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Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa 

Entrevista de Rui Paulo Almas, Delegado da AICEP na Bélgica Bruxelas, 21 de janeiro de 2021 
 
 

Qual o seu percurso profissional até ao momento? 

 

Atualmente ocupo as funções de Delegado da AICEP em Bruxelas e Conselheiro Económico e Comercial 

junto da Embaixada de Portugal na Bélgica, tendo já tido funções semelhantes nas Delegações da AICEP em 

França, Espanha, Polónia, Tunísia e Angola. Nos serviços da AICEP em Portugal já desempenhei, entre outras 

funções, as de Director da Direcção de Informação, Director da Direcção de Diplomacia Económica e 

Relações Institucionais, Director-Adjunto da Direcção de Mercados Internacionais e também de “Private 

Sector Liaison Officer” para Portugal do BM-Banco Mundial e do BID-Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Fui Assessor dos Gabinetes da Ministra da Educação (XVII Governo Constitucional), do 

Ministro da Economia, Inovação e Desenvolvimento (XVIII Governo Constitucional) e Chefe do Gabinete do 

Secretário de Estado Adjunto, da Indústria e do Desenvolvimento (XVIII Governo Constitucional) para além 

de ter sido também docente convidado na Universidade Europeia e na Universidade Lusíada de Lisboa e 

formador no INA – Direcção Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas. Em termos 

académicos, tenho um doutoramento (Ph.D.) em gestão geral, estratégia e desenvolvimento empresarial 

pelo ISCTE-IUL, um diploma de pós-graduação em estudos avançados de 3º ciclo em gestão geral, estratégia 

e desenvolvimento empresarial (Estudos Doutorais), também pelo ISCTE-IUL, e uma licenciatura em 

Sociologia pelo ISCTE- Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. 

 

Quais os principais desafios e oportunidades que encontrou quando assumiu o seu posto na Bélgica? 

Cheguei à Bélgica, em meados de setembro de 2020, neste contexto muito especial em que vivemos de 

pandemia do Covid-19 e que está a ter um forte impacto na economia belga, na economia portuguesa e em 

todas as outras economias europeias. Na altura beneficiei de uma inestimável ajuda e apoio de 

enquadramento sobre as características do ambiente de negócios na Bélgica e o perfil das relações 

económicas entre os dois países que me foi prestada pela minha colega Maria Manuel Branco, que me 

antecedeu nestas funções, e a quem agradeço bastante toda a colaboração. 

O primeiro desafio, passou, desde logo, pela necessidade de rápida adaptação da nossa equipa às várias 

restrições e às novas formas de trabalho, organização e de promoção decorrentes do Covid-19 e depois 

pela implementação no mercado da Bélgica de diversas iniciativas, sobretudo utilizando ferramentas 

digitais, para apoio à internacionalização das empresas portuguesas e para abordagem de potenciais 

investidores belgas em Portugal. 

A nossa atuação futura vai estar muito focada em dois eixos principais de intervenção. Ao nível da 

“dimensão bilateral”, e num mercado que já é bastante relevante para a economia portuguesa (em 2019, foi 
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o 8º mercado cliente mundial para as exportações portuguesas de bens, representando 2,3% do total de 

exportações, e 7º mercado fornecedor, representando 3% das nossas importações), vamos tentar (i) reforçar 

a densidade da relação económica e comercial de Portugal com a Bélgica; (ii) aumentar o conhecimento, 

visibilidade, notoriedade e o impacto de Portugal e das empresas portugueses na Bélgica e (iii) continuar a 

procurar captar investimento estruturante, pois Portugal tem vindo a evidenciar uma forte competitividade 

e atratividade para o investimento de empresas estrangeiras, mesmo neste período de pandemia. Ao nível 

da “dimensão sector privado e Instituições Europeias” sediadas na Bélgica, vamos tentar promover uma 

maior proximidade, um maior conhecimento e uma maior intervenção das empresas e de entidades 

portugueses em relação aos concursos, apoios financeiros e oportunidades promovidas pela Comissão 

Europeia e pelas suas agências executivas. Com a implementação deste tipo de estratégia, estamos 

convencidos que empresas, associações empresariais e outras entidades portuguesas vão conseguir reforçar 

a atuação neste mercado, e as empresas belgas vão passar a dar uma (ainda) maior prioridade a Portugal 

nas suas opções de investimento no exterior. 

 

Quais são os objetivos que gostaria de atingir até ao final do seu mandato? 

 

São vários os objetivos que gostaria de atingir durante a minha comissão de serviço na Bélgica. Para isso, 

conto com o apoio da Embaixada de Portugal na Bélgica, dirigida pelo Embaixador Rui Manuppella Tereno, 

da estrutura da AICEP em Portugal e de todos os meus colegas da Delegação da AICEP em Bruxelas, 

nomeadamente do João Nogueira e da Raquel Sequeira que integram a equipa de comércio & investimento 

e da equipa de Turismo, liderada pelo João Rodeia. 

Antes de mais, gostaria de poder contribuir para uma maior densidade, transversalidade e complexidade da 

relação económica e empresarial entre Portugal e a Bélgica. Neste âmbito, parece- me fundamental (i) 

promover um maior conhecimento por parte das empresas e entidades económicas belgas relativamente à 

economia portuguesa e ao seu tecido empresarial, e vice-versa; 

(ii) envolver mais empresas e mais associações empresariais na abordagem e no desenvolvimento de 

iniciativas locais de prospeção, de promoção e de cooperação, em todas as regiões belgas; (iii) contribuir 

para a expansão da atividade das empresas portuguesas já instaladas neste mercado (mais de 20 empresas, 

com investimentos diretos, de diversos setores de atividade) e apoiar a instalação de novas empresas; (iv) 

aumentar o número de investidores belgas em Portugal em sectores relevantes para a economia nacional; 

(v) estimular a colaboração e as parcerias entre as várias redes portuguesas na Bélgica, seja ao nível das 

empresas já instaladas no mercado, seja ao nível das empresas ligadas à 

Diáspora, seja ao nível dos quadros expatriados a residir e a trabalhar neste país; e, por último, (vi) 

contribuir para o aumento do número de empresas e entidades portuguesas envolvidas em concursos e 

projetos promovidos pelas Instituições Europeias. Tenho consciência de que este é um plano ambicioso e 
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que vai obrigar a uma grande capacidade de execução/implementação, mas estou certo que o vamos 

conseguir concretizar, assim se consigam ultrapassar alguns dos atuais condicionalismos decorrentes da 

pandemia Covid-19. 

 

Pode fazer o ponto de situação atual das relações de comércio e investimento entre Portugal e a Bélgica? 

Qual a tendência? 

Ao nível das exportações de bens, em 2019, a Bélgica aumentou a sua relevância enquanto cliente de 

Portugal passando de 9º para o 8º lugar (2,3% do total e com as exportações a atingirem 1 370 milhões de 

euros) e ocupou a 7ª posição enquanto fornecedor (3,0% do total e com as importações a alcançarem 2 432 

milhões de euros), o que traduz bem importância do país para o comércio internacional português. 

O crescimento médio anual, entre 2015 e 2019, das exportações de bens e serviços de Portugal para a 

Bélgica foi de 7,5%, tendo no mesmo período o número de empresas exportadoras passado de 1 300 

empresas (2015) para 3 488 empresas (2019). 

No período janeiro a novembro de 2020, o impacto da pandemia fez-se sentir nas trocas comerciais de bens 

entre os dois países, com recuos de 9,1% nas exportações e 19,9% nas importações nacionais, em termos 

homólogos, situação que contribuiu para uma redução do saldo negativo da balança comercial de bens. 

Ao nível do investimento, em setembro de 2020, quando comparado com o período homólogo de 2019, o 

stock de investimento direto estrangeiro belga em Portugal atingiu 1 771 milhões de euros (cerca de 1,2% 

do total) e o stock de investimento direto português na Bélgica foi de 363 milhões de euros (0,7% do total). 

Ao nível dos fluxos de turismo, e de acordo com dados do INE de janeiro a outubro de 2020 verifica-se uma 

quebra de 72% no número de hóspedes, de 74% no número de dormidas e de 33% no valor das receitas 

turísticas (a Bélgica foi, em 2019, o 10º mercado emissor de turistas para Portugal). 

Como se poderá constatar, os dados de 2020 revelam uma contração ao nível dos fluxos comerciais e de 

turismo para o mercado belga, a exemplo do que verifica com o relacionamento económico externo de 

Portugal com outras economias europeias e do que se está passar, a este nível, em toda a Europa, devido à 

pandemia Covid-19. No entanto, estamos convencidos que os avanços médicos recentes no combate à 

pandemia, os efeitos económicos da intervenção enérgica da Comissão Europeia no âmbito do Plano 

Europeu de Recuperação e Resiliência e as estratégias de adaptação a 

estas novas condições de mercado que estão a ser implementadas pelas empresas nacionais (com novas 

formas de organização, gestão de recursos e de distribuição e colocação dos seus bens e serviços junto dos 

seus clientes), vão permitir uma retoma sustentada do crescimento dos fluxos económicos e comerciais 

entre Portugal e a Bélgica. 

 

 



4  

Quais as ações principais da AICEP na Bélgica em 2021? 

 

Temos um plano de ações que prevê a dinamização de diversas iniciativas no nível da promoção das 

exportações, da angariação de investimento e da imagem de Portugal na Bélgica, alguma delas integradas 

no âmbito do calendário da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia e aproveitando a 

visibilidade acrescida que Portugal irá ter no mercado belga, no primeiro semestre do corrente ano. 

Paralelamente, iremos desenvolver diversas ações de informação/capacitação dirigidas a empresas 

portuguesas (por exemplo, no período de 25 de janeiro a 5 de fevereiro vamos realizar mais de 50 reuniões 

individuais online com empresas, associações empresariais e outras entidades), vamos continuar a reforçar 

as nossas relações com o ecossistema empresarial e de inovação local e a seguir as novas dinâmicas da 

digitalização da economia, e nomeadamente as oportunidade nas áreas do ecommerce e dos 

emarketplaces; e vamos estar, em articulação com a REPER, muito atentos no acompanhamento dos 

grandes programas/instrumentos comunitários relacionados com a Agenda Digital, Green Deal, Inovação e 

Desenvolvimento, Aeronáutica, Espaço e Defesa, Cooperação e Desenvolvimento, entre outros. 

 

Que relações pensa estabelecer com o tecido empresarial português na Bélgica em geral e com a Câmara 

de Comércio Belgo-Portuguesa em particular? 

 

Como já referi anteriormente, pretendo ter uma relação muito próxima com o tecido empresarial 

português na Bélgica, tendo já tido oportunidade de me encontrar com os responsáveis de um grande 

número de empresas, e com a Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa. Aliás, a primeira reunião oficial, fora 

do contexto da Embaixada e da REPER, que realizei na Bélgica foi com o Presidente da Câmara de Comércio 

Belgo-Portuguesa, Rui Faria da Cunha, tendo desde logo constatado, para além das grandes qualidades 

pessoais e profissionais deste dirigente associativo, uma grande sintonia de interesses e de posições sobre 

aquilo que são as nossas prioridades de atuação e o tipo de relacionamento e de cooperação que podemos 

estabelecer com a Câmara de Comércio Belgo-Portuguesa, e também com a Câmara de Comércio Luso-

Belga-Luxemburguesa com quem têm relações muito próximas e de grande colaboração. 

Por último, gostaria de agradecer, uma vez mais, ao Rui Faria da Cunha, Presidente da Câmara de Comércio 

Belgo-Portuguesa, a oportunidade que me deu de responder a estas questões e de me dirigir 

ao universo dos associados desta Câmara de Comércio, e reitero a minha disponibilidade para tudo aquilo 

que considerarem conveniente relacionado com a atividade que a AICEP desenvolve na Bélgica. 
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Belgian-Portuguese Chamber of Commerce 

Interview to Rui Paulo Almas, AICEP Delegate in Belgium Brussels, January 21, 2021 
 
 

What is your professional path so far? 

 

I currently am the Director of AICEP in Brussels and the Economic and Commercial Counsellor to the 

Embassy of Portugal to Belgium, having had similar positions in AICEP Offices in France, Spain, Poland, 

Tunisia and Angola. In AICEP in Portugal, I was, among other positions, Director of the Information 

Department, Director for Economic Diplomacy and Public Affairs Department, Deputy Director of the 

International Markets Department, and also, within AICEP, "Private Sector Liaison Officer" for Portugal of 

the World Bank and the IDB-Inter-American Development Bank. I was Advisor to the Cabinets of the 

Minister of Education (XVII Constitutional Government), the Minister of Economy, Innovation and 

Development (XVIII Constitutional Government) and Chief of Staff of the Assistant Secretary of State for 

Industry and Development (XVIII Constitutional Government), as well as being a guest lecturer at the 

European University and Lusíada University in Lisbon and a trainer at INA - General Directorate for the 

Qualification of Workers in Public Functions. I have a Ph.D. in Global Management, Strategy and 

Entrepreneurship and a 3rd Cycle Postgraduate Diploma in Global Management, Strategy and 

Entrepreneurship (Doctoral Studies) both from ISCTE-IUL, and a degree in Sociology from ISCTE- Instituto 

Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. 

 

What are the main challenges and opportunities you encountered when you took up your post in 

Belgium? 

 

I arrived in Belgium in mid-September 2020, in this very special context of the Covid-19 pandemic, which is 

having a strong impact on the Belgian economy, the Portuguese economy and all the other European 

economies. At the time I benefited from invaluable and framework support on the characteristics of the 

business environment in Belgium and the bilateral background of economic relations between both 

countries given to me by my colleague Maria Manuel Branco, who preceded me in this role, and to whom I 

am very grateful for all the collaboration. 

The first challenge we had was to quickly adapt our team to the various constraints and new ways of 

delivering our working due to the Covid-19, including how to implement several initiatives in the Belgian 

market, mainly using digital tools, to support the internationalization of Portuguese companies and to attract 

potential Belgian investors in Portugal. 

Our working plan will be very focused on two main axes of intervention. At the "bilateral dimension" level, 

and in a market that is already quite relevant for the Portuguese economy (in 2019, it was the 
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8th client market worldwide for Portuguese exports of goods, representing 2.3% of total exports, and 7th 

supplier market, representing 3% of our imports), we will try to (i) strengthen the density of the economic 

and commercial relationship between Portugal and Belgium; (ii) increase the knowledge, visibility, notoriety 

and impact of Portugal and Portuguese companies in Belgium and (iii) continue to attract structural 

investment, in a time when Portugal has continued to be competitive and open for business for foreign 

companies, even during this economic crisis. In terms of our second axes of intervention, the "private sector 

dimension and European Institutions" based in Belgium, we will try to promote more proximity, knowledge 

and participation of Portuguese companies, business associations and entities regarding to financial 

support, open calls and opportunities promoted by the European Commission and its executive agencies. If 

this strategy is accomplished, we are convinced that the Portuguese entities we work with will be able to 

strengthen and enlarge their operations in this market and we are sure that Belgian companies will give 

(even) higher priority to Portugal in their investment decisions abroad. 

 
What are the objectives you would like to achieve by the end of your mandate? 
 

There are several objectives that I would like to achieve during my term in Belgium. To do so, I count on the 

support of the Embassy of Portugal to Belgium, led by Ambassador Rui Manuppella Tereno, as well as AICEP 

in Portugal and all my colleagues in AICEP’s office in Brussels, namely João Nogueira and Raquel Sequeira 

who are part of the trade & investment team, and the Tourism team, led by João Rodeia. 

To start with, I would like to be able to contribute to a greater density and complexity of the economic and 

business relationship between Portugal and Belgium. In this context, it seems to me strategic (i) to promote 

greater knowledge by Belgian companies and economic entities regarding the Portuguese economy and its 

business ecosystem and vice versa; (ii) to involve more Portuguese companies and business associations in 

the development of promotional and cooperative initiatives in all Belgian regions; (iii) to support the 

expansion of the activities of Portuguese companies already established in this market (more than 20 

companies, with Portuguese direct investments, from several sectors of activity) and to contribute to the 

increase of the investment of new companies; (iv) to attract Belgian investors in Portugal, in sectors 

relevant to the national economy; (v) to stimulate the partnership between the various Portuguese 

networks in Belgium (Portuguese companies with direct investment, companies related to the Diaspora and 

networks of expatriates) and, last but not the least, (vi) to expand the number of Portuguese companies and 

entities involved in funding opportunities promoted by European institutions. We recognize that this is an 

ambitious plan and it will require a great effort in its execution, but we are sure that we will be able to 

achieve it, thus overcoming some of the current constraints arising from the Covid-19 pandemic. 

 
Can you do a short briefing on the current state of trade and investment relations between Portugal and 
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Belgium? What are the current trends? 

 

In terms of exports of goods, in 2019, Belgium increased its relevance as a customer of Portugal from 9th to 

8th place (2.3% of the total and with exports reaching 1,370 million euros) and occupied the 7th position as 

a supplier (3.0% of the total and with imports reaching 2,432 million euros), which reflects the importance 

of the country for Portuguese international trade. 

The average annual growth, between 2015 and 2019, of exports of goods and services from Portugal to 

Belgium was 7.5%, with the number of exporting companies rising from 1 300 companies (2015) to 3 488 

companies (2019). 

In the period of January to November 2020, the impact of the pandemic was felt in the trade of goods 

between the two countries, with falls of 9.1% in exports and 19.9% in imports on the Portuguese side, 

compared with the same period of the previous year, a situation that contributed to a more favorable 

position of Portugal in the bilateral balance of trade of goods.  

In terms of investment, in September 2020, when compared with the same period in 2019, the stock of 

Belgian foreign direct investment in Portugal reached 1 771 million euros (about 1.2% of the total) and the 

stock of Portuguese direct investment in Belgium was 363 million euros (0.7% of the total). In terms of 

tourism flows and according to data from the INE – Portuguese National Statistics Institute - from January 

to October 2020 there was a 72% drop in the number of guests, 74% in the number of overnight stays and 

33% in the value of tourism revenues (Belgium was, in 2019, the 10th largest tourist market for Portugal). 

According to this data, 2020 shows a contraction in trade and tourism flows related to the Belgian market, 

and we can observe a similar situation with Portugal's main external economic partners during the Covid-19 

pandemic. However, we do hope the recent scientific advances in the fight against the pandemic, along 

with the economic effects of the intervention of the European Commission in the European Plan for 

Recovery and Resilience and the strategies of adaptation to these new market conditions that are being 

implemented by Portuguese companies (with new forms of organization and management of resources and 

the new ways of distribution and supplying of their goods and services with its clients), will allow a 

sustained increase of the economic and commercial flows between Portugal and Belgium. 

 
 
 
 
 
 
 
 
What are the main actions of AICEP in Belgium in 2021? 

 

We have a working plan that foresees the implementation of several initiatives in the areas of Portuguese 
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exports and investment and promotion of the global image of Portugal in Belgium, some of them integrated 

within the Portuguese Presidency of the Council of the European Union and taking advantage of the 

increased visibility that Portugal will have in the Belgian market in the first half of this year. In parallel, we 

will develop several information/capacity building actions dedicated to Portuguese companies (for example, 

in the period from January 25th to February 5th we will hold around 54 individual online meetings with 

companies, business associations and other entities). We will continue to strengthen our relations with the 

local business and innovation ecosystems and follow the new dynamics of the digitalization of the Belgian 

economy, in particular the opportunities in the areas of ecommerce and emarketplaces. We also will be very 

attentive to the major European programmes related to the Digital Agenda, Green Deal, Innovation and 

Development, Aeronautics, Space and Defense, Cooperation and Development, among others, in articulation 

with the Portuguese Permanent Representation to the European Union (REPER). 

 

What relations do you intend to establish with the Portuguese business entities in Belgium in general and 

with the Belgian-Portuguese Chamber of Commerce in particular? 

 

As I mentioned before, we intend to have a very close relationship with the Portuguese business entities in 

Belgium, having already had the opportunity to meet with the representatives of a large number of 

companies, and with the Belgian-Portuguese Chamber of Commerce. In fact, the first official meeting outside 

the context of the Embassy of Portugal and REPER that I held in Belgium was with the President of the 

Belgian-Portuguese Chamber of Commerce, Rui Faria da Cunha. I have noted with satisfaction the great 

personal and professional qualities of the leader of this association and, in general, the same positions 

regarding the cooperation we could establish with the Belgian-Portuguese Chamber of Commerce, and also 

with the Portuguese-Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce with whom they have very close and 

collaborative relationships. 

Finally, I would like to once again thank Rui Faria da Cunha for this opportunity to address all the members 

of this Chamber of Commerce, and we reiterate our commitment to work together in the development of 

the economic and commercial relations between Portugal and Belgium. 
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