas” – e trimestral – "Envolvente Em-
presarial, Análise de Conjuntura" | Newsletter económica 
mensal "Envolvente Empresarial, Síntese de Conjuntura" | 
Realização de Inquéritos | Elaboração de tomadas de posi-
ção | Ciclo de Conferências AEP | Difusão seletiva de in-
formação e serviço de pesquisa e tratamento de informação 
em diversas áreas temáticas, incluindo listagens de empresas 
com recurso a bases de dados | Acesso ao Centro de Docu-
mentação / Biblioteca AEP.

feiras e eventos
A Exponor – Feira Internacional do Porto divide a sua atua-
ção em 3 áreas: 1. Organização de feiras próprias, num 
portfolio que abrange vários setores e se foca principalmen-
te em B2B, organizadas em qualquer local | 2. Aluguer de 
espaços para a realização de feiras, congressos e eventos, no 
seu recinto em Leça da Palmeira, Matosinhos | 3. Organi-
zação de feiras e eventos para terceiros, num modelo chave 
na mão, em qualquer local do país.

*Os Associados da AEP dispõem de serviços exclusivos e com 
condições especiais. Contacte-nos pela Linha de Apoio ao 
Associado  
(22 998 1670 – socioaep@aeportugal.pt)
   
No âmbito da Internacionalização os contactos são:
Cristina Laranjeira – 22 998 1781 
internacional@aeportugal.pt

een - enterprise europe network
The AEP is part of the Enterprise Europe Network, an 
EU Commission initiative which has over 600 partners in 
over 65 countries, and matches know-how in international 
business opportunities with a rendering of decentralised 
and local services, capable of supporting small and medium 
sized businesses with their work.  

competitiveness support projects
Innovative development projects on subjects relevant to 
companies: Portugal Sou Eu | N-Invest | AEP Link | 
Finance for Growth | Small and Medium Sized Business 
training (the AEP is classed as an Intermediate Organism 
by a delegation of powers contract of the Compete 2020 
programme, in the context of joint Training-Action 
projects)

corporate information
Yearly economic publications – “Dinâmicas Socioeconómicas” 
– and quarterly – “Envolvente Empresarial, Análise de 
Conjuntura” | Monthly economic newsletter “Envolvente 
Empresarial, Síntese de Conjuntura” | Surveys | Stands on 
issues | AEP Conference cycle | Selective dissemination 
of information and research and processing of information 
under several subjects, including data bases of companies | 
Access to Documentation Centres / AEP Library.

fairs and events
Exponor – The Porto International Fair works in 3 different 
fields: 1. Organisation of fairs, with a portfolio which 
includes several sectors, focuses mainly on B2B and can be 
organised in any location | 2. Rental of space for organising 
fairs, congresses and events at its centre in Leça da Palmeira, 
Matosinhos | 3. Organisation of third party events and fairs, 
according to a key in hand model, anywhere in the country. 

*AEP members have a range of exclusive services and special 
conditions at their disposal. 
Contact us over our Member Support Line  
(22 998 1670 – socioaep@aeportugal.pt)   

With regards to Internationalisation, contacts are: 
Cristina Laranjeira – 22 998 1781  
internacional@aeportugal.pt
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Calendário 2022
Calendar 2022

EVENTOS MERCADO FILEIRA

JAN. 24-27 Feira ARAB HEALTH 2022 / Dubai – EAU Médico-Hospitalar

FEV. 13-17 Feira GULFOOD / Dubai – EAU Alimentação/Bebidas

27 fev. 
- 4 mar.

Missão Empresarial à Costa do Marfim  
e Camarões

/ Abidjan e Douala – Costa do 
Marfim e Camarões

Multifileiras

MAR. 28-31 Feira BIG 5 SAUDI 2022 / Riade – Arábia Saudita Construção/Mat. Construção

28 mar.  
– 1 abril

Missão Empresarial ao Chile e Uruguai / Chile e Uruguai Multifileiras

30-31 Feira VTM - VEHICLE & TRANSPORTATION  
TECHNOLOGY INNOVATION MEETINGS

/ Turim – Itália Componentes Automóvel

MAIO 15-19 Feira BATIMATEC Argel / Argel – Argélia Construção / Mat. de Construção

16-19 Feira APAS 2022 / São Paulo – Brasil Alimentação/ Bebidas

29 maio 
– 4 jun.

Missão Empresarial ao Canadá / Toronto e Montreal - Canadá Multifileiras

30 maio
– 3 jun.

Missão Empresarial ao Azerbaijão / Baku – Azerbaijão Multifileiras

JUN. 6-9 Missão empresarial a Cuba / Havana – Cuba Multifileiras

25-27 FEIRA BIG 5 EGYPT / Cairo – Egito Construção / Mat. de Construção

JUL. 16-20 Feira FILDA 2022 / Luanda – Angola Multifileiras

SET. 5-8 Feira FHA FOOD & BEVERAGE & PROWINE  / Singapura Alimentação/ Bebidas

6-11 CANNES YACHTING FESTIVAL  / Cannes – França Náutica

27-29 Feira PROWINE / S. Paulo e Rio de Janeiro - Brasil Alimentação / Bebidas

27-30 Feira MARMOMAC / Verona – Itália Pedras e Rochas Ornamentais

OUT 03-06 Feira BATIMAT PARIS / Paris - França Construção / Mat. de Construção

11-13 Feira IZB Wolfsburg  / Wolfsburg - Alemanha Componentes Automóvel
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17-22 Missão Empresarial à Geórgia / Tbilissi – Geórgia Multifileiras

24-30 Feira BAUMA Munique / Munique – Alemanha Construção / Mat. de Construção

25-28 Feira FHA HORECA / Singapura Alimentação/ Bebidas

NOV. 8–10 Feira GLOBAL AUTOMOTIVE COMPONENTS 
AND SUPPLIERS

/ Estugarda - Alemanha Componentes Automóvel

8–10 Feira GULFHOST 2022 / Dubai – EAU Equipamento Hoteleiro

14-17 Feira MEDICA / Dusseldorf - Alemanha Médico-Hospitalar

27 nov 
- 3 dez.

Missão Empresarial ao Cazaquistão e  
ao Uzbequistão

/ Almaty e Tashkent – Cazaquistão e 
Uzbequistão

Multifileiras

DEZ. 5-8 Feira BIG 5 SHOW  e MIDDLE EAST
STONE

/ Dubai – E.A.U. Construção / Mat. de Construção



“We have to 
transcend our 
differences to 
transform our 
future.”

António Guterres,  
Secretário-Geral da ONU

Contactos: Sandra Sarabando: +351  22 998 17 82 | sandra.sarabando@aeportugal.pt
Morada: Avenida Dr. António Macedo, 196 | Edifício de Serviços | 4450-617 Leça da Palmeira | Portugal

www.wedobusinesshere.pt

Conheça as condições em www.wedobusinesshere.pt

Disponibiliza serviços, espaço e tecnologia para apoiar as 
empresas no processo de internacionalização.

Gabinete de Apoio à Internacionalização

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO

• Ferramenta de autodiagnóstico: 
 As empresas podem fazer um 

autodiagnóstico da sua estratégia 
de internacionalização

• Apoio técnico especializado em 
processos de internacionalização

• Identificação de mercados 
externos prioritários

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO

• Informação empresarial 
especializada: As empresas 
podem aceder a bases de dados 
internacionais com informação 
comercial atualizada

• Plataforma eletrónica

• Organização de fóruns, 
workshops,seminários, webinars

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO

• Aconselhamento especializado - 
As empresas podem usufruir da 
rede contactos da AEP para 
iniciar os seus negócios

• Acesso à rede externa de 
consultores internacionais

• Mentoring

SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO

• Sala com videoconferência – As 
empresas podem utilizar a mais 
moderna infraestrutura para 
realizar reuniões de negócios por 
videoconferência

• Agendamento de encontros de 
negócios – Apoio à participação 
em missões e feiras 
internacionais

• Roadshow de importadores e 
opinion makers
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“Temos de superar as nossas diferenças        
para transformar o nosso futuro.”

Foto: carrie-nelson / Shutterstock.com



103 Portugal Business on the Way103 Portugal Business on the Way

Contactos: Sandra Sarabando: +351  22 998 17 82 | sandra.sarabando@aeportugal.pt
Morada: Avenida Dr. António Macedo, 196 | Edifício de Serviços | 4450-617 Leça da Palmeira | Portugal

www.wedobusinesshere.pt

Conheça as condições em www.wedobusinesshere.pt

Disponibiliza serviços, espaço e tecnologia para apoiar as 
empresas no processo de internacionalização.

Gabinete de Apoio à Internacionalização

SERVIÇO DE DIAGNÓSTICO

• Ferramenta de autodiagnóstico: 
 As empresas podem fazer um 

autodiagnóstico da sua estratégia 
de internacionalização

• Apoio técnico especializado em 
processos de internacionalização

• Identificação de mercados 
externos prioritários

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO

• Informação empresarial 
especializada: As empresas 
podem aceder a bases de dados 
internacionais com informação 
comercial atualizada

• Plataforma eletrónica

• Organização de fóruns, 
workshops,seminários, webinars

SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO

• Aconselhamento especializado - 
As empresas podem usufruir da 
rede contactos da AEP para 
iniciar os seus negócios

• Acesso à rede externa de 
consultores internacionais

• Mentoring

SERVIÇO DE APOIO ESPECIALIZADO

• Sala com videoconferência – As 
empresas podem utilizar a mais 
moderna infraestrutura para 
realizar reuniões de negócios por 
videoconferência

• Agendamento de encontros de 
negócios – Apoio à participação 
em missões e feiras 
internacionais

• Roadshow de importadores e 
opinion makers

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio-bow-p3i-rev1.pdf   1   23/02/2018   17:59



104Portugal Business on the Way

A CIBERSEGURANÇA E OS DESAFIOS NO ÂMBITO DA INTERNACIONALIZAÇÃO
CYBERSECURITY AND THE CHALLENGES OF INTERNATIONALISATION
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