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 Portugal e a França têm a grande vantagem de uma longa e profunda 
proximidade cultural e humana. Esta situação é, por um lado, o resultado da influência 
que a França exerceu em Portugal durante quase dois séculos no domínio da cultura, 
no sentido lato, inclusive as ideias políticas, e que se reflecte na francofonia das elites; 
por outro lado, dos inúmeros e estreitos laços que as migrações têm criado entre ambos 
os países  - prefiro falar de migrações e não apenas de emigração, pois tem havido, 
desde há mais de três décadas, um vai e vem entre Portugal e a França. 
 Com este pano de fundo, uma visão superficial podia apontar para uma menor 
dimensão económica na relação franco-portuguesa. Durante muito tempo atribuiu-se: à 
Grã-Bretanha, a aliança estratégica e o “business”; à França, a cultura e as ideias 
políticas. 
 Muitas coisas mudaram. Do ponto de vista linguístico, o inglês tornou-se a 
primeira língua estrangeira ensinada nas escolas e, no plano económico, a França é o 
3° parceiro comercial de Portugal e um dos 3 primeiros investidores, à frente da Grã-
Bretanha. Se fizermos o saldo acumulado dos investimentos/desinvestimentos dos 
últimos 4 anos (2009-2012), ele ultrapassa os mil milhões de euros. Em fluxo bruto, a 
França era o 1° investidor em 2010, o 3° em 2011 e o 2° em 2012. Não duvido de que 
será o 1° em 2013, graças à VINCI. 
 Ao contrário do que se pensa, a presença económica francesa em Portugal é 
antiga, diversificada e bem integrada na paisagem – talvez por isso insuficientemente 
visível e conhecida. A conferência que a equipa França (Embaixada, CCILF, CCEF) 
organizou a 20 de Novembro de 2012 sobre o investimento francês em Portugal, e o 
estudo que foi efectuado para esta ocasião pela Universidade Nova, contribuíram 
muito para se saber mais sobre essa realidade. Assim, os resultados do estudo que diz 
respeito apenas a 214 empresas francesas (quando há cerca de 400 filiais) apontam 
para estes factos: 20% das empresas francesas têm mais de 40 anos de idade/presença 
em Portugal (contra 11% das estrangeiras em média) e 47 % mais de 20 anos (contra 
38% das estrangeiras). Com 0,1% do número total de empresas em Portugal, elas 
“pesam” 3,2% do volume de negócios e 4% das exportações. 
 Esta inserção antiga no tecido económico português explica a razão pela qual a 
grande maioria dos seus dirigentes são: a) portugueses de Portugal; b) portugueses que 
viveram em França; ou c) luso-descendentes nascidos em França e possuidores da 
nacionalidade francesa que foram enviados para Portugal pelas empresas francesas 
porque falam a língua e conhecem o país ou que foram contactados pelas empresas 
francesas por já aí se encontrarem. 
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 Uma pequena ilustração dessa “portugalização” : já fiz um almoço de trabalho 
na residência com vários dirigentes de empresas francesas e havia apenas um Francês 
de França de modo que quase toda a conversa decorreu em português! 
 Contribuíram para esta realidade, não só a antiguidade da presença económica 
francesa em Portugal, as migrações e a francofonia em Portugal, mas também o facto 
de, graças aos progressos notáveis feitos pelo ensino superior nos últimos 30 anos, as 
empresas poderem encontrar no mercado nacional todos os quadros qualificados de 
que precisam. 
 Ora, é necessário preservar a nossa posição de 3° parceiro, embora as 
exportações francesas tenham vindo a diminuir por causa da contracção da procura 
interna em Portugal, enquanto as exportações portuguesas aumentaram. Portanto 
registámos em 2012 um défice de 1,2 M euros, mas sem perder quota de mercado. 
Temos também de preparar o futuro para aproveitar a atractividade de Portugal que 
está a ser melhorada. Por isso, acho que a França tem trunfos, que ela deveria valorizar 
mais, que são os laços humanos e os luso-descendentes. 
 Nenhum país fora da CPLP tem tantas pontes humanas que possam servir para 
o desenvolvimento das relações económicas. Saliento que, a meu ver, temos que ter 
duas perspectivas complementares: 1) consolidar o que já temos – investimentos, 
filiais de empresas, fluxo comercial e 2) aproveitar as oportunidades. Há vários casos: 
a) empresas já presentes no mercado português reforçam o seu investimento porque, 
num contexto de concorrência da atractividade, produzir em Portugal pode ser 
vantajoso. Várias empresas já o fizeram recentemente, em vários sectores industriais 
(Faurecia, Air Liquide, Sarreliber, Hutchinson, Alstom, Technip, PSA) ou dos serviços 
(BNP SS, Altran, Teleperformance). 
b) PME francesas que encontram em Portugal subcontratados e fornecedores que 
possam vir a ser comprados. Isto já começou. 
c) novas empresas, ainda não presentes em Portugal que olham para o país como uma 
alternativa interessante a outras regiões mais longínquas e, portanto, com desvantagens 
competitivas. 
 Aqui vale a pena destacar um dos resultados do estudo que já referi, em 
particular do inquérito que foi feito no âmbito deste estudo. 
 As empresas francesas em Portugal exportam menos do que as outras empresas 
estrangeiras – sejam quais forem os critérios adoptados e elas reportam 
maioritariamente para o mercado europeu. Mas, os PALOP aparecem como destinos 
significativos de exportação (Angola: 30%, Moçambique: 11%). 
 O acesso aos países de expressão portuguesa é um aspecto cada vez mais 
atractivo: 55% acham que o é, 36% são-lhe indiferentes e 9% acham que não o é. 
 Como disse um empresário : “quando os países de expressão portuguesa 
procuram importar, olham primeiro para Portugal. Pelas mesmas razões olhemos para 
estes países quando procuramos exportar; é mais fácil”. Quando questionadas sobre a 
localização geoestratégica como vantagem comparativa de Portugal, 45% das 
empresas francesas acham que ela é atractiva. Embora haja 48% que acham que não o 
é, este quase empate contrasta com a visão tradicional de Portugal, país periférico, 
portanto pouco atractivo. É periférico em relação ao eixo central da UE Londres-Reno-
Milão, mas está bem colocado em relação ao Atlântico, África e América Latina, i. e. o 
ao espaço da globalização. 
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 Além disso, a comunidade luso-descendente em França deve ser mais bem 
explorada para conquistar, directamente a partir de França, um mercado tão importante 
como o do Brasil. Portugal tem a riqueza de ter uma diáspora que deve e pode ser 
valorizada para acompanhar a abertura da economia portuguesa. A diáspora 
portuguesa e luso-descendente em França pode também constituir um trunfo para a 
conquista de novos mercados. A França não foi um grande país de emigração e, 
portanto, não tem diásporas. Mas, sendo um país de imigração, tem muita gente que 
pode fazer ligação com os mercados emergentes. 


