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Desde a sua adesão à União Europeia, em 1986, 
Portugal tem estado na linha da frente de iniciati-
vas cruciais como o Espaço Schengen ou a Zona 
Euro, das quais é membro fundador. O compro-
misso do país com o projeto europeu é apoiado 
pela maioria da população e transversal aos ci-
clos políticos.

Sendo o país mais ocidental da Europa, e tendo 
o mesmo fuso horário do Reino Unido, Portugal 
possui uma localização geográfica privilegiada 
para atuar como plataforma intercontinental, 
fazendo a ponte entre a Europa, a América e 
África. Acresce que o português é língua oficial 
em quatro continentes, sendo assim uma língua 
global com mais de 260 milhões de falantes.

O Porto encarna a tradição portuguesa de aber-
tura e tolerância, apresentando-se como um hub 
de excelência para o encontro de povos oriun-
dos de todos os pontos do mundo. Tal só é possí-

vel graças às modernas infraestruturas de que a 
cidade está dotada, proporcionando excelentes 
acessibilidades à Europa e ao resto do mundo. 

A nova sede da Agência Europeia de Medica-
mentos (EMA) ficará situada no Centro Histórico 
do Porto, Património Mundial da UNESCO, num 
edifício moderno e dotado de todos os requisi-
tos técnicos necessários ao pleno funcionamen-
to da Agência. 

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, com um 
volume anual de passageiros na ordem dos 9,4 
milhões, é uma infraestrutura de última geração, 
cuja qualidade tem vindo a ser distinguida por 
vários prémios internacionais. Dista apenas 15 
km do centro da cidade, e é fácil e rapidamente 
acessível por carro, autocarro ou metro. 

SUMÁRIO EXECUTIVO
PORTO, LOCALIZAÇÃO DE EXCELÊNCIA
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O contexto económico, social, científico e tec-
nológico de Portugal e da cidade do Porto será 
garante da continuidade dos trabalhos da EMA, 
ao assegurar a atratividade para atuais, e futuros, 
funcionários da Agência e suas famílias.

Para garantir uma transição eficaz, o INFARMED, 
regulador nacional do medicamento, parceiro 
destacado e de longa data da EMA, dotar-se-á 
dos meios humanos, científicos e técnicos que 
permitirão reforçar a sua colaboração com a 
Agência.

Portugal é um país que oferece uma inegável 
qualidade de vida para o estabelecimento de 
um projeto de vida individual ou familiar, sendo 
reconhecido pelo clima de estabilidade, pelos 
atributos nos domínios da saúde e do ambiente, 
pelas qualidades naturais, pela oferta turística, 
cultural e de lazer, e pela hospitalidade. 

A economia portuguesa está hoje em sólida ex-
pansão e num ciclo sustentado e duradouro de 
convergência com a União Europeia. O cresci-
mento durante o corrente ano deverá ser supe-
rior a 2%, acima da média europeia, e superan-

do as previsões mais recentes das instituições 
nacionais e internacionais.

A dinâmica, em Portugal e no Porto, de cresci-
mento, reconhecimento e competitividade da 
Investigação e Desenvolvimento (I&D), em par-
ticular no setor da saúde, constitui uma garantia 
na formação e captação de recursos humanos 
altamente qualificados e necessários aos traba-
lhos da EMA. Existem 117 instituições de I&D, 
públicas e privadas, em ciências da saúde na 
área de influência do Porto, sendo a Universi-
dade do Porto o maior produtor científico, em 
termos nacionais, nas ciências biomédicas e da 
saúde. Também o setor empresarial na área da 
saúde tem vivido uma expansão em Portugal, 
com mais de 47.000 empresas na área das ciên-
cias da vida só na área de influência do Porto.

Portugal apresenta uma tendência crescente 
de qualificação da população, bem como de 
internacionalização do seu sistema de ensino 
superior: existem cerca de 700 cursos do ensino 
superior ministrados em inglês, 186 dos quais no 
Porto. Portugal ocupa também o 12.º lugar no 
English Proficiency Index 2016.

PORTO, PRESENTE E FUTURO DA EMA
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A sustentabilidade do funcionamento da Agên-
cia implica a existência de instalações de quali-
dade técnica irrepreensível, e também de con-
dições que garantam uma transição harmoniosa 
para os trabalhadores da EMA e suas famílias.

Será criada uma estrutura física (localizada ini-
cialmente em Londres) e digital que, na vanguar-
da da modernização administrativa, assistirá os 
funcionários da EMA e suas famílias na transição 
e instalação na cidade do Porto. Este Balcão Úni-
co de acolhimento estará disponível durante e 
após a relocalização da EMA, abrangendo áreas 
tão diversas como: gestão das formalidades no 
estabelecimento de residência e instalação; in-
formação sobre a oferta educativa em Portugal, 
reconhecimento de equivalências e apoio na 
transição para os estabelecimentos de ensino; 

serviço de “concierge Saúde"; e serviço de rá-
pida integração no mercado de trabalho para 
cônjuges.

Em matéria de escolarização dos filhos dos fun-
cionários, o Porto dispõe de uma oferta educa-
tiva diversificada, que contemplará cerca de 
3.000 vagas em setembro de 2018 (e em expan-
são nos anos seguintes), em escolas internacio-
nais de reconhecida qualidade, entre as quais a 
Oporto British School, a mais antiga escola britâ-
nica na Europa Continental (1894).

Portugal oferece também um pacote de aco-
lhimento para os familiares dos funcionários da 
EMA que engloba: um regime fiscal atrativo; 
apoio na procura de emprego; cobertura pela 
segurança social; e acesso a cuidados de saúde.

PORTO, A ARTE DE BEM RECEBER
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Portugal tem uma vasta experiência no acolhi-
mento de organismos europeus e internacio-
nais, pelo que está apto a celebrar um acordo 
de sede que consagre as condições vantajosas 
oferecidas no presente dossiê, à EMA e aos seus 
funcionários. A localização no Porto aproximará 
a EMA de um dos seus principais parceiros, o 
Observatório Europeu da Droga e da Toxicode-

pendência e, simultaneamente, constitui uma 
oportunidade para a promoção da descentrali-
zação à escala nacional, reforçando a coesão e 
a valorização do território e estreitando a ligação 
dos cidadãos ao projeto europeu.

PORTO, O REFORÇO DA COESÃO TERRITORIAL



MENSAGENS INSTITUCIONAIS
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O Governo português decidiu apresentar a can-
didatura da cidade do Porto para a localização da 
nova sede da Agência Europeia de Medicamen-
tos (EMA). O Porto é uma cidade extraordinária 
que possui todas as condições para responder 
ao nível de exigência do trabalho desenvolvido 
pela EMA, bem como assegurar a qualidade de 
vida dos seus profissionais e respetivas famílias.

Além do seu clima, gastronomia e hospitalidade 
excecionais, complementados por uma oferta 
cultural diversificada, Portugal é hoje reconheci-
do como um país dotado de excelentes infraes-
truturas, encontrando-se a cidade do Porto liga-
da a toda a Europa e ao mundo através de uma 
forte rede de transportes e telecomunicações.

Em resultado da aposta de Portugal num novo 
modelo de desenvolvimento, o Porto dispõe de 
importantes centros de conhecimento, ciência 
e inovação que permitem potenciar a qualida-
de do trabalho e das atividades da EMA. O país 
investiu fortemente na investigação e no desen-
volvimento científico como forma de assegurar 
um crescimento económico sustentado e uma 
sociedade mais coesa. 

Nos últimos anos, Portugal atingiu patamares de 
excelência ao nível das qualificações superiores, 
da produção científica e da internacionalização 
das instituições produtoras de conhecimento, 
reforçando agora as relações entre estas institui-
ções científicas e o tecido empresarial, de modo 
a que o conhecimento possa funcionar como 
um verdadeiro motor do desenvolvimento de 
base inovadora e tecnológica.

Acreditamos que o capital científico e a priori-
dade concedida ao conhecimento e à inovação 
são aspetos essenciais para o futuro da EMA. 
Portugal quer que a EMA também seja parte in-
tegrante desta estratégia nacional e europeia e 
coloca-se, assim, na linha da frente para reforçar 
o seu crescimento.

António Costa
Primeiro-Ministro
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A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) é 
uma das agências mais relevantes da União Eu-
ropeia. O processo de relocalização em curso 
deverá ter como prioridade uma transição que 
garanta as melhores condições para a continui-
dade da atividade, sem comprometer a excelên-
cia do trabalho desenvolvido até agora. 

A cidade do Porto reúne condições privilegiadas 
para acolher a EMA, tendo em conta a relevante 
concentração de recursos técnicos e científicos, 
na área da saúde, em diferentes domínios - ensi-
no, formação e investigação.

A região acolhe várias instituições que aliam a 
excelência nos cuidados de saúde, a investiga-
ção biomédica e a inovação tecnológica a uma 
pujante dinâmica social e económica, concilian-
do as melhores condições de trabalho e de se-
gurança com elevados padrões de qualidade de 
vida. 

Portugal está fortemente empenhado neste pro-
cesso tendo como referencial essencial o apro-
fundamento da segurança e da qualidade de 
vida dos cidadãos europeus, nos domínios do 
acesso e regulação das tecnologias da saúde.

Adalberto Campos Fernandes
Ministro da Saúde
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O Porto é uma cidade milenar, uma das mais 
antigas da Europa e classificada, desde 1996, 
como Património Mundial pela UNESCO. No 
decurso de dois milénios, a sua população de-
senvolveu uma capacidade de resiliência única 
que lhe permitiu responder sempre aos desafios 
mais exigentes com soluções inovadoras e que, 
felizmente, preservaram a maior parte do seu 
património.

Presentemente, a reputação do Porto como ci-
dade inovadora deve-se, em primeiro lugar, às 
suas características culturais, que se constituem 
como fatores de diferenciação e são essenciais 
à sua qualidade de vida citadina. Tais fatores são 
também uma maneira da cidade se apresentar 
ao mundo. O Porto é, sem dúvida, uma cidade 
aberta com uma vida cultural vibrante, um am-
biente renovado de empreendedorismo, um en-
sino universitário de nível mundial e um centro 
urbano que tem a diversidade cultural nos seus 
genes. 

Esta capacidade atípica para combinar patrimó-
nio cultural com inovação deu origem a um con-
junto único de projetos na cidade, destinados a 
fazer do Porto um centro de talento e competên-
cias para a economia do século XXI. Enquanto 
Presidente da Câmara Municipal, será para mim 
um gosto acolher a EMA no Porto. E posso, des-
de já, garantir à Agência todo o apoio e coopera-
ção para que a sua transição seja um êxito.

Rui Moreira
Presidente da Câmara Municipal do Porto
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INTRODUÇÃO

Na sequência da decisão do Reino Unido de sair da União Europeia, decorre a necessidade de re-
localizar as agências europeias sediadas em Londres, a Agência Europeia de Medicamentos (EMA) 
e a Autoridade Bancária Europeia (EBA). Neste contexto, e considerando que reúne as condições 
adequadas para o seu acolhimento, Portugal decidiu candidatar a cidade do Porto a sede da EMA.

A candidatura portuguesa, cujos argumentos são detalhados nos capítulos seguintes, é o espelho de 
um compromisso contínuo com o projeto de construção europeia. A Europa é parte integrante de 
Portugal e da sua identidade democrática. O empenho de Portugal na União Europeia é uma missão 
transversal à sociedade, partilhada quer pelos decisores políticos, quer pelos cidadãos, sendo que 
79% destes sentem-se cidadãos europeus, um valor que coloca o país no topo dos Estados-mem-
bros e bem acima da média europeia (67%). 

Portugal acredita nos benefícios da União Europeia, mas também nos seus valores. Assim, desde 
a sua adesão, há mais de 30 anos, o país tem estado na linha da frente das principais iniciativas do 
projeto europeu, como sejam o Espaço Schengen ou a Zona Euro, das quais é membro fundador.  

O compromisso português para com a Europa está bem patente na forma como conduziu as suas 
três Presidências do Conselho da União Europeia, em 1992, 2000 e 2007. Nestas três Presidências, 
Portugal logrou obter importantes desenvolvimentos para a história da integração europeia. 
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Por exemplo, em 1992, na cidade do Porto, candidata a acolher a EMA, foi assinado o Acordo do 
Espaço Económico Europeu (EEE) entre a Comunidade Europeia e a Associação Europeia de Livre 
Comércio. É precisamente no EEE que a EMA leva a cabo a sua missão de proteger e promover a 
saúde pública e veterinária.

É de assinalar que foi também no ano de 1992, durante a primeira Presidência portuguesa, que 
foi alcançado o acordo político que levou à aprovação do então denominado “Novo Sistema” e à 
criação da própria Agência Europeia de Medicamentos. Este marco simboliza a participação ati-
va e empenhada de Portugal na construção, desenvolvimento e consolidação do Sistema Europeu 
do Medicamento. O empenho de Portugal, através do seu regulador nacional do medicamento, o 
INFARMED, I.P., mantém-se até hoje, desempenhando este atualmente uma posição cimeira no 
âmbito dos procedimentos de avaliação de medicamentos e na coordenação de comités e grupos 
de trabalho da EMA. 

As Presidências portuguesas posteriores registaram igualmente outros sucessos, como sejam, em 
2000, o trabalho preparatório para o desenvolvimento de uma economia baseada no conhecimento 
– e que hoje continua no topo das preocupações europeias –, ou a assinatura, em 2007, do Tratado 
de Lisboa, marco incontornável da história recente da integração europeia.

A ação de Portugal na União Europeia é direcionada tanto para as políticas internas, como para a di-
mensão externa da União. Foi com as Presidências portuguesas da UE que se realizaram as primeiras 
Cimeiras UE-África, UE-Índia e UE-Brasil, exemplos do compromisso de Portugal na aproximação 
política, económica e cultural da Europa a outros espaços.

A pró-atividade de Portugal na dimensão externa da União é o reflexo de uma história secular de 
abertura ao mundo, mas também de uma localização geográfica privilegiada, que permite ao país 
atuar como plataforma intercontinental. Tendo em atenção os múltiplos atores internacionais rele-
vantes para o setor do medicamento, o posicionamento geográfico de Portugal é uma mais-valia 
natural que estará ao serviço da EMA. 

Para além da localização geográfica do país, a EMA beneficiará ainda, em Portugal, de uma sede 
de excelência no Porto, de acordo com a exigência técnica requerida. A região do Porto é, hoje em 
dia, e cada vez mais, reconhecida enquanto pólo de indústria, inovação, investimento e turismo. 
Recentemente, a cidade do Porto foi considerada a terceira melhor cidade do sul da Europa para 
investir (FDI Intelligence) e premiada com a distinção European Best Destination 2017 (ACI). Estes 
elementos são indicativos das condições reunidas pelo Porto, para proporcionar não só o bom fun-
cionamento da Agência em Portugal, mas também um excelente nível de vida aos funcionários1 e 
às suas famílias.

Em linha com as disposições-tipo para os acordos de sede das agências descentralizadas da UE e os 
instrumentos jurídicos firmados com as agências já sediadas no país, Portugal celebrará com a EMA, 

1  Os termos “funcionários”, “trabalhadores” ou “staff” são utilizados de forma indiferenciada ao longo deste dossiê para 
designar o pessoal da Agência.
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antes da sua relocalização para território nacional, um acordo de sede no qual estarão consagradas 
as condições oferecidas à Agência, aos seus funcionários e às famílias destes, e explanadas ao longo 
do dossiê de candidatura.  

O empenho de Portugal no projeto europeu, a experiência nacional no acolhimento de organismos 
europeus (Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência e Agência Europeia de Segu-
rança Marítima) e internacionais e as condições naturais e institucionais oferecidas à EMA, permi-
tem a Portugal cumprir os critérios endossados pelo Conselho Europeu a 22 de junho, apresentan-
do assim uma localização ideal para a reinstalação desta importante Agência europeia.
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1. GARANTIA DE QUE A AGÊNCIA PODE SER CRIADA NO LOCAL E 
ASSUMIR AS SUAS FUNÇÕES À DATA DA SAÍDA DO REINO UNIDO DA 
UNIÃO
Para identificar uma localização de excelência para EMA na cidade do Porto, foi efetuado um le-
vantamento de um conjunto de soluções que, depois de devidamente analisadas, se restringiu às 
três propostas consideradas mais convenientes para a instalação da Agência, e que de seguida se 
apresenta.

A primeira recai sobre o edifício Palácio Atlântico, situado na Praça D. João I, a segunda sobre o 
edifício Palácio dos Correios, localizado na Avenida dos Aliados, e a terceira sobre um novo edifício 
a construir em terreno disponível na Avenida Camilo Castelo Branco.

Os principais parâmetros considerados no processo de seleção efetuado tiveram em conta o cum-
primento dos requisitos funcionais e técnicos estabelecidos, a capacidade de expansão e o cumpri-
mento dos prazos para a relocalização da EMA. 

Trata-se de locais centrais da cidade do Porto, servidos por uma densa rede de serviços e equi-
pamentos urbanos, de comércio, hotelaria, restaurantes, estacionamento público, jardins e áreas 
patrimoniais reabilitadas, em convívio com empresas nacionais e internacionais.
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Os principais parâmetros considerados no processo de seleção efetuado tiveram em conta o cum-
primento dos requisitos funcionais e técnicos estabelecidos, a capacidade de expansão e o cumpri-
mento dos prazos para a relocalização da EMA. 
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patrimoniais reabilitadas, em convívio com empresas nacionais e internacionais.

Podemos afirmar que qualquer destas três localizações se insere na área mais cosmopolita da cida-
de do Porto, na proximidade do seu Centro Histórico, Património Mundial da UNESCO, e do seu 
centro de serviços, estando, ainda assim, próximas das zonas residenciais mais qualificadas.

Qualquer uma destas opções é acessível pela rede de metro, com estações a menos de três minu-
tos, ligando-se assim a toda a cidade e a infraestruturas fundamentais como o aeroporto, as universi-
dades, os hospitais e outros equipamentos de escala metropolitana.

É igualmente assegurada a facilidade de acesso à rede urbana e interurbana de transporte de super-
fície, rodoviário e ferroviário.

As três localizações aqui apresentadas configuram uma disponibilidade imediata para o processo 
de instalação da EMA, já que incluem intervenções previstas, em fase de projeto, sem compromis-
sos executados no terreno.

Em todos os casos, há total viabilidade para o início imediato das obras de adaptação dos edifícios 
existentes e de construção nova de áreas necessárias à Agência, podendo por isso garantir-se a 
conclusão do processo até à data programada de março de 2019, conforme demonstrado nos res-
petivos cronogramas.

A disponibilidade de áreas com as características requeridas pela EMA, nomeadamente para au-
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ditórios, salas de reuniões, espaços de acolhimento, refeitórios, arquivos e outras com programas 
especiais é inteiramente compatível com o estado atual dos três projetos. Nesse sentido, estes pro-
jetos estão já a ser revistos por iniciativa do município, em articulação com os respetivos detentores.

Nas três propostas aqui formuladas, há acordo dos proprietários de cada empreendimento para 
receber a sede da Agência, alterando o destino previsto para os edifícios, garantindo o seu financia-
mento e a contratualização do seu arrendamento nas condições mais vantajosas para a EMA: com 
preços de arrendamento entre os 16 e os 18 euros por metro quadrado, sem mais encargos para a 
entidade arrendatária, pois estão incluídos os serviços de gestão e manutenção dos edifícios. Está 
também previsto, para as três localizações, um período de carência de renda durante os primeiros 
12 meses, após a instalação efetiva da Agência.

A Câmara Municipal do Porto acautelará os custos de estruturação de ligações de alta velocidade, 
para qualquer das localizações, através da rede da Porto Digital.

Custos com futuras obras de modernização dos edifícios, para além das propostas aqui apresenta-
das, serão objeto de negociação entre a Agência e os proprietários.

Tabela 1 (a) Quadro comparativo das propostas de localização

Condições da proposta Praça D. João I / Palácio Atlân-
tico

Aliados / Palácio dos 
Correios Avenida Camilo

Tipo de intervenção
Adaptação de edifícios exis-

tentes e
Adaptação de edifícios 

existentes e Nova construção
ampliação ampliação

Área total (m2) 29.536 29.939 29.900

Área total disponível do ed-
ifício (m2) 20.665 24.000 0

Área a ampliar (m2) 8.871 5.939 29.900

Disponibilidade de expansão 
futura Sim Sim Sim

Cumprimento dos requisitos 
técnicos Sim (ver anexo II-1) Sim (ver anexo II-2) Sim (ver anexo 

II-3)

Prazo (a partir de nov. 2017) 14 meses 12 meses 14 meses

Condições financeiras 18 € / m2 / mês 18 € / m2 / mês 16 € / m2 / mês
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1.1. PALÁCIO ATLÂNTICO

Localizado numa praça emblemática do centro da cidade, o edifício domina toda a imagem do 
espaço em que se insere, onde se situa designadamente o Teatro Rivoli (atual auditório municipal). 
Trata-se de um edifício construído em meados do século XX, para sede de uma das mais importan-
tes marcas bancárias do país, o Banco Português do Atlântico. O edifício, quer do ponto de vista 
urbanístico, quer do ponto de vista artístico, é uma referência da arquitetura internacional da cidade 
do Porto.

O Palácio Atlântico integra-se num quarteirão que atualmente é objeto de uma estratégia 
integrada de intervenção (ARU-Aliados) e, por isso, oferece enormes possibilidades de re-
qualificação do edificado existente mas também de novas construções, onde se poderão 
localizar os espaços da EMA com requisitos mais exigentes: largas dimensões, tetos mais 
altos ou programas especiais de intervenção do ponto de vista funcional.

O conjunto formado pelo edifício existente e as novas áreas a construir de raiz confere, 
assim, à nova sede da Agência o melhor dos resultados em termos de funcionalidade, dis-
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ponibilidade imediata e inserção urbana.

O quarteirão onde se integra este projeto é vizinho do Mercado do Bolhão, um dos ex libris 
do Porto, e das ruas e praças de maior prestígio da cidade.

Cronograma de instalação - D. João I/Palácio Atlântico

1.2. PALÁCIO DOS CORREIOS

O Palácio dos Correios, localizado na principal avenida da cidade e em frente ao edifício 
dos Paços do Concelho, é uma construção moderna, de grande qualidade arquitetónica, 
projetado pelo Arq.º Carlos Ramos, uma das referências maiores da reconhecida Escola de 
Arquitetura do Porto.

Este edifício ocupa todo um quarteirão, concebido de raiz para o uso de serviços, com uma 
disponibilidade imediata de áreas. Apresenta ainda possibilidade de expansão, quer para a 
parte do edifício que ainda tem atividade, quer para novos volumes edificáveis no terreno 
disponível.

A alteração funcional do edifício existente, em larga medida devoluto, está facilitada pelas 
características estruturais do mesmo, que não apresenta condicionantes de resolução de-
morada.
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Cronograma de instalação Aliados/Palácio dos Correios 
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1.3. AVENIDA CAMILO

O projeto para este local desenvolve-se em terrenos situados na área central da cidade, 
anteriormente ocupados por duas grandes instalações industriais, permitindo a criação de 
edifícios e de grandes pátios, com uma excelente relação com as duas ruas que confinam 
o empreendimento.

O projeto está na fase de demolição de todas as estruturas pré-existentes e, por isso, pode 
ser de imediato reconduzido para o programa de instalação da EMA, com condições para 
a satisfação integral das necessidades exigidas pela Agência dentro do tempo disponível 
para a sua transferência.

Este local encontra-se igualmente inserido numa área de reabilitação urbana (ARU- Bonfim), 
que atualmente já é preferida por várias empresas multinacionais que têm vindo a procurar 
o Porto para se instalarem.

Cronograma de instalação Av. Camilo
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No anexo II apresentam-se as características técnicas das propostas para cada uma das lo-
calizações.

1.4. INFRAESTRUTURAS DE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, REDE DE TELECO-
MUNICAÇÕES E DATA CENTRE

Portugal tem fornecedores nacionais e internacionais de Tecnologias de Informação (IT) 
para redes de data centres, capazes de oferecer à EMA os serviços tecnológicos neces-
sários, com excelentes redes de internet e fibra ótica, e banda larga disponível, com uma 
cobertura próxima dos 100%.

Em Portugal, a EMA irá dispor de data centres de classe 3, com os padrões ISO 14001 e 
50001 de green energy e padrões ISO de segurança e operacionais.

Portugal tem uma infraestrutura de IT de alta qualidade, sendo o Porto uma das cidades mais 
competitivas, inovadoras e criativas da Europa, com um ecossistema digital em crescendo, 
um ambiente dinâmico para a criação de empresas e uma força de trabalho internacional 
cada vez mais qualificada.

Em termos nacionais, existe um uso generalizado de serviços de banda larga fixa e móvel, 
tanto no setor público como no privado, com tecnologias digitais e de comunicação ao 
mais alto nível. Atualmente, Portugal posiciona-se no 7.º lugar num conjunto de 61 países 
(IMD - World Competitiveness Yearbook 2016).

O desempenho de Portugal em termos de Serviços Públicos Digitais permanece bastante 
acima da média da UE (EU eGovernment Benchmark 2016) , com novas iniciativas a pos-
sibilitar eficiência nas empresas e a facilitar a vida dos cidadãos. As prescrições médicas 
eletrónicas são um dos vários exemplos existentes.

Uma conetividade acima da média (DESI 2017 – Digital Economy and Society Index) é o 
principal facilitador da rápida adoção de tecnologias digitais, com Portugal a ocupar o 8.º 
lugar (na UE28) em termos de disponibilidade de banda larga, o 6.º lugar em termos de 
cobertura 4G e o 4.º lugar relativamente à percentagem de subscrições de banda larga.

Considerando que a instalação de um data centre institucional dedicado é afetada pelos 
riscos de desastres naturais e danos associados, as instalações dos data centres têm que as-
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segurar a maximização da segurança dos funcionários e minimizar o risco de inatividade du-
rante atividade sísmica. De acordo com o European Archive of Historical Earthquake Data 
da AHEAD, a Região Norte, na qual se enquadra a cidade do Porto, não possui qualquer 
vestígio de sismos significativos. 
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2. ACESSIBILIDADE DO LOCAL

Pela sua localização geográfica e pela sua tradição de abertura e tolerância, Portugal apresenta-se 
como um hub de excelência para o encontro de povos oriundos de todos os pontos do mundo. A 
cidade do Porto apresenta as infraestruturas de transportes e a capacidade hoteleira com a quanti-
dade e qualidade necessárias para a manutenção do volume e da intensidade das atuais atividades 
das reuniões da EMA.

2.1. LIGAÇÕES AÉREAS

A cidade está dotada de infraestrutura aeroportuária de qualidade internacional reconhecida, tendo 
o aeroporto Sá Carneiro sido vencedor dos 2016 Airport Service Quality (ASQ) Awards para estrutu-
ras com dimensões entre 5 e 15 milhões de passageiros. Com um volume de passageiros na ordem 
dos 9,4 milhões, o Porto tem ligações diretas a 81 aeroportos diferentes, localizados em 72 cidades 
de 22 países. 

A ponte aérea existente com Lisboa (aeroporto Humberto Delgado), com a duração de uma 
hora, permite ainda complementar e escalar a capacidade aérea do Porto, ligando adicio-
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2. ACESSIBILIDADE DO LOCAL

Pela sua localização geográfica e pela sua tradição de abertura e tolerância, Portugal apresenta-se 
como um hub de excelência para o encontro de povos oriundos de todos os pontos do mundo. A 
cidade do Porto apresenta as infraestruturas de transportes e a capacidade hoteleira com a quanti-
dade e qualidade necessárias para a manutenção do volume e da intensidade das atuais atividades 
das reuniões da EMA.

2.1. LIGAÇÕES AÉREAS

A cidade está dotada de infraestrutura aeroportuária de qualidade internacional reconhecida, tendo 
o aeroporto Sá Carneiro sido vencedor dos 2016 Airport Service Quality (ASQ) Awards para estrutu-
ras com dimensões entre 5 e 15 milhões de passageiros. Com um volume de passageiros na ordem 
dos 9,4 milhões, o Porto tem ligações diretas a 81 aeroportos diferentes, localizados em 72 cidades 
de 22 países. 

A ponte aérea existente com Lisboa (aeroporto Humberto Delgado), com a duração de uma 
hora, permite ainda complementar e escalar a capacidade aérea do Porto, ligando adicio-

nalmente esta cidade a 118 aeroportos, localizados em 106 cidades de 39 países diferentes, abran-
gendo 4 continentes.

A cidade está desta forma ligada a toda a Europa, estando as capitais dos Estados-membros da UE 
a uma distância média de 4 horas.
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Tabela 2 (a) Voos para capitais da UE

[1] Os tempos de voo em que está assinalado “com ligação” incluem a hora de viagem adicional que demora o trajeto da ponte aérea 

por Lisboa.

Fonte: Ministério do Planeamento e Infraestruturas; Câmara Municipal do Porto; e Associação de Turismo do Porto

O trabalho da EMA assenta nos conhecimentos de 3.700 peritos de toda a União Europeia. Os re-
guladores nacionais de medicamentos, incluindo os dos países do Espaço Económico Europeu, 
desempenham assim um papel fundamental nos trabalhos da Agência, sendo que nem todos os 
reguladores se encontram localizados nas capitais.

Capitais da UE Número de voos semanais Duração do voo 1

Amesterdão 24 02h08

Atenas Diariamente (com ligação) 05h10 (com ligação)

Berlim 4 03h03

Bratislava 2 (com transfer de Viena) 04h05 (com transfer de Viena)

Bruxelas 34 02h00

Bucareste Diariamente (com ligação) 05h12 (com ligação)

Budapeste 2 03h21

Copenhaga 3 03h14

Dublin 6 02h20

Estocolmo 2 03h56

Helsínquia Diariamente (com ligação) 05h35 (com ligação)

Lisboa 140 00h37

Liubliana Diariamente (com ligação) 05h35 (com ligação)

Londres 58 02h15

Luxemburgo 21 02h00

Madrid 69 00h46

Nicósia Diariamente (com ligação) 08h25 (com ligação)

Paris 102 01h42

Praga 3 02h59

Riga Diariamente (com ligação) 05h45 (com ligação)

Roma 3 02h35

Sófia Diariamente (com ligação) 04h55 (com ligação)

Tallinn Diariamente (com ligação) 05h50 (com ligação)

Valetta Diariamente (com ligação) 07h25 (com ligação)

Varsóvia 7 03h40

Viena 2 03h05

Vilnius Diariamente (com ligação) 05h25 (com ligação)

Zagreb Diariamente (com ligação) 05h00 (com ligação)
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 Tabela 2 (b) Voos para as localizações dos reguladores nacionais do EEE

 [1]  Os tempos de voo em que está assinalado “com ligação” incluem a hora de viagem adicional que demora o trajeto da ponte 
aérea por Lisboa.

Fonte: Ministério do Planeamento e Infraestruturas; Câmara Municipal do Porto; e Associação de Turismo do Porto

Estão igualmente disponíveis, a partir do Porto, várias ligações aéreas para diferentes pontos do glo-
bo, facilitando as deslocações dos stakeholders internacionais da EMA (4.000 visitantes não oriun-
dos da UE).

Destinos dentro do EEE Número de voos semanais Duração do voo1 Regulador Nacional

Atenas Diariamente (com ligação) 05h10 (com ligação) National Organization for Medicines

Bona (Aeroporto Köln-Bonn) 5 04h10 (com ligação) Federal Institute for Drugs and Medical Devices

Bratislava 2 (com transfer de Viena) 04h05 (com transfer de Viena) State Institute for Drug Control

Bruxelas 34 02h00 Federal Agency for Medicines and Health 
Products

Bucareste Diariamente (com ligação) 05h12 (com ligação) National Medicines Agency

Budapeste 2 03h21 National Institute of Pharmacy and Nutrition

Copenhaga 3 03h14 Danish Medicines Agency

Dublin 6 02h20 Health Products Regulatory Authority

Estocolmo 2 03h56 Medical Products Agency

Gzira (La Valletta) Diariamente (com ligação) 05h25 (com ligação) Medicines Authority

Helsínquia Diariamente (com ligação) 05h35 (com ligação) Finnish Medicines Agency

Langen (Frankfurt) 28 04h11 (com ligação) Paul Ehrlich Institute

Lisboa 140 00h37 National Authority of Medicines and Health 
Products

Liubliana Diariamente (com ligação) 05h35 (com ligação) Agency for Medicinal Products and Medical 
Devices of the Republic of Slovenia

Londres 58 02h15 Medicines and Healthcare products Regulatory 
Agency

Luxemburgo 21 02h00 Ministry of Health

Madrid 69 00h46 Spanish Agency for Medicines and Health 
Products

Nicósia Diariamente (com ligação) 08h25 (com ligação) Ministry of Health - Pharmaceutical Services

Oslo Diariamente (com ligação) 04h50 (com ligação) Norwegian Medicines Agency

Paris 102 01h42 National Agency for the Safety of Medicine and 
Health Products

Praga 3 02h59 State Institute for Drug Control

Reiquiavique Diariamente (com ligação) 06h25 (com ligação) Icelandic Medicines Agency

Riga Diariamente (com ligação) 05h45 (com ligação) State Agency of Medicines

Roma 3 02h35 Italian Medicines Agency

Sófia Diariamente (com ligação) 04h55 (com ligação) Bulgarian Drug Agency

Tartu Diariamente (com ligação) 13h30 (com ligação) State Agency of Medicines

Utrecht 24 02h08 Medicines Evaluation Board

Utrecht 24 02h08 Healthcare Inspectorate

Vaduz 28 (via Zurique) 02h30 Office of Health / Department of Pharmaceuti-
cals

Varsóvia 7 03h40 Office for Registration of Medicinal Products, 
Medical Devices and Biocidal Products

Varsóvia 7 03h40 Chief Pharmaceutical Inspectorate

Viena 2 03h05 Austrian Agency for Health and Food Safety

Vilnius Diariamente (com ligação) 05h25 (com ligação) State Medicines Control Agency

Zagreb Diariamente (com ligação) 05h00 (com ligação) Agency for medicinal products and medical 
devices of Croatia



30 

Candidatura de Portugal à relocalização da Agência Europeia de Medicamentos (EMA)

Tabela 2 (c) Voos para as localizações fora do EEE

Fonte: Ministério do Planeamento e Infraestruturas; Câmara Municipal do Porto; e Associação de Turismo do Porto

2.2. TRANSPORTE ENTRE O AEROPORTO E A NOVA SEDE DA EMA 

A localização privilegiada do aeroporto do Porto, a apenas 15 km do centro da cidade, permite a 
um passageiro chegar em cerca de 30 minutos à nova sede da EMA (vide localizações no capítulo 
1), qualquer que seja a opção de transporte escolhida – metro, autocarro ou táxi – mesmo em hora 
de ponta. 

Tabela 2 (d) Transporte entre o aeroporto e a nova sede da EMA

Fonte: Câmara Municipal do Porto

O Porto está servido por uma rede de transportes públicos extensa, moderna e fiável. Por exemplo, 
o metro, com estações desenhadas pelo Prémio Pritzker Souto Moura, recebeu os prémios Light 

Destinos fora do EEE Número de voos semanais Duração do voo, a partir do Porto 

Austrália Diariamente (com ligação) Porto - Sydney (26h20 com ligação)

Brasil 4 Porto - São Paulo (10h40)

Canadá 6 Porto - Toronto (7h55) 

China Diariamente (com ligação) Lisboa - Pequim (12h25); Porto +1h

Coreia do Sul Diariamente (com ligação) Porto - Seul (15h00 com ligação)

EUA 2 Porto - Nova Iorque (08h05)

Índia Diariamente (com ligação) Porto - Nova Deli (11h25 com ligação)

Israel Diariamente (com ligação) Lisboa - Telavive (5h30); Porto +1h

Japão Diariamente (com ligação) Porto - Tóquio (15h25 com ligação)

Rússia Diariamente (com ligação) Lisboa - Moscovo (5h20); Porto +1h

Suíça 97 Porto - Genebra (2h10)

Acessibilidades do aeroporto para localização 
da EMA Palácio Atlântico/Palácio dos Correios Avenida Camilo

Táxi / carro

Duração média da viagem aeroporto-EMA, em hora 
de ponta 00h25 00h25

Autocarro

Número de carreiras diretas aeroporto-EMA 2 N/A

Frequência de saída de carreiras diretas aeropor-
to-EMA, em hora de ponta 00h25 N/A

Duração média da viagem aeroporto-EMA, em hora 
de ponta 00h35 N/A

Metro

Existência de ligação direta aeroporto-EMA (s/ 
mudança de linha) 1 1

Distância aeroporto-EMA (n.º de estações) 16 18

Frequência de saída de metro aeroporto-EMA, em 
hora de ponta 00h15 00h15

Duração média da viagem aeroporto-EMA, em hora 
de ponta 00h27 00h30
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Rail Award 2008 e Veronica Rudge Green in Urban Design 2013; e a rede de autocarros é a maior do 
mundo com wi-fi e utiliza maioritariamente gás natural (55%) como fonte de energia.

Tabela 2 (e) Alguns dados sobre os transportes públicos do Porto

Fonte: Câmara Municipal do Porto

2.3. CAPACIDADE HOTELEIRA 

Em 2016, o Porto teve 1.426.863 visitantes, o que correspondeu a 2.833.406 dormidas. De acordo 
com a PwC, o Porto será, em 2017 e 2018, a cidade europeia com o maior crescimento em RevPar 
(Revenue per Available Room).

Enquanto centro de negócios e destino turístico de excelência, o Porto dispõe de uma vasta gama 
de oferta hoteleira que permite acomodar os 36.000 visitantes anuais da EMA, podendo fazer face 
ao pico de reservas de 350 quartos por noite.

Tabela 2 (f) Capacidade hoteleira do Porto

Fonte: Ministério da Economia, Câmara Municipal do Porto; e Associação de Turismo do Porto

Metro Autocarro

67 km de extensão de rede 74 carreiras

81 estações de metro 500 veículos

Capacidade Hoteleira Palácio Atlântico/Palácio dos Correios Avenida Camilo

Número de quartos disponíveis em 
hotéis na cidade

5 estrelas 1.305

4 estrelas 2.421

3 estrelas 1.203

Número de quartos disponíveis em 
hotéis num raio de 1 km da EMA 

(“walking distance”)

5 estrelas/4 estrelas 1.185 827

3 estrelas 515 336
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3. EXISTÊNCIA DE ESTRUTURAS ADEQUADAS PARA A EDUCAÇÃO 
DOS FILHOS DOS MEMBROS DO PESSOAL

A vasta e diversa rede escolar existente na região do Porto permite assegurar a todos os descenden-
tes de funcionários da EMA uma transição personalizada, célere e fluida. 

3.1. A OFERTA ESCOLAR NO PORTO

A concretizar-se o estabelecimento da EMA na cidade do Porto, os funcionários terão à sua dis-
posição diversas estruturas de ensino multilingues, com vocação europeia e internacional, para a 
escolarização dos seus filhos. Esta oferta assenta, em primeiro lugar, nas escolas com currículo in-
ternacional existentes no Porto, que ministram formação nas três línguas de trabalho da Comissão 
Europeia – inglês, francês e alemão.
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DOS FILHOS DOS MEMBROS DO PESSOAL

A vasta e diversa rede escolar existente na região do Porto permite assegurar a todos os descenden-
tes de funcionários da EMA uma transição personalizada, célere e fluida. 

3.1. A OFERTA ESCOLAR NO PORTO

A concretizar-se o estabelecimento da EMA na cidade do Porto, os funcionários terão à sua dis-
posição diversas estruturas de ensino multilingues, com vocação europeia e internacional, para a 
escolarização dos seus filhos. Esta oferta assenta, em primeiro lugar, nas escolas com currículo in-
ternacional existentes no Porto, que ministram formação nas três línguas de trabalho da Comissão 
Europeia – inglês, francês e alemão.

Tabela 3 (a) Breve caracterização das escolas com currículo internacional do Porto

Lycée Français International de Porto (LFIP)

A oferta do LFIP, criado em 1963, abrange todos os níveis de ensino entre o pré-escolar e o secundário. Pertencendo à 
rede global da AEFE (Agence pour l’enseignement français à l’étranger), esta escola providencia um ensino intensivo 

em língua francesa, em linha com os programas preconizados pelo Governo Francês. O diploma emitido pelo LFIP 
beneficia de um amplo reconhecimento internacional.

Deutsche Schule zu Porto

Criado em 1901, o Colégio Alemão do Porto é parte integrante da rede de 130 escolas alemãs espalhadas pelo mundo 
(Deutsche Auslandsschulen International). Esta instituição abrange todos os graus de ensino até ao secundário, ofere-

cendo também serviços de creche. Permite designadamente que os alunos continuem os estudos na Alemanha.

Oporto British School

Criada em 1894, esta é uma das primeiras escolas internacionais do mundo, bem como a mais antiga escola britânica na 
Europa Continental. Esta instituição de ensino acolhe alunos dos 3 aos 18 anos de idade.

Colégio Luso-Internacional do Porto (CLIP)

Criado em 1990, o CLIP conta com alunos de 34 países diferentes, entre os 3 e os 18 anos de idade. Este colégio segue 
os programas nacionais ingleses, com ajustes locais. Está acreditado junto do Conselho de Escolas Internacionais 

(Council of International Schools).

Colégio EFANOR

Criada em 2008, esta escola privada destaca-se pelos seus métodos pedagógicos inovadores e pelo seu forte enfoque 
no ensino de línguas estrangeiras – inglês e espanhol. A sua oferta, que atualmente se estende da creche à escolaridade 

primária, deverá no futuro abranger também o ensino secundário.
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Os estabelecimentos de ensino internacional situados no Porto, que prestam um serviço de reco-
nhecida qualidade, dispõem de capacidade para satisfazer, de forma atempada, as necessidades 
de educação dos filhos dos funcionários da EMA. Com efeito, as escolas com currículo internacional 
possuem capacidade de expansão declarada suficiente para acomodar a procura aquando da relo-
calização da EMA em Portugal, conforme detalhado na tabela seguinte. 

Tabela 3 (b) Oferta disponível nas escolas internacionais do Porto, em setembro de 2018 e se-
tembro de 2019

Fonte: Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) e Câmara Municipal do Porto

Os funcionários que o desejem poderão igualmente inscrever os seus filhos no sistema de ensino 
português, que poderá, assim, complementar a oferta das escolas internacionais da cidade. Assi-
nale-se a este respeito que os curricula nacionais asseguram uma forte aposta no ensino de línguas 
estrangeiras.

O Governo Português garante o acesso gratuito de todos os descendentes de funcionários da EMA, 
que assim o desejem, aos estabelecimentos escolares da rede pública (ou financiada) de educação 
pré-escolar (3 aos 6 anos). É igualmente assegurado o acesso gratuito à rede pública de ensino des-
de o 1.º ciclo do Ensino Básico até ao 12.º ano, em qualquer dos seus perfis (científico-humanístico 
ou profissional), e em estabelecimento situado na proximidade do local de residência (ou de traba-
lho) do funcionário.

Níveis de escolaridade Setembro de 2018 Setembro de 2019
Filhos dos atuais funcionários da EMA, em 
idade pré-escolar e escolar, por categoria 

etária

Creche + Jardim de 
Infância 538 630 117 crianças entre 0-3 anos + 96 crianças entre 

3-5 anos  (à data de julho de 2016)

1.º ciclo + 2.º ciclo 1.201 1.406 231 crianças entre 5-11 anos (à data de julho 
de 2016)

3.º ciclo + Secundário 1.272 1.489 149 crianças entre 11-18 anos (à data de julho 
de 2016)

TOTAL 3.011 3.525 593
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Tabela 3 (c) Número de alunos atual na Escola Pública dentro da Área Metropolitana do Porto 
(AMP)

Fonte: Ministério da Educação 

Acresce à oferta pública uma vasta gama de estabelecimentos de ensino particular, o que permite 
aumentar em cerca de 50% o número de vagas disponíveis.

Tabela 3 (d) Número de alunos na Escola Pública e Privada dentro da Área Metropolitana do 
Porto (2014/2015)

Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência 

Níveis de escolaridade Área Metropolitana do Porto Filhos dos atuais funcionários da EMA em idade 
pré-escolar e escolar, por categoria etária

Pré-escolar 21.262 96 crianças entre 3-5 anos (à data de julho de 2016)

1.º ciclo + 2ºciclo 86.912 231 crianças entre 5-11 anos (à data de julho de 
2016)

3.º ciclo + Secundário 75.978 149 crianças entre 11-18 anos (à data de julho de 
2016)

Níveis de escolaridade Área Metropolitana 
do Porto

Filhos dos atuais funcionários da EMA em idade pré-escolar 
e escolar, por categoria etária

Pré-escolar 44.259 96 crianças entre 3-5 anos (à data de julho de 2016)

1.º ciclo + 2.ºciclo 108.402 231 crianças entre 5-11 anos (à data de julho de 2016)

3.º ciclo + Secundário 135.073 149 crianças entre 11-18 anos (à data de julho de 2016)
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3.2. UMA INTERFACE ÚNICA COM A REDE ESCOLAR

Qualquer que seja a preferência dos funcionários da EMA – Ensino Internacional ou Ensino Portu-
guês –, estes terão ao seu dispor informação adicional para os ajudar na sua escolha, bem como 
apoio nos procedimentos necessários à inscrição dos seus filhos, graças ao Balcão Único centraliza-
do (vide capítulo 4). 

Através do Ministério da Educação, o Governo Português assegurará a constituição de uma equipa 
destinada a servir de primeira interface com os funcionários da EMA, composta por técnicos espe-
cializados e credenciados, dotados de competências linguísticas em inglês. Esta equipa terá como 
finalidades: a facilitação e o acompanhamento dos processos de informação e seleção de percurso 
educativo; a inscrição escolar; a acreditação do percurso educativo anterior; e a concessão de equi-
valências curriculares. Esta equipa será dimensionada de acordo com as necessidades impostas 
pelo processo de relocalização da EMA, por forma a conseguir dar resposta à instalação em simultâ-
neo de todos os funcionários da Agência.

3.3. OFERTA UNIVERSITÁRIA, TAMBÉM EM LÍNGUA INGLESA

Portugal é cada vez mais um destino de eleição de estudantes universitários. Entre 2009 e 2016, o 
número de estudantes estrangeiros em universidades portuguesas quase duplicou, representando 
já 12% do total da população universitária do país. A elevada qualidade das universidades nacionais, 
validada por rankings internacionais (como o Financial Times, o ranking de Xangai ou o Times Hi-
gher Education) e consubstanciada pelo enorme aumento de produção científica, têm sido fatores 
de atratividade do ensino superior português. 
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A quantidade e variedade do ensino ministrado em língua inglesa tem sido outro fator crucial para 
atrair mais alunos estrangeiros. De acordo com os dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Ensino Superior (MCTES) disponíveis para o ano letivo 2014-2015, Portugal oferece cerca de 700 
cursos do ensino superior (licenciaturas, mestrados e doutoramentos) ministrados em inglês (total 
ou parcialmente), 186 dos quais no Porto.

Tabela 3 (e) Cursos do ensino superior ministrados em inglês no Porto

Licenciatura Mestrado MBA Doutoramento Total

Agricultura e silvicultura 0 1 0 1 2
Ciências Aplicadas e Profissões 0 1 0 1 2
Artes, Design e Arquitetura 2 6 0 5 13
Gestão e Administração 6 13 2 2 23
Informática 2 8 0 7 17
Educação e Formação 0 0 0 0 0
Engenharia e Tecnologia 1 9 0 17 27
Estudos Ambientais e Ciências da 
Terra 1 1 0 4 6

Hospitalidade, lazer e desporto 2 1 0 1 4
Humanidades 1 1 0 0 2
Jornalismo e comunicação 0 1 0 0 1
Direito 2 3 0 0 5
Medicina e Saúde 1 14 0 28 43
Ciências Naturais e Matemática 0 8 0 9 17
Ciências Sociais 5 12 0 7 24
Total 23 79 2 82 186
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4. ACESSO ADEQUADO AO MERCADO DE TRABALHO, SEGURANÇA 
SOCIAL E CUIDADOS MÉDICOS TANTO PARA OS FILHOS COMO PARA 
OS CÔNJUGES

Portugal tem uma vasta experiência no acolhimento de organismos internacionais. A nível da 
União Europeia, acolhe desde 1998 o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência  
(EMCDDA) e desde 2004 a Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA). 

Outras organizações internacionais escolheram também Portugal para se instalarem, como é o caso 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), do Centro Norte-Sul do Conselho da Eu-
ropa, ou ainda de diversas estruturas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) . 

Portugal tem sido reconhecido internacionalmente como um país acolhedor e que dá as boas vin-
das não só a todos os que o visitam como também àqueles que pretendem estabelecer-se de forma 
definitiva no país.
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4. ACESSO ADEQUADO AO MERCADO DE TRABALHO, SEGURANÇA 
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Portugal tem uma vasta experiência no acolhimento de organismos internacionais. A nível da 
União Europeia, acolhe desde 1998 o Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência  
(EMCDDA) e desde 2004 a Agência Europeia de Segurança Marítima (EMSA). 

Outras organizações internacionais escolheram também Portugal para se instalarem, como é o caso 
da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), do Centro Norte-Sul do Conselho da Eu-
ropa, ou ainda de diversas estruturas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) . 

Portugal tem sido reconhecido internacionalmente como um país acolhedor e que dá as boas vin-
das não só a todos os que o visitam como também àqueles que pretendem estabelecer-se de forma 
definitiva no país.

A este nível, refira-se que de acordo com o Global Peace Index, elaborado pelo Institute for Eco-
nomics and Peace, Portugal é atualmente o terceiro país mais pacífico do mundo e o primeiro da 
União Europeia. 

4.1. BALCÃO ÚNICO

De forma a facilitar a instalação e integração dos funcionários, Portugal disponibilizará um Balcão 
Único de acolhimento que terá como objetivo primordial ajudar os trabalhadores da EMA e as suas 
famílias em todo o processo de mudança, facilitando procedimentos e minimizando o impacto des-
ta mudança nas suas vidas. 

Com o Balcão Único pretende-se: 

• Garantir uma mudança rápida e harmoniosa das famílias, através da congregação de serviços e 
aconselhamento;

• Comunicar de forma clara as necessidades de interação com as entidades da administração 
pública portuguesa e facilitar e/ou intermediar a relação com essas entidades;

• Informar sobre os direitos e deveres dos cidadãos estrangeiros em território português;
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• Garantir que o atendimento para os diversos assuntos é efetuado de forma integrada e com o 
mínimo possível de deslocações e interações.

Este Balcão de acolhimento prestará aconselhamento sobre diversas áreas e serviços importantes 
para a mudança e estabelecimento dos trabalhadores da EMA e das suas famílias, concentrando não 
só serviços ditos públicos (incluindo pontos de contacto de diversos Ministérios), como também o 
contributo de associações privadas (como, por exemplo, a Associação de Escolas do Ensino Parti-
cular). 

Em particular, será possível no Balcão Único de acolhimento recolher informação e aconselhamento 
nos seguintes temas:

• Acolhimento no país e gestão das formalidades;

• Estabelecimento de residência e instalação; 

• Acompanhamento da transição para as estruturas de ensino em Portugal (vide ponto 3.2.); 

• Informação sobre o sistema de transportes; 

• Um serviço “concierge Saúde"; 

• Serviço de rápida integração no mercado de trabalho português para cônjuges.

Este Balcão terá uma dimensão presencial inicialmente em Londres, nos meses que antecederem 
a mudança de instalações e, mais tarde, também no Porto de forma a acompanhar toda a transição. 
Ficará disponível na cidade do Porto nos 18 meses após a relocalização da Agência, para garantir o 
follow-up adequado. Adicionalmente, será complementado com uma versão digital – Balcão Único 
Virtual – que ficará disponível em simultâneo com o Balcão presencial em Londres. 

Iniciativas de simplificação da vida dos cidadãos, como a presente proposta para os funcionários da 
EMA e suas famílias, são apanágio do Governo de Portugal nos últimos anos, com diversos progra-
mas desenvolvidos, sendo o mais icónico o Programa SIMPLEX, lançado em 2006. Este programa 
agrega diversas iniciativas e tem como principal objetivo tornar mais fácil a vida dos cidadãos e 
das empresas na sua relação com a Administração e, simultaneamente, contribuir para aumentar a 
eficiência interna dos serviços públicos. As suas principais ferramentas de atuação baseiam-se na 
simplificação legislativa e administrativa e em medidas de administração eletrónica.

 

Esta forte aposta na simplificação e digitalização dos serviços permitiu a Portugal alcançar posições 
cimeiras a nível europeu em indicadores de e-Governance, como é visível no relatório recente da 
Comissão Europeia (“European e-Government Benchmark”), com Portugal a ocupar o 4.º lugar nos 
serviços centrados nos cidadãos, o 4.º lugar em transparência e o 6.º lugar em facilitadores de tec-
nologias de informação. No indicador de mobilidade transfronteiriça, Portugal assume igualmente 
um lugar acima da média europeia no que se refere a empresas, e alinhada com a média no que se 
refere a cidadãos.



41

Candidatura de Portugal à relocalização da Agência Europeia de Medicamentos (EMA)

Destaca-se ainda a existência de um serviço singular na cidade do Porto: um “concierge” na área da 
Saúde, que funciona como um assistente pessoal que apoiará os funcionários da EMA e as suas famí-
lias de forma imediata, contando com médicos especialistas de reconhecida valia a nível nacional e 
internacional, os quais se dedicam a analisar e a aconselhar as melhores opções no que respeita às 
terapias e às instituições mais adequadas, para cada caso clínico ou doença específica.

Será também criada, a título gratuito, uma linha telefónica internacional dirigida aos funcionários 
da EMA, que disponibilizará informações específicas (numa ótica de tailor-made assistance) em 
tempo real sobre a cidade do Porto.

4.2. PACOTE DE BOAS-VINDAS

4.2.1. REGIME FISCAL

Portugal oferece um dos regimes fiscais mundialmente mais atrativos para profissionais qualificados 
em atividades de elevado valor acrescentado. Com o objetivo de atrair estes profissionais para Por-
tugal, foi criado em 2009 o regime de Residente Não Habitual, com legislação própria e em vigor 
desde então.

Para ser elegível para este regime, os cidadãos (não só estrangeiros, como portugueses) deverão 
estabelecer a sua residência fiscal em Portugal num período superior a 6 meses do ano fiscal, ou 
manter uma residência com intenção de habitação em território português. Adicionalmente, não 
poderão ter sido considerados residentes em Portugal nos 5 anos anteriores ao pedido de inclusão 
neste regime, sendo o mesmo aplicável durante um período de 10 anos a partir da data de inscrição 
como residente fiscal em Portugal.

Este regime especial está limitado a candidatos cuja profissão se enquadre nas atividades de ele-
vado valor acrescentado (como definido pela lei), incluindo, sem limitação, investidores, gestores, 
diretores, médicos, artistas, arquitetos, etc. Segundo este regime, os rendimentos auferidos através 
destas atividades exercidas em Portugal serão sujeitos à taxa única de IRS (Imposto sobre Rendi-
mento Singular) de 20%. Existe também a possibilidade de alguns rendimentos auferidos em outros 
países por estes profissionais serem sujeitos à mesma tributação, se cumpridos alguns critérios adi-
cionais.

O Governo Português acredita que a possibilidade de integrar este regime fiscal constitui um fa-
tor de atração para os cônjuges/parceiros dos funcionários da EMA, no estabelecimento das suas 
profissões e atividades em Portugal. Esta atratividade funciona não só para os cônjuges dos atuais 
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funcionários da EMA, como para os potenciais novos funcionários de toda a União Europeia que 
poderão vir a ser contratados no futuro.

4.2.2. APOIO NA PROCURA DE EMPREGO 

A economia portuguesa tem neste momento perspetivas de crescimento futuro muito positivas.2  
O PIB atingiu no 1.º trimestre deste ano o maior crescimento desde o início do século (2,8%), o que 
deverá levar a um crescimento superior a 2% para a totalidade do ano, acima da média europeia, 
enquanto o défice de 2016 (2%) foi o mais baixo dos últimos 40 anos.

Foram criados 135 mil novos postos de trabalho desde 2016 e o emprego está a crescer de forma 
transversal em todos os setores, mas em especial nos mais produtivos. A taxa de desemprego re-
cuou, atingindo hoje 9,4% e num contexto de aumento da população ativa.

Os efeitos positivos da retoma sustentada da economia portuguesa e a crescente imagem positiva 
do país no exterior estão a induzir um nível de confiança nos diversos agentes económicos. A con-
fiança dos consumidores encontra-se atualmente no valor mais alto de sempre e o clima económico 
atingiu os valores máximos dos últimos 15 anos, sinalizando uma perspetiva de crescimento da eco-
nomia de longo prazo.

Sinal do empenho do Governo Português nesta recuperação é o elevado número de iniciativas de 
promoção de empreendedorismo que têm atraído para Portugal talento e inovação internacionais, 
e que posicionam hoje em dia o país como o 25.º do mundo com as melhores condições para criar 
um novo negócio (ranking do Banco Mundial).  

Os cônjuges dos trabalhadores da EMA terão ao seu dispor todas estas ferramentas de ajuda à cria-
ção do seu próprio negócio, assim como apoio do Estado em caso de procura de emprego por 
conta de outrem. 

Através do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), qualquer cidadão residente pode 
obter apoio na procura de emprego, através do Portal online ou, presencialmente, num Centro de 
Emprego. Adicionalmente, e através da rede EURES, o IEFP pode apoiar no recrutamento de pro-
fissionais qualificados na Europa.

De acordo com o perfil de cada um dos cônjuges, o IEFP, em estreita articulação com o Balcão Úni-
co de acolhimento, ajudará a identificar quais os instrumentos mais adequados para a mais rápida 
integração no mercado de trabalho português.

2  Para informação mais detalhada sobre a economia portuguesa e o seu modelo de desenvolvimento, vide o Anexo I – En-
quadramento macroeconómico.
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4.2.3. SEGURANÇA SOCIAL

Portugal dispõe de um avançado sistema de proteção social pretendendo assegurar direitos básicos 
dos cidadãos e a igualdade de oportunidades, bem como promover o bem-estar e a coesão social 
para todos os cidadãos portugueses ou estrangeiros que exerçam atividade profissional ou residam 
no território nacional. O sistema de segurança social é gerido pelo Ministério do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social ao nível central e pelos centros distritais da Segurança Social ao nível local.

O regime contributivo do Sistema Previdencial de Segurança Social tem procurado ajustar-se às 
mudanças operadas no mercado de trabalho, incluindo a generalização de novos tipos de vínculos 
laborais, a diversificação dos rendimentos de trabalho, assim como o aumento do risco de eventua-
lidades a que os trabalhadores estão sujeitos. 

A matriz atual do Sistema de Segurança Social incorpora os contributos de vários acordos tripartidos 
celebrados no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS). 

O regime contributivo e a proteção aplicável aos familiares dos funcionários da EMA são em tudo 
semelhantes aos de um trabalhador português por conta de outrem ou independente em Portugal, 
com os respetivos direitos e deveres associados.

No caso de nacionais de outros Estados-membros da União Europeia, estes cidadãos serão abran-
gidos pelo Regulamento de Coordenação de Sistemas de Segurança Social que determina que 
poderão escolher o destino das suas contribuições, quer seja o país de origem dos seus contratos 
de trabalho, quer seja o país de residência (neste caso Portugal). No caso de trabalhadores inde-
pendentes, caso iniciem a sua atividade em território nacional, deverão contribuir para a Segurança 
Social portuguesa.

Qualquer que seja a sua opção de contribuição, todas as contribuições serão totalizadas às ante-
riormente efetuadas no país de origem para efeitos de prazos de garantia de prestações, ao abrigo 
da convenção multilateral de segurança social do espaço europeu. Deste modo, prestações como 
apoio na doença ou na parentalidade não serão afetadas pela mudança de país contributivo. Do 
mesmo modo, o tempo contributivo em Portugal será incluído na contagem da carreira contributiva, 
tendo direito, à data da reforma, a uma pensão atribuída pelo sistema português.

Adicionalmente, e para cidadãos não abrangidos por qualquer sistema obrigatório de proteção so-
cial de qualquer país, existe ainda a possibilidade de contribuições para a Segurança Social portu-
guesa através de inscrição no Seguro Social Voluntário, desde que residam em Portugal há, pelo 
menos, um ano.
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4.2.4. ACESSO A CUIDADOS DE SAÚDE

Portugal conta com uma longa tradição na prestação de cuidados de saúde centralizada pelo Esta-
do, tendo as primeiras iniciativas legislativas neste sentido sido tomadas em 1946. Após a revolução 
democrática de 1974 iniciou-se uma reestruturação destes serviços que levou à criação do atual 
Serviço Nacional de Saúde (SNS) em 1979. O SNS é um serviço de acesso universal, financiado pelo 
orçamento central do Estado Português e que tem como objetivo primordial a defesa da saúde 
individual e coletiva dos cidadãos. Coexistem ainda, em paralelo com o SNS, sistemas de seguro 
específicos para certas profissões (por exemplo, funcionários públicos ou bancários), os chamados 
subsistemas, assim como os seguros privados de saúde de contribuição voluntária.

O sistema de saúde português, que inclui os três componentes supracitados (SNS, subsistemas e os 
seguros privados), destaca-se pela sua qualidade e reconhecimento internacional, tendo sido clas-
sificado em 12.º lugar (em 191 países) no World Health Report de 2016 da Organização Mundial de 
Saúde. Outros indicadores a nível europeu, como o Euro Health Consumer Index 2016 confirmam 
o bom desempenho do sistema de saúde português, com um 14.º lugar (em 35 países). O elevado 
número de médicos por habitante, cerca de 443 por 100.000 habitantes (em 2014), é crucial para ga-
rantir a qualidade deste sistema, sendo Portugal o 5.º país na UE28 neste indicador, acima da média 
europeia de cerca de 350 médicos por 100.000 habitantes. 

Todos os cidadãos têm acesso aos cuidados de saúde prestados pelo SNS, incluindo cidadãos es-
trangeiros, sendo atribuído a estes últimos um cartão de utente que lhes confere igualdade de di-
reitos face a qualquer cidadão português. No caso específico da relocalização dos funcionários da 
EMA e das suas famílias para o Porto, será efetuado um registo direto e imediato no SNS, sendo-lhes 
atribuído automaticamente o número de utente, tornando possível a utilização, de forma imediata, 
dos serviços dos Centros de Saúde.

O SNS tem como “porta de entrada” preferencial a rede de cuidados de saúde primários, consubs-
tanciada pela rede de Unidades de Saúde Familiares (USFs), Unidades de Cuidados de Saúde Per-
sonalizados (USCPs), reunidos em Agrupamentos de Centros de Saúde (ACES). Esta organização 
resultou da reforma dos cuidados de saúde primários iniciada em 2005, com o objetivo de melhorar 
a acessibilidade, a qualidade, a continuidade e a eficiência dos cuidados de saúde, assim como a 
satisfação de utilizadores e profissionais. Esta rede é composta por quase 500 USFs e mais de 400 
UCSPs, organizadas em 55 ACES por todo o país. Os cidadãos (portugueses ou estrangeiros com 
autorização de residência) deverão estar inscritos nas USFs ou UCSPs da sua área de residência, 
onde lhes é atribuído um médico de Medicina Geral e Familiar (“médico de família”), que prestará 
os cuidados de saúde de primeira linha, incluindo prevenção. Em caso de doença aguda, o médico 
de família deverá encaminhar os doentes para os cuidados de saúde especializados, disponíveis na 
rede de cerca de 120 hospitais públicos. 

A oferta privada de cuidados de saúde tem registado um enorme crescimento nos últimos anos, 
com uma enorme variedade de hospitais e clínicas espalhadas por todo o país. Atualmente, os ope-
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radores privados oferecem mais de 140 unidades com capacidade de internamento por todo o país, 
incluindo cerca de 90 hospitais. Muitos destes operadores trabalham há muito com as principais 
seguradoras internacionais, tendo uma vasta experiência no atendimento de doentes não portu-
gueses. 

Evidencia-se a existência de 4.349 estabelecimentos de saúde no Distrito do Porto, localizando-se 
1.285 no Concelho do Porto. Quanto a unidades de saúde com internamento, 65 são na Área Metro-
politana do Porto (17 concelhos), e 21 no Concelho do Porto.

4.2.5. ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA

A língua portuguesa é a língua oficial de vários países, sendo uma língua global que se projeta em 
todos os continentes, com mais de 260 milhões de falantes. Está entre as cinco línguas mais faladas, 
atualmente, em todo o mundo, e também entre as cinco mais usadas na Internet e entre as três mais 
usadas no Twitter. É a terceira língua indo-europeia mais falada no mundo, a seguir ao espanhol e ao 
inglês, e é a primeira língua mais falada no hemisfério sul. É língua oficial em países da Europa, da 
América Latina, da África Ocidental, da África Austral e do Sudeste Asiático e, por via das diásporas, 
emprega-se sistematicamente também na América do Norte, na Ásia do Sul e na Oceânia.

 

O Camões — Instituto da Cooperação e da Língua3 – disponibiliza cursos à distância de língua por-
tuguesa em multiplataforma nas modalidades de autoaprendizagem, tutoria em grupo e individual. 
Os cursos em regime de autoaprendizagem serão disponibilizados gratuitamente aos trabalhadores 
da EMA e suas famílias. As modalidades de cursos a distância com tutoria, quer os cursos gerais, 
quer para fins específicos, serão disponibilizados com um custo acessível.

3  http://www.instituto-camoes.pt
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5. CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES

Portugal está empenhado numa relocalização harmoniosa da EMA para a nova sede, garantindo 
que a Agência pode assumir as suas funções no novo local à data da saída do Reino Unido da União 
e assegurando a continuidade das suas atividades, que deverão permanecer operacionais durante 
a transição.

Como pode ser verificado nos anteriores capítulos, por forma a assegurar essa transição, Portugal 
compromete-se a cumprir o calendário necessário designadamente no que respeita: (i) à dispo-
nibilidade de instalações adequadas para a sede da Agência; (ii) à existência de vagas nas escolas 
apropriadas para os filhos dos funcionários; (iii) à interface que permitirá aos funcionários e às suas 
famílias uma instalação bem-sucedida, com acesso a toda a informação necessária para o contacto 
com os serviços relevantes.

Para o efeito, assinale-se também que o INFARMED, I.P., que desempenha um papel de destaque 
no Sistema Europeu do Medicamento e no seio da EMA, está comprometido em reforçar a sua co-
laboração com a Agência. 
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e assegurando a continuidade das suas atividades, que deverão permanecer operacionais durante 
a transição.

Como pode ser verificado nos anteriores capítulos, por forma a assegurar essa transição, Portugal 
compromete-se a cumprir o calendário necessário designadamente no que respeita: (i) à dispo-
nibilidade de instalações adequadas para a sede da Agência; (ii) à existência de vagas nas escolas 
apropriadas para os filhos dos funcionários; (iii) à interface que permitirá aos funcionários e às suas 
famílias uma instalação bem-sucedida, com acesso a toda a informação necessária para o contacto 
com os serviços relevantes.

Para o efeito, assinale-se também que o INFARMED, I.P., que desempenha um papel de destaque 
no Sistema Europeu do Medicamento e no seio da EMA, está comprometido em reforçar a sua co-
laboração com a Agência. 

As condições socioeconómicas oferecidas por Portugal e pela cidade do Porto asseguram que a 
EMA terá uma localização altamente atrativa para os recursos humanos qualificados de que precisa 
para manter os exigentes níveis de trabalho do setor do medicamento. A dinâmica, em Portugal e no 
Porto, de crescimento, reconhecimento e competitividade do sector da saúde e, em particular, de 
qualidade e disponibilidade dos recursos humanos associados, constitui-se como uma fonte de ex-
celência de captação dos recursos humanos necessários a uma transição harmoniosa para Portugal.

O empenho de Portugal na continuidade das atividades da EMA será vertido num acordo-sede a ser 
celebrado após a decisão do Conselho da União Europeia sobre a sua relocalização.

5.1. COLABORAÇÃO DO INFARMED COM A EMA

O INFARMED – Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, I. P., é o organismo 
nacional responsável pela regulação e supervisão dos setores dos medicamentos de uso humano e 
produtos de saúde (dispositivos médicos e produtos cosméticos). Tem um quadro de cerca de 350 
profissionais altamente qualificados em diversas áreas, em particular nas ciências da vida, e apoia-
-se, para prossecução das suas atividades, em comissões especializadas com cerca de 300 peritos 
oriundos de instituições académicas. 
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Na prossecução da sua missão e visão, o INFARMED tem desenvolvido, ao longo dos anos, um con-
junto de iniciativas conducentes ao pleno desempenho do seu papel na regulação europeia, à mo-
dernização dos seus meios e recursos e à promoção da eficiência e gestão da qualidade.

O INFARMED contribui de forma decisiva para: a evolução da regulação a nível europeu; a sus-
tentabilidade do SNS; uma maior transparência, acessibilidade, qualidade, equidade, no setor do 
medicamento e dispositivos médicos; a evolução do modelo de avaliação de tecnologias de saúde; 
a inovação nas ciências biomédicas; e para a crescente procura de informação por parte dos cida-
dãos e maior literacia em saúde.

O prestígio do INFARMED e a sua participação ativa na construção e nos processos de avaliação 
científica da EMA colocam Portugal como um país que se destaca para acolher a Agência, garantin-
do também as condições de estabilidade para o funcionamento de todo o sistema.

Desde o início da sua condição de membro da União Europeia, que Portugal manteve uma partici-
pação ativa, tanto na construção do Sistema Europeu do Medicamento, como no seu desenvolvi-
mento e consolidação. 

Outro corolário dessa intervenção é a posição cimeira que o regulador nacional ocupa no âmbito 
dos procedimentos de avaliação de medicamentos e na coordenação de comités e grupos de tra-
balho desta Agência europeia. 

Acresce a posição de destaque assumida por Portugal como um dos primeiros coordenadores da 
estrutura de gestão vigente na rede de chefes das agências do medicamento, elemento indispensá-
vel à definição do planeamento estratégico do Sistema Europeu do Medicamento, no qual se inclui 
a EMA. 

Esta relação de proximidade com a Agência materializa-se também nas dezenas de colaboradores 
portugueses, admitidos em concurso público internacional, que desenvolvem trabalho na EMA, 
muitos em cargos de topo.

O INFARMED tem vindo a promover a intensificação da aposta nas áreas de especialização emer-
gentes através do investimento na formação, das capacidades técnicas e laboratoriais e nos progra-
mas de investigação nas áreas médica, farmacêutica e de engenharia biomédica, visando um signi-
ficativo aumento da competitividade na oferta e capacidade técnico-científicas e na adequação dos 
serviços do INFARMED à vinda da EMA para Portugal. 

O INFARMED tem em curso um processo de revisão do seu estatuto legal com o objetivo de refor-
çar, afetar e mobilizar as competências técnico-científicas nacionais, para continuar a assegurar uma 
participação ativa e determinante no processo de avaliação dos medicamentos, com especial enfo-
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que nos produtos inovadores, apetrechando esta Autoridade com os meios humanos, científicos e 
técnicos necessários. Esta alteração determinará o aumento da eficácia da participação no Sistema 
Europeu do Medicamento sob a égide da Agência europeia e da Comissão. 

O INFARMED tem igualmente vindo a reforçar, em número e competência, as suas Comissões Es-
pecializadas por forma a absorver os processos de avaliação que serão redistribuídos, devido à saída 
do Reino Unido da União Europeia, e apoiando a continuidade da atividade da EMA, cumprindo 
com os níveis de elevada qualidade que a proteção da saúde pública exige. 

Esse reforço das capacidades avaliativas reflete-se igualmente a nível organizacional com um pro-
cesso de planeamento e afetação de recursos que visa, até 2019, uma otimização dos tempos de 
avaliação e um aumento significativo no número de processos que Portugal se dispõe a avaliar. Para 
atingir estes objetivos, serão investidos pelo Governo Português cerca de 4,8 milhões de euros. 

O envolvimento ativo do INFARMED no Sistema Europeu de Saúde, indissociavelmente ligado à 
sua elevada reputação técnico-científica, pode ser quantificado através dos seguintes dados:

• Membro de Comités EMA desde 1995;

• 3.º lugar como relator de processos de fármaco-vigilância;

• 4.º lugar de Portugal como Estado-membro de referência para o procedimento de autorização 
por reconhecimento mútuo ou descentralizado;

• 2.º lugar na avaliação de designações de medicamentos órfãos;

• Portugal como chair do Comité dos medicamentos órfãos;

• Portugal entre os 3 países com maior número de dirigentes da EMA;

• Portugal em 8.º lugar no staff total da EMA (890);

• Desde 2005, mais de 125 avaliações da responsabilidade de Portugal.

5.2. ELEVADA ATRATIVIDADE PARA OS ATUAIS FUNCIONÁRIOS DA EMA  

Para além de apresentar um ecossistema com grande dinamismo na área da saúde, a cidade do Por-
to consegue reunir um ambiente económico favorável, uma elevada qualidade de vida e um custo 
de vida acessível: em conjunto, estes elementos ajudarão a garantir uma transição suave para a EMA. 
Com efeito, o Porto é um destino com forte atratividade para que os funcionários que atualmente 
trabalham na Agência acompanhem a sua relocalização para Portugal.
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5.2.1. AMBIENTE SOCIOECONÓMICO DINÂMICO

Portugal evidencia uma retoma económica sólida, assente num ambicioso plano de reformas estru-
turais onde a modernização, inovação e qualificação dos recursos humanos são apostas chave. Os 
níveis de segurança, a estabilidade política, a geografia e as condições meteorológicas de Portugal 
são pontos positivos para o reforço de um ambiente favorável ao investimento. 

Portugal constitui uma excelente plataforma para a afirmação empresarial: a posição geoestratégica 
do país, os profissionais qualificados, o ambiente legal e regulatório francamente aberto ao investi-
mento e a atitude política de fomento de setores de elevado know-how e nível tecnológico.

O Relatório para a Competitividade Global do World Economic Forum posiciona Portugal na 16.ª 
posição (em 138 países) na qualidade global das suas infraestruturas. A qualidade da infraestrutura 
rodoviária destaca-se neste domínio, com o mesmo relatório a posicionar Portugal num 9.º lugar, 
com uma rede viária de mais de 18.000 km de extensão, incluindo mais de 3.000 km de autoestra-
das.   

Portugal possui avançadas e competitivas infraestruturas de Tecnologias de Informação, que têm 
potenciado o crescimento de um ecossistema de desenvolvimento digital e uma dinâmica de cria-
ção de emprego e novos negócios nesta área, atraindo um número crescente de trabalhadores es-
trangeiros qualificados. 

A utilização de serviços fixos e móveis de banda larga é generalizado, quer no setor público, quer 
no setor privado, tendo o país atingido o 7.º lugar (em 61 países) no ranking de Tecnologias digitais 
e de comunicação, no relatório IMD – World Competitiveness Yearbook 2016. Também segundo o 
Europe’s Digital Progress Report de 2017, “a performance de Portugal mantém-se bastante acima 
da média da UE”, com diversas iniciativas públicas e privadas de aumento de eficiência e de melho-
ria de serviços aos cidadãos, de que é exemplo a receita médica eletrónica. A qualidade das infraes-
truturas de comunicação é fundamental para atingir estes resultados, estando Portugal situado no 
8.º lugar (na UE28) na disponibilidade de banda larga, em 6.º lugar na cobertura 4G e também em 
4.º lugar na percentagem de subscrições de banda larga, segundo o DESI 2017 – Digital Economy 
and Society Index.

Portugal tornou-se um dos principais destinos para investimento estrangeiro nos últimos anos. De 
acordo com a EY (EY’s Attractiveness Survey Portugal – 2017), o número de projetos de investimen-
to estrangeiro em Portugal cresceu cerca de 26% em 2016. 32% dos investidores inquiridos esperam 
expandir ou estabelecer operações em 2017. Em termos futuros, as perspetivas são muito positivas, 
sendo expectável um aumento de investimento em 15% a partir de 2016.

O Porto é um exemplo desta dinâmica económica positiva, impulsionada pelo crescimento de base 
tecnológica. No que respeita à inovação e ao empreendedorismo, a cidade conta com 69 centros 
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de Investigação & Desenvolvimento (I&D), que reúnem ao todo 10.245 pessoas. O Porto foi conside-
rado a 3.ª melhor cidade para investir, no Sul da Europa (FDI Intelligence, 2014/2015).

Tabela 5 (a)  Indicadores socioeconómicos chave – Área Metropolitana do Porto  

Fonte: Câmara Municipal do Porto

Nos últimos anos, verificou-se um grande aumento de investimento estrangeiro no Porto. Atualmen-
te, existem 872 empresas multinacionais estrangeiras na Área Metropolitana do Porto, das quais 301 
se encontram localizadas na cidade do Porto.

A InvestPorto foi criada em 2015 pelo Município do Porto com a missão de promover a atração de in-
vestimento e a dinamização económica da cidade. Nos dois últimos anos, a InvestPorto apoiou 154 
projetos de investimento na cidade, 75 dos quais internacionais, representando um valor superior a 
400 milhões de euros de investimento e mais de 11 mil empregos. A maioria destes investimentos 
enquadra-se nos setores das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), Nearshore e Servi-
ços Partilhados, Agroalimentar, Imobiliário, Turismo, Saúde, Biotecnologia, entre outros.

Cada vez mais empresas estrangeiras têm escolhido o Porto para instalar as suas operações inter-
nacionais tendo o primeiro trimestre de 2017 batido todos os recordes de investimento tecnoló-
gico e industrial na cidade. Os indicadores preliminares mostram que o crescimento exponencial 
da instalação de empresas na cidade nos últimos três anos disparou em 2017, registando-se nos 
últimos dois meses a inauguração de importantes investimentos, criadores de emprego altamente 
especializado.

Na última década, o Porto tem assistido a um desenvolvimento notável no seu ecossistema de em-
preendedorismo. Em 2015, foram criadas 1.722 novas empresas, o que representou uma taxa de 
crescimento de 30% face a 2012. A região do Porto é considerada a mais empreendedora de Portu-
gal, representando 36% do número total de startups criadas no país.

Atualmente, existem 13 incubadoras de empresas e 16 espaços de co-working na Área Metropolita-
na do Porto. O Parque Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto (UPTEC) é um dos vencedo-
res do European Regiostars 2013 e acolhe cerca de 200 startups das mais inovadoras em Portugal, 
incluindo as apoiadas pela Agência Espacial Europeia.

Indicadores Área Metropolitana do Porto

População (2015) 1,7 milhões

PIB (2015) 28,3 mil milhões €

Crescimento anual do PIB (2015) 4,10%

PIB per capita (2015) 16.374 €

Crescimento anual do PIB per capita (2015) 4,60%

Exportações de bens (2016) 10,4 mil milhões €

Crescimento anual das exportações de bens (2016) 5,40%
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A dinâmica do ecossistema empreendedor, juntamente com iniciativas como a Web Summit, con-
tribuirá para promover novas oportunidades de negócios, favoráveis à criação de um mercado de 
trabalho qualificado e inovador.

5.2.2. QUALIDADE DE VIDA EXCECIONAL

Num contexto internacional de mudanças sociais constantes e desafios globais de segurança, é im-
prescindível destacar as características únicas de Portugal em termos de qualidade de vida, que 
o tornam um país altamente atrativo para o estabelecimento de um projeto de vida em família ou 
individualmente. Com efeito, o país destaca-se pelo clima de paz e segurança, pelos atributos nos 
domínios da saúde e do ambiente, pelas qualidades naturais, a oferta turística, cultural e de lazer, e 
a reconhecida hospitalidade. Todos estes fatores tornam Portugal atrativo para residentes e turistas 
estrangeiros: é um país com 10 milhões de habitantes que recebe mais de 17 milhões de turistas.

Portugal é considerado o 3.º país mais seguro do mundo (2017), segundo o Institute for Economics 
and Peace. Este sentimento de segurança é vivido e sentido pelos portugueses no seu dia-a-dia, 
assim como pelos milhares de turistas que o visitam anualmente. Segundo a OCDE, 69% dos portu-
gueses consideram seguro passear à noite sozinho no país (ligeiramente acima da média da OCDE 
de 68%).

As bases históricas de abertura ao mundo, iniciadas ainda na era dos Descobrimentos, há mais de 
cinco séculos, perduram na cultura portuguesa, sendo Portugal um país aberto ao exterior. Os por-
tugueses são especialistas na arte de bem receber, contando-se mais de 60% da população que fala 
pelo menos uma língua estrangeira, fazendo com que os residentes de outras nacionalidades se 
sintam em casa. 

Estas características têm permitido ao país receber e reter talento de todo o mundo, como é visível 
no recente Global Talent Competitiveness Index (Insead, Adecco Group, Human Capital Leader-
ship Institute, 2017) que posiciona Portugal num 31.º lugar, entre 118 países. Este relatório destaca 
a posição de Portugal em tópicos como a tolerância – 5.º lugar na tolerância perante minorias e 8.º 
lugar na tolerância perante imigrantes – e “Lifestyle”, com o 9.º lugar na conjugação de indicadores 
que incluem desempenho ambiental, segurança pessoal, cuidados de saúde e saneamento.

Adicionalmente, Portugal é um dos países da Europa com maior disponibilidade solar, com uma 
média anual de 2.200 a 3.000 horas de exposição solar. No Porto, há 220 dias de sol por ano, e uma 
média diária de 7,7 horas de sol. Este facto, para além do efeito positivo na vida ativa da população, 
permite projetar uma redução de custos energéticos, condição que pode ser potenciada com a 
adoção de sistemas energéticos amigos do ambiente. 

A Cultura é parte integrante da vida do Porto. Capital Europeia da Cultura em 2001, a cidade tem, 
desde então, reforçado a sua posição como polo cultural da Europa, atraindo visitantes de todo o 
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mundo. O Porto foi aliás considerado o melhor destino europeu em 2014 e em 2017 nos Best Euro-
pean Destination Awards.

Casa de dois arquitetos distinguidos com o Prémio Pritzker, Álvaro Siza Vieira e Eduardo Souto Mou-
ra, o Porto dispõe de múltiplos espaços culturais de exceção (39 museus, 20 cinemas, 12 teatros, 
9 espaços de apresentação e várias galerias de arte), que oferecem uma intensa agenda cultural 
durante todo o ano.

Entre os espaços mais conceituados da oferta cultural do Porto encontramos: 

• O Museu de Arte Contemporânea de Serralves, que recebe mais de 500.000 visitantes por ano, 
sendo um dos museus mais visitados em Portugal e um centro cultural de referência na Penínsu-
la Ibérica. O projeto do Museu é da autoria do arquiteto Siza Vieira.

• A Casa da Música, que é hoje um dos principais símbolos da cidade, sendo reconhecida pela 
sua impressionante arquitetura, projetada pelo arquiteto holandês Rem Koolhaas.

• O Teatro Nacional São João é o principal teatro do Porto e um dos mais reconhecidos em Por-
tugal. Foi classificado como um monumento nacional e possui uma vasta programação cultural.

 

O Porto é também palco de grandes eventos como o Red Bull Air Race e os festivais NOS Primavera 
Sound e MEO Marés Vivas. O Serralves em Festa é um dos maiores eventos culturais da cidade, 
agregando música, dança, teatro, arte performativa e circo contemporâneo, com participação de 
artistas de todo o mundo. De assinalar ainda a rica tradição de festividades populares no Porto: a 
festa de São João é um evento de grande dimensão com mais de 600 anos de história, atraindo 
milhares de visitantes.

A oferta cultural do Porto é complementada pela sua famosa gastronomia, que combina tradições 
mediterrânicas e atlânticas. A região vinhateira do Alto Douro –  a par com o centro histórico do Por-
to – está classificada pela UNESCO como Património Mundial. 

A cidade possui ainda uma vida noturna vibrante, graças aos inúmeros cafés e bares que mantêm as 
ruas da Baixa animadas durante toda a noite.

5.2.3. CUSTO DE VIDA ACESSÍVEL

O Porto combina condições económicas favoráveis, uma qualidade de vida excecional e 
um custo de vida atrativo. 
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Tabela 5 (b) Despesa anual média por divisões da COICOP (2015/2016) e valores médios de 
avaliação bancária dos alojamentos (2016)

Fonte: Ministério da Economia e Instituto Nacional de Estatística

No que respeita ao mercado imobiliário, refira-se que: a renda média para arrendamentos 
residenciais situa-se nos 6,50€ por m2 (dados de 2016); enquanto o valor médio para aquisi-
ção de habitação é de 1.317€ por m2 (dados de 2015). Este último valor é ainda mais acessí-
vel na Área Metropolitana do Porto, cifrando-se em 971€ por m2. Tais valores posicionam o 
Porto como uma cidade altamente atrativa, a nível europeu.

Gráfico 5 (a) Área média (m2) de novas habitações por 200.000 €, 2015

Fonte: Deloitte, Property Index | Julho 2016; Notas: *preço de oferta, **habitação usada, ***toda a habitação (nova e 
usada), †2014, ††white box condition.

Indicadores socioeconómicos Região Norte
(Valores em €/ano)

Despesa total anual média por agregado familiar 20.437

Produtos alimentares e bebidas não alcoólicas 3.065

Habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis 6.144

Saúde 1.127

Transportes 3.029
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5.3. PORTUGAL E O PORTO: UMA POOL DE TALENTOS NA INVESTIGAÇÃO E NAS 
CIÊNCIAS DA SAÚDE

5.3.1. A VERTENTE CIENTÍFICA E EDUCATIVA

De acordo com o Global Competitiveness Index 2016-17 do World Economic Forum, Portugal ocu-
pa o 25.º lugar quanto à qualidade dos institutos de investigação científica.

O ecossistema de I&D em Portugal é composto tanto pelo setor público, como pelo setor privado. 
Por exemplo, em 2015, o setor empresarial nacional foi responsável pela execução de 46% da despe-
sa total em I&D, albergando 11.785 investigadores. Já o ensino superior português foi responsável 
por igual percentagem, mas agrupando 25.043 investigadores.

A comunidade científica portuguesa é não só extremamente produtiva, como internacionalmente 
reconhecida. Por exemplo, nos últimos 10 anos, o número de artigos publicados por investigadores 
portugueses e citados multiplicou-se 4 vezes, sendo que cerca de metade das publicações incluem 
autores afiliados a instituições internacionais.

Esta ligação à investigação científica internacional foi claramente alavancada nas diversas parcerias 
e consórcios estabelecidos entre universidades e institutos de investigação portugueses com insti-
tuições de topo internacionais, como o Massachusetts Institute of Technology (MIT) ou o Carnegie 
Mellon University (CMU), nas diversas áreas estratégicas que permitiram reforçar a competitividade 
de Portugal na economia do conhecimento global.

Em particular, no setor da saúde, o investimento em I&D aumentou cerca de 128% nos últimos 10 
anos, tendo o número de publicações científicas de investigadores portugueses (incluindo copubli-
cações com instituições internacionais) acompanhado esta tendência, com um aumento de 123% 
no mesmo período. 

Portugal acolhe assim um ecossistema de I&D vibrante e inovador, apoiado em diversas instituições 
de cariz científico-tecnológico presentes ao longo de toda a cadeia de valor da saúde e do me-
dicamento, incluindo os ensaios clínicos. Este ecossistema está ancorado num sistema de ensino 
superior de qualidade reconhecida.

No caso específico do Porto, só a cidade acolhe sete centros de I&D em ciências da vida, que reú-
nem no total 1.766 investigadores, numa simbiose entre universidades e hospitais.
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Tabela 5 (c) Centros de investigação em ciências da vida no Porto

Fonte: Fundação para a Ciência e Tecnologia

 

Na Região Norte de Portugal existem 3.877 investigadores na área da saúde e das ciências médicas, 
representando 30% do total nacional. O número total de investigadores na área da saúde e ciências 
médicas na área de influência do Porto é de 6.407.

Em linha com a aposta nacional na inovação e no conhecimento, o país, no seu todo, apresenta ain-
da muitos outros centros de investigação de excelência, nas áreas das ciências da vida, como sejam: 
o Instituto de Investigação do Medicamento (Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa), o 
Programa Champalimaud de Neurociências (Fundação D. Anna de Sommer Champalimaud e Dr. 
Carlos Montez Champalimaud), o Instituto de Medicina Molecular (IMM), o Saúde Global e Medi-
cina Tropical (Instituto de Higiene e Medicina Tropical), o Centro de Investigação em Saúde Pública 
(Escola Nacional de Saúde Pública), o Instituto de Biomedicina (Universidade de Aveiro), o Centro 
de Investigação em Biomedicina (Universidade do Algarve) ou o Centro de Investigação em Ciên-
cias da Saúde (Universidade da Beira Interior).

A Região Norte de Portugal prima pela qualidade das suas instituições de ensino superior e tanto a 
Faculdade de Medicina e de Farmácia da Universidade do Porto, como a Faculdade de Medicina 
da Universidade do Minho, asseguram a disponibilidade de talento de alta qualidade a nível mun-
dial. Mais de 11.000 estudantes terminam os seus cursos a cada ano na área das ciências da saúde e 
relacionadas, na área de influência do Porto. Mais de 500 destes são estudantes de Doutoramento.  

Centro de Investwigação Instituição Área de Investigação

Unidade de Investigação e Desenvolvi-
mento Cardiovascular Universidade do Porto (UP) Investigação Clínica

Centro de Investigação em Atividade 
Física, Saúde e Lazer

Faculdade de Desporto da Universi-
dade do Porto (FADE/UP)

Diagnóstico, Terapêutica e Saúde 
Pública

Centro de Investigação do Instituto 
Português de Oncologia do Porto

Instituto Português de Oncologia 
do Porto Francisco Gentil, EPE (IPO 

Porto)

Diagnóstico, Terapêutica e Saúde 
Pública

Centro de Investigação em Tecnolo-
gias e Serviços de Saúde

Faculdade de Medicina da Universi-
dade do Porto (FM/UP) Investigação Clínica

Instituto de Investigação e Inovação 
em Saúde (i3S) Universidade do Porto (UP) Biomedicina

Centro de Investigação Farmacológica 
e Inovação Medicamentosa

Instituto de Ciências Biomédicas Abel 
Salazar Biomedicina

Unidade de Investigação em Epidemi-
ologia - Instituto de Saúde Pública da 

Universidade do Porto

Instituto de Saúde Pública da Universi-
dade do Porto (ISPUP/UP)

Diagnóstico, Terapêutica e Saúde 
Pública
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Tabela 5 (d) Graduados na área da saúde (e relacionadas) na região de influência do Porto4

Fonte: Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (2017)

O Porto possui um ecossistema inovador de Investigação, Desenvolvimento e Inovação (I&D+i) em 
saúde, caracterizado pela presença de instituições e investigadores de classe mundial. Existem 57 
instituições de I&D, públicas e privadas, em ciências da saúde na área metropolitana do Porto e 117 
na área de influência do Porto.

A Universidade do Porto é o maior produtor científico em Portugal nas ciências biomédicas e da 
saúde, de acordo com o ranking 2017 CWTS Leiden.5 

4  a) A área de influência do Porto, inclui a região Norte e uma parte da Região Centro (incluindo os distritos de Aveiro, Coim-
bra e Viseu).

 b) "Outras áreas relacionadas com a Saúde " incluí a Saúde e Segurança no Trabalho, Saúde Pública, Indústrias Alimentares 
Relacionadas com a Saúde, Química Relacionada com a Saúde, Saúde no Desporto, etc.

 c) "Outros" inclui cursos de especialização tecnológica e cursos complementares.
5  http://www.leidenranking.com/ranking/2017/list

 Licenciatura Pós-Graduação Mestrado Doutoramento Outros Total

Medicina 145 58 1094 102 0 1399

Ciências Farmacêu-
ticas 355 2 588 45 0 990

Biologia & Bioquímica 35 0 128 37 0 200

Ciências da Vida 12 0 18 1 0 31

Medicina Dentária 173 27 391 6 0 597

Ciências Veterinárias 211 0 158 21 100 490

Tecnologias de Proces-
sos Químicos (incl. en-
genharia biomédica)

515 0 598 87 56 1256

Psicologia 594 0 923 78 12 1607

Enfermagem 1510 297 500 32 70 2409

Tecnologias e Terapias 
de Diagnóstico 437 0 118 0 30 585

Terapia e Reabilitação 771 0 196 8 0 975

Informática da Saúde 19 0 35 0 20 74

Outras áreas relaciona-
das com a Saúde 691 53 228 127 0 1099

Total 5468 437 4975 544 288 11712
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Gráfico 5 (b) CWTS Leiden Ranking 2017 – produção científica de Portugal em ciências 
biomédicas e de saúde, 2012-2015 (Web of Science)

Para além disso, possui duas das melhores faculdades na área da Saúde (Faculdade de Medicina e 
Faculdade de Farmácia) e dois hospitais universitários, C.H. Porto e C.H. São João, que estão entre 
os 3 hospitais portugueses com maior investimento em I&D. Por influência dos programas conjuntos 
com o MIT, a CMU, a University of Texas at Austin e a Harvard Medical School, a universidade inte-
gra as mais prestigiadas redes mundiais de I&D nas áreas de biotecnologia e saúde.

O i3S da Universidade do Porto, o maior centro de I&D em saúde em Portugal, com 56 grupos de 
investigação, cerca de 800 investigadores e um orçamento anual de 20 milhões de euros, tem alcan-
çado inúmeros prémios internacionais, como o Janssen Innovation Award 2016 e o   do Patologista 
mais influente do mundo em 2015.

A Escola de Biotecnologia da Universidade Católica do Porto acolhe o Centro de Biotecnologia e 
Química Fina, um Laboratório Associado do Estado. Este centro vai investir 50 milhões de euros em 
conjunto com o setor privado na construção de um centro de I&D de bioengenharia que se tornará 
num European Biotech Hub com mais de 100 investigadores até 2021.

A Escola de Medicina da Universidade do Minho tem o Instituto de Investigação em Ciências da 
Vida e Saúde (ICVS), que possui cerca de 250 investigadores, que produzem mais de 100 publi-
cações por ano em revistas científicas internacionais de alto nível. Muitos dos seus investigadores 
receberam prémios nacionais e internacionais, como o L’Oréal for Women in Science Award 2017.

No que diz respeito a ensaios clínicos, três das cinco maiores entidades em Portugal estão localiza-
das no Porto - IPO Porto, C.H. Porto e C.H. São João. Além disso, o Hospital Prelada, um hospital 
privado no Porto, está a construir o maior e mais moderno centro de testes clínicos de Fase 1 na 
Europa.

Lisboa
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No domínio da engenharia biomédica, o Norte de Portugal tem a primeira e única organização in-
ternacional de I&D na Europa na área da nanociência e da nanotecnologia – o Laboratório Ibérico 
Internacional de Nanotecnologia (INL). Em 2015, este instituto era a organização em Portugal com o 
maior número de patentes no Instituto Europeu de Patentes, seguida de outras entidades no norte 
de Portugal, como a Universidade do Minho, a Universidade do Porto e a A4TEC – Association for 
the Advancement of Tissue Engineering and Cell-Based Technologies and Therapies. Complemen-
tarmente, a Universidade do Minho lidera um projeto Horizonte 2020 que visa construir o Discoveries 
Centre for Regenerative and Precision Medicine, um dos maiores centros da Europa em engenharia 
de tecidos humanos, medicina regenerativa, biomateriais e células estaminais. O Centro funcionará 
com forte envolvimento do University College London (UCL) e algumas das atividades de I&D serão 
realizadas na Universidade do Porto.

As instituições de I&D no norte de Portugal participaram ativamente nos projetos do 7.º Programa 
Quadro e do Horizonte 2020 em áreas relacionadas com a saúde, com peso notável no total nacio-
nal, tanto em número como em valor.

 

Tabela 5 (e) Projetos FP7 Health/IMI dos laboratórios associados FCT em Portugal

Fonte: GPPQ/FCT (2017)

Tabela 5 (f) Projetos H2020/ERC Health/Life Sciences em Portugal

Fonte: GPPQ/FCT (2017)

O Instituto Politécnico do Porto está a desenvolver um projeto Horizonte 2020 - Nortexcel 2020 - que 
visa criar um centro de I&D e inovação no Norte de Portugal dedicado ao desenvolvimento de dis-
positivos médicos, tecnologias de suporte e soluções de bem-estar.

No que diz respeito à participação em infraestruturas de investigação, cinco das nove infraestruturas 
nacionais de investigação de relevância estratégica em ciências biológicas e médicas são coorde-
nadas ou participadas por organizações localizadas no Porto ou na Região Norte de Portugal:

• TRIS-HCP: Translational and Clinical Research Infrastructures Specialisation Platform - Heal-
th Cluster Portugal. Os membros do cluster incluem organizações de I&D de prestígio, como 

 Número Valor

Norte 17 5. 919. 108 €

Portugal 53 19. 117. 735 €

Peso Norte 32% 31%

Norte Número Valor

Norte 24 87. 108. 300 €

Portugal 73 183. 610. 667 €

Peso Norte 33% 47%
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o Instituto Gulbenkian, o i3S, o Biocant Park, a Fundação Champalimaud, além de mais de 
100 empresas de saúde e farmacêuticas portuguesas, hospitais e instituições académicas;

• RNEM: Portuguese Mass Spectrometry Network;

• Genome Portugal: National Facility for Genome Sequencing and Analysis;

• PPBI: Portuguese Platform of BioImaging;

• TERM RES-Hub: Tissue Engineering and Regenerative Medicine.

 

Se nas áreas da ciência da vida Portugal oferece recursos humanos e instituições de reputação inter-
nacional, a verdade é que o país apresenta uma tendência crescente de qualificação da população, 
aumentando assim a qualidade dos seus recursos humanos nas mais diversas áreas do saber. Esta 
dinâmica positiva é exemplificada pelo facto de, em 2015, os estudantes portugueses registarem 
um desempenho acima da média da OCDE em duas das três áreas avaliadas pelo PISA (Programme 
for International Student Assessment).

Em 2015/2016, em Portugal, estiveram inscritos, nos vários ciclos do ensino superior, 356.399 alu-
nos. Também em 2015, concluíram um diploma do ensino superior 89.476 alunos. Destes, 27.835 
pertencem à área das ciências sociais, comércio e do direito, que – embora não digam respeito 
ao core business da EMA – são matérias essenciais na composição de qualquer grande estrutura 
organizacional. De mencionar ainda os 16.438 diplomados, em 2015, na área da engenharia, indús-
trias transformadoras e construção, ocupando Portugal o 9.º lugar do ranking da disponibilidade de 
engenheiros (IMD – World Competitiveness Center).

A educação e formação em Portugal é orientada para um mundo cada vez mais globalizado, pelo 
que há uma aposta forte nas línguas. De acordo com o estudo da EY Business Service Centers em 
Portugal, as empresas referem a facilidade em encontrar competências linguísticas em inglês, espa-
nhol, francês e, em menor escala, alemão. No que se refere especificamente ao inglês, é de assinalar 
que Portugal ocupa o 12.º lugar no English Proficiency Index 2016. 

Estes são alguns exemplos que demonstram a capacidade e qualidade do ensino e da investigação 
portuguesas, do Norte de Portugal e do Porto. A investigação e o ensino estão por sua vez fortemen-
te ligados à atividade económica da área da saúde. 
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5.3.2. A VERTENTE ECONÓMICA

Como referido anteriormente, vários institutos de investigação espalhados pelo país, juntamente 
com as autoridades de saúde, as universidades, os hospitais e a indústria farmacêutica constituem o 
Health Cluster Portugal, uma plataforma localizada na região do Porto que pretende tornar Portugal 
num player competitivo na investigação, conceção, desenvolvimento, fabrico e comercialização 
de produtos e serviços associados à saúde, com elevado valor acrescentado e capaz de competir 
num quadro de excelência em mercados internacionais. 

Alicerçada numa dinâmica de inovação e investigação, e conforme refere o próprio Health Cluster 
Portugal:

“A indústria portuguesa das áreas da farmacêutica e dos dispositivos médicos tem crescido 
acima da média nacional nos últimos anos, registando um aumento acentuado nas exporta-
ções para países como EUA, Alemanha, Reino Unido, Angola, Espanha e França. Em 2015, o 
valor das exportações portuguesas de bens de saúde foi de 1.216 milhões de euros, represen-
tando um crescimento de 94% comparativamente a 2008. Este valor inclui a exportação de 
produtos farmacêuticos de base (104 milhões), de preparações farmacêuticas (840 milhões), 
de equipamentos de radiação, eletromedicina e eletroterapêutico (12 milhões), e de instru-
mentos e material médico-cirúrgico (260 milhões), não incluindo as vendas de empresas por-
tuguesas sedeadas no estrangeiro, as soluções de e-health e os serviços.”

As exportações do setor já ultrapassam mesmo os setores mais “tradicionais” de exportação da eco-
nomia portuguesa, como o vinho e a cortiça.

Só na cidade do Porto há 4.904 empresas nas áreas das ciências da vida, número que aumenta para 
17.751 quando se tem em conta a Área Metropolitana do Porto e para mais de 47.000 (fabricantes e 
prestadores de serviços relacionados com a saúde) na área de influência do Porto.
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Tabela 5 (g) Número de fabricantes e prestadores de serviços na área de influência do Porto 
(2015)

 Fonte: INE (2017)

Esta atividade empresarial intensa reflete-se no elevado número de profissionais qualificados em 
áreas de relevo, conforme apresentado na tabela abaixo.

Tabela 5 (h) Número de profissionais em áreas de relevo na área geográfica de influência do 
Porto (2015)

Fonte: INE, Pordata (2017)

 

 Indústria Farmacêutica
Serviços 
Veterin

ários

Serviços de Apoio às áreas 
Farmacêutica e de Saúde Total

 Área Metropolitana do 
Porto 11 284 17. 456    17. 751

 Norte de Portugal 21 577 29. 487    30. 085

 Centro de Portugal 18 494 17. 119    17. 631

 Área de Influência do 
Porto 39 1. 071 46. 606    47. 716

  Médicos  Farmacêuticos  Pessoal de Serviços 
Veterinários

Pessoal de Apoio às 
áreas Farmacêutica e 

de Saúde

 Pessoal das áreas 
de Direito e Fi-

nanças

Norte de Portugal 19. 940 3. 542 1. 279 52. 752 38. 758

Centro de Portugal 11. 309 2. 644 955 30. 291 22. 886

Área de Influência do 
Porto 31. 249 6. 186 2. 234 83. 043 61. 644
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5.4. BENEFÍCIOS A CONCEDER À AGÊNCIA

Em caso de relocalização da EMA para o Porto, Portugal celebrará um acordo de sede com a Agên-
cia, em linha com as disposições-tipo para os acordos de sede das agências descentralizadas da UE 
e os instrumentos jurídicos firmados com as agências já sediadas no país, contemplando todas as 
vantagens oferecidas no presente dossiê de candidatura, em especial no que se refere às condições 
de utilização da nova sede da EMA e ao Balcão Único de acolhimento.

O instrumento jurídico em apreço estabelecerá que, para além dos privilégios e imunidades defi-
nidos no Protocolo n.º 7 dos Tratados, o pessoal da Agência gozará dos privilégios e imunidades, 
isenções e facilidades reconhecidos pelo Estado Português aos membros de categoria equiparável 
do corpo diplomático em Portugal.

As autoridades portuguesas comprometem-se ainda a tomar todas as medidas destinadas a facilitar 
a entrada no território português, a permanência e a partida dos peritos em missão junto da Agên-
cia, assim como de todas as pessoas convidadas pela Agência a participar nas suas atividades. Os 
vistos e autorizações eventuais ser-lhes-ão emitidos gratuitamente e tão rapidamente quanto possí-
vel, assim como assistência em trânsito, se necessário.
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6. DISPERSÃO GEOGRÁFICA

O objetivo de dispersão geográfica estabelecido em dezembro de 2003 pelos representantes dos 
Estados-membros, reunidos a nível de Chefes de Estado ou de Governo, e confirmado em 2008, 
embora desejável, não pode ser um critério decisivo no processo da EMA, uma vez que este confi-
gura um caso de relocalização de uma agência já existente e não de estabelecimento de uma nova 
agência.

Por outro lado, apesar da decisão dos Estados-membros, a tomar em novembro próximo, ser uma 
decisão política, há necessariamente uma componente técnica a ter conta. A especificidade do 
setor do medicamento, com todo o seu impacto na saúde pública, exige que esta dimensão seja 
devidamente sopesada, no sentido de garantir que uma transição eficiente e eficaz tem lugar, mini-
mizando o impacto nos trabalhos da Agência.

Acresce que, em Portugal, a EMA beneficiará de maiores sinergias e colaboração com o Observató-
rio Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA), sediado em Lisboa. O EMCDDA é, no 
âmbito das agências europeias, um dos principais parceiros da EMA, trabalhando conjuntamente 
em áreas como a troca de informações, a avaliação de riscos e o controlo de novas substâncias psi-
coativas. A cooperação entre as duas instituições começou logo em 1995, quando ambas se torna-
ram totalmente operacionais. De uma cooperação ad hoc, no domínio da troca de informações – e 
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setor do medicamento, com todo o seu impacto na saúde pública, exige que esta dimensão seja 
devidamente sopesada, no sentido de garantir que uma transição eficiente e eficaz tem lugar, mini-
mizando o impacto nos trabalhos da Agência.

Acresce que, em Portugal, a EMA beneficiará de maiores sinergias e colaboração com o Observató-
rio Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA), sediado em Lisboa. O EMCDDA é, no 
âmbito das agências europeias, um dos principais parceiros da EMA, trabalhando conjuntamente 
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após a Ação comum da UE, de 1997, relativa ao intercâmbio de informações, à avaliação dos riscos 
e ao controlo das novas drogas sintéticas –, passou-se a uma cooperação plena entre as duas Agên-
cias. A estreita colaboração entre ambas está bem patente nos working arrangements assinados em 
2010 e 2012.

 

De referir por fim que, ficando a EMA sediada no Porto, Portugal estará a operar uma política de dis-
persão geográfica de organismos europeus dentro do país, promovendo a coesão e a valorização 
do território e aproximando ainda mais os cidadãos do projeto europeu. 
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ANEXO I - ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO

A economia portuguesa está hoje em sólida expansão e num ciclo sustentado e duradouro de 
convergência com a União Europeia. Depois da recuperação ao longo de 2016, o PIB atingiu 
no 1.º trimestre deste ano o maior crescimento desde o início do século (2,8%). Os dados mais 
recentes, incluindo os indicadores coincidentes de diversas entidades nacionais, apontam para 
uma manutenção de um desempenho robusto da economia no segundo trimestre do ano, o que 
deverá levar a um crescimento superior a 2% para a totalidade do ano, acima da média europeia e 
superando as previsões mais recentes das instituições nacionais e internacionais.

Portugal atingiu em 2016 um défice orçamental de 2% do PIB – o valor mais baixo desde 1974 – 
cumprindo as metas orçamentais exigidas pelas instituições europeias pela primeira vez nos últimos 
10 anos e assegurando a saída do Procedimento por Défices Excessivos. No primeiro trimestre de 
2017, o défice orçamental fixou-se nos 2,1% (3,3% um ano antes), assegurando desta forma uma 
trajetória compatível com o cumprimento do objetivo de 1,5% estabelecido no Programa de Estabi-
lidade para 2017. Nos anos seguintes, as contas públicas deverão manter esta tendência de melhoria 
do saldo orçamental, compatível com a prossecução do objetivo de redução da dívida pública. A 
gestão rigorosa das contas públicas reforçará a confiança na economia nacional, baixando os custos 
de financiamento para apoiar o crescimento.

 

A retoma do mercado de trabalho está igualmente numa trajetória robusta. Foram criados 135 mil 
novos empregos desde 2016 e o emprego está a crescer de forma transversal em todos os setores, 
mas em especial nos mais produtivos. A taxa de desemprego recuou para níveis anteriores à crise, 
atingindo hoje 9,4% e num contexto de aumento da população ativa. Com a incorporação de tra-
balhadores mais qualificados no mercado de trabalho, a produtividade do trabalho irá aumentar 
ao longo dos próximos anos, contribuindo desta forma para a manutenção da competitividade da 
economia portuguesa.

 

Os efeitos positivos da retoma sustentada da economia portuguesa e a crescente imagem positiva 
do país no exterior está a induzir um nível de confiança nos diversos agentes económicos. A con-
fiança dos consumidores encontra-se atualmente no valor mais alto de sempre e o clima económico 
atingiu máximos dos últimos 15 anos, sinalizando uma perspetiva de crescimento da economia de 
longo prazo.

 

 As exportações estão a crescer de forma robusta, representado atualmente 43,1% do PIB, dotando, 
desta forma, a economia de uma estrutura mais sólida para a retoma em curso. O crescimento das 
exportações aprofundará também a mudança estrutural da economia portuguesa que se vem ope-
rando de forma mais vincada desde 2007. Até 2021, a procura externa contribuirá de forma positiva 
para o crescimento da economia, com o aumento de 4,5% das exportações, que excederá o cresci-
mento de 4,1% das importações.
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As empresas portuguesas têm uma consolidada integração nos mercados da UE e estão diversificar 
os seus mercados ao nível geográfico e sectorial com uma aposta crescente na inovação que tem 
resultado em ganhos sucessivos de quota de mercado no exterior.

 As empresas têm registado ganhos crescentes de produtividade e de rentabilidade, com balanços 
mais sólidos e menos alavancados, aumentando assim a sua capacidade de autofinanciamento. Por 
outro lado, o sistema financeiro caminha no sentido da estabilização, o que contribuirá também de 
forma positiva para a retoma do investimento em Portugal de forma sustentada.

  

O investimento em volume registou no 1.º trimestre de 2017, o maior crescimento homólogo dos 
últimos 18 anos, com destaque para setores-chave, como a construção, que registou uma forte di-
nâmica. Estes desenvolvimentos são um reflexo da aceleração da execução dos fundos europeus 
e sinalizando uma confiança crescente das empresas na economia que se deverá manter no médio 
prazo.

 

Sustentada por um modelo de emprego, investimento e confiança, a retoma económica de Portu-
gal está hoje assente numa agenda para a década, com um ambicioso plano de reformas estruturais 
onde a modernização, inovação e qualificação dos recursos humanos são apostas chave.

 

Este roteiro reformador de Portugal encontra-se sintetizado no Plano Nacional de Reformas (PNR), 
que assenta numa estratégia de promoção do crescimento económico, melhor emprego e maior 
igualdade, apoiando a transformação do padrão produtivo nacional orientado para as exportações 
e a criação de emprego de qualidade. A implementação do PNR e do Programa de Estabilidade 
contribuirá de forma decisiva para a correção duradoura dos desequilíbrios económicos nacionais, 
fomentando o crescimento potencial, através de mais investimento e mais emprego, o que promo-
ve a coesão social.

Os eixos da estratégia económica do país no médio prazo estão orientados para investimento no 
conhecimento e na inovação, na modernização do tecido empresarial e da administração pública, 
na valorização do território e dos seus recursos, na erradicação da pobreza e na redução das desi-
gualdades.
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A estabilização do setor financeiro, a consolidação das contas públicas e a implementação do PNR 
constituem, assim, bases sólidas para um crescimento inclusivo que garante a convergência com a 
Europa.

Fonte: Programa de Estabilidade 2017-21 

Principais Indicadores Macroeconómicos ( 2017-2021)

(Taxa de Variação %)

2017 2018 2019 2020 2021

PIB 1,8 1,9 2 2,1 2,2

Consumo Privado 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Consumo Público -1 -0,8 -0,9 0 0,5

Investimento (FBCF) 4,8 5,1 5,1 4,8 4,7

Exportações de Bens e Serviços 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5

Importações de Bens e Serviços 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1

Emprego 1,3 1 1 1 1

Taxa de Desemprego (%) 9,9 9,3 8,6 8 7,4
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