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A MACEDO VITORINO lançou hoje uma nova edição do seu relatório WHYPORTUGAL.
O relatório WHYPORTUGAL 2021 fornece informação fundamental a empresários que consideram investir em
Portugal: sobre a criação e organização das sociedades, contratos de parceria, direito do trabalho, direito fiscal,
propriedade intelectual, imobiliário e contencioso.
Depois de mais de um ano de pandemia, com confinamentos sucessivos, o segundo semestre de 2021 tem sido um
tempo de recuperação.
No âmbito da resposta europeia à crise pandémica, que colocou à disposição dos Estados membros um montante de
806.9 mil milhões de euros, Portugal adotou um Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a implementar até 2026,
que procura, entre outras coisas, promover a transição climática e a transição digital, reforçar o Sistema Nacional de
Saúde, e investir em infraestruturas e na capitalização e inovação empresarial. Até 2026, o governo prevê investir
cerca de 50 mil milhões de euros.
Desde 2013, a MACEDO VITORINO tem publicado anualmente o seu relatório WHYPORTUGAL, tendo criado
em 2018 uma plataforma eletrónica onde o relatório está acessível, conjuntamente com informação legal e económica
essencial, nomeadamente: legislação, formulários oficiais, relatórios internacionais e nacionais.
“O relatório WHYPORTUGAL 2021 reflete ainda um país muito marcado pela pandemia e por uma crónica falta de
melhorias em setores essenciais, nomeadamente na justiça, administração pública e fiscalidade. O PRR promete investimentos
significativas na administração pública e no setor público em geral. Esperemos que se concretizem e deem frutos” afirmou
António de Macedo Vitorino, sócio responsável pelo projeto.
“O fim deste relatório é dar uma visão objetiva da realidade e, por isso, não podemos deixar de assinalar que estamos longe
dos países de referência. Mas ainda assim Portugal tem mostrado ter capacidade para atrair investidores internacionais. A
segurança, o consenso social em torno dos valores de abertura e liberdade da sociedade europeia, hoje tão importantes, bem
como as qualificações da nossa força de trabalho são hoje os fatores essenciais para a atração de investidores em todos os
setores, nomeadamente no turismo e imobiliário, na indústria e na tecnologia” acrescentou António Vitorino.
O relatório WHYPORTUGAL 2021 analisa os aspetos principais a serem considerados por investidores
estrangeiros que olham para Portugal como um país no qual investir: como criar uma empresa, incentivos
governamentais, emprego, sistema fiscal, proteção de propriedade intelectual e sistema judicial.
Visite-nos e consulte o nosso relatório em www.macedovitorino.com/why-portugal.
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SOBRE A MACEDO VITORINO
A MACEDO VITORINO é uma sociedade líder na advocacia portuguesa. Desde a sua constituição em 1996, a
MACEDO VITORINO tem estado envolvida em numerosas operações de elevada complexidade em todas as suas
áreas de prática, nomeadamente em operações de financiamento, operações de mercado de capitais, fusões e
aquisições, reestruturações de empresas e contencioso.
A prática da MACEDO VITORINO é multifacetada. A sociedade assessora algumas das maiores empresas nacionais
e internacionais em diversos sectores de atividade comercial e industrial, assumindo especial relevância, a banca, a
indústria, as telecomunicações, capital de risco e a tecnologia.
Se quiser saber mais sobre a MACEDO VITORINO por favor visite o nosso website www.macedovitorino.com ou
contacte-nos para mv@macedovitorino.com.

Sobre a plataforma «WhyPortugal»
WHYPORTUGAL é uma plataforma digital com informação económica e jurídica em português e inglês de interesse
para quem deseje investir ou viver em Portugal. A informação prestada foi obtida junto de fontes internacionais e
nacionais fiáveis e independentes, nomeadamente o Banco Mundial, o Fórum Económico Mundial e a Comissão
Europeia.
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