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MENSAGEM do PRESIDENTE da DIREÇÂO 

 

Caros Associados, 

 

O ano de 2020 foi caracterizado pelo aparecimento da pandemia SARS COV-2 (COVID 19), que 

produziu enormes alterações na vida e no funcionamento da AMCHAM, dos seus associados, 

das economias e das sociedades em geral. 

No entanto, mesmo em face de todas as dificuldades que foram surgindo ao longo do ano, a 

Câmara soube adaptar-se à nova situação e dar uma resposta à altura das necessidades e 

aspirações dos seus associados, o que se pode ilustrar com o facto de o número de sócios se ter 

mantido praticamente inalterado (novas entradas sensivelmente iguais às saídas). 

De igual modo, há que assinalar a continuação do esforço financeiro extra dos sócios da 

Direcção – que já se havia iniciado em 2019 – que permitiu à AMCHAM sair de uma situação de 

capitais próprios negativos e passar a encarar o futuro com outra solidez. De salientar o 

resultado líquido obtido de 34.108,14 € (sendo 26.250 € da contribuição extraordinária). 
 

No que respeita ao posicionamento da Câmara, há que destacar o reforço da presença nas redes 

sociais (Facebook e Linkedin), a publicação do Directório AMCHAM e a edição do relevante 

Barómetro das Empresas Americanas em Portugal - em parceria com a PWC e com o apoio da 

Embaixada dos EUA, da FLAD e da AON -, entregue em mãos na Presidência da República, no 

Gabinete do Primeiro Ministro, nos Ministérios da Economia e dos Negócios Estrangeiros, na 

FLAD e na AICEP. 

Também de assinalar a iniciativa We Stand Together, demonstrativa do apoio que as empresas 

da AMCHAM desenvolveram em prol da sociedade durante o período mais crítico da pandemia. 

O reforço dos laços com os principais parceiros da Câmara – Embaixada, FLAD e AICEP – foi 

também uma realidade, bem expressa nas várias reuniões ocorridas com aos máximos 

responsáveis desses órgãos, quer em reuniões específicas, quer na sua participação, a convite, 

em algumas reuniões da Direcção. 
 

Uma palavra final sobre o apoio incansável que os sócios deram à Câmara – em particular os que 

estão representados na Direcção, que permitiu ultrapassar com sucesso os enormes obstáculos 

com que nos fomos deparando ao longo do ano. E um agradecimento especial à equipa da 

estrutura da AMCHAM, que soube estar à altura dos desafios que lhes foram apresentados, 

quer respondendo às mais diversas solicitações, quer propondo as soluções mais ajustadas a 

cada situação.   

 

 

António Martins da Costa 

Presidente da Direção da AmCham Portugal 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RELATÓRIO DE GESTÃO  
 



 

Introdução 
 

O ano de 2020 será marcado na história como o ano da COVID-19. 

A pandemia gerou uma crise económica e social sem precedentes num curto espaço de tempo, 

embora com impactos diferentes a nível sectorial e nas várias zonas do globo. 

O PIB mundial teve uma contração de 3,5%. 
 

O PIB da zona Euro registou uma queda de 6,8% em 2020, sendo díspar entre os vários países 

europeus, fruto de diferenças estruturais da economia em cada país, mas também pelas 

diferentes medidas de contenção e de apoio económico que os vários governos tomaram. 

Assim, e como exemplo, o PIB na Alemanha caiu 5,3%, em França caiu 8,3% e em Espanha 

8,9%. 

Tendo o PIB da zona euro recuperado no 3ª trimestre de 2020, voltou, no entanto, a cair no 

último trimestre, devido aos novos surtos pandémicos e restrições á mobilidade e á atividade 

económica, ao contrário do que aconteceu nos EUA. 
 

O PIP americano contraiu 3,5% em 2020. Para se ter uma noção comparativa, foi uma queda 

anual superior á queda ocorrida na Grande Recessão de 2009 (-2,5%), o que mostra o forte 

impacto que a pandemia exerceu também sobre a atividade económica norte-americana. No 

entanto, na 2ª metade de 2020, o PIB cresceu já em taxas positivas, mostrando uma economia 

a resistir melhor que a maior parte das economias europeias. O choque económico foi menos 

intenso e a recuperação mais solida graças, em boa parte, a uma resposta rápida e robusta em 

termos de política económica, com os pacotes fiscais aprovados durante 2020 em cerca de 4 

biliões de dólares (20% do PIB). 
 

A China foi a única grande economia que terá crescido em 2020, mas mesmo assim foi um 

crescimento tímido de 2,3%. Tendo sido o primeiro país a sofrer os efeitos da COVID-19 foi 

também o primeiro a recuperar o nível de atividade económica anterior à pandemia. 
 

Em Portugal o PIB anual caiu em 7,6% embora, e ao contraio do que vimos na zona euro em 

geral, o PIB teve um ligeiro crescimento no 4º trimestre. A taxa de desemprego atingiu os 

6,5%, tendo as políticas de apoio, nomeadamente o lay-off simplificado, segurado estes 

números. 

Como seria de esperar, o défice orçamental agravou-se em 2020 com a pandemia, tendo o 

défice publico situado nos 5,2% do PIB. 

No conjunto as medidas de apoio a empresas, famílias e despesas relacionadas com a COVID-

19 superaram os 4.500 milhões de euros, cerca de 2,3% do PIB. 

O saldo da balança corrente manteve-se em cerca de 1,1% do PIB, tendo melhorado o saldo de 

bens com uma descida das exportações (-8,8%) menor que a descida das importações (-

13,6%). 

Por outro lado, o superavit da balança de serviços caiu para 4,3% do PIB arrastado por uma 

queda do turismo (-52%). 
 

No que diz respeito às relações comerciais entre Portugal e os EUA, em 2020 os Estados 

Unidos manteve-se como o maior parceiro comercial de Portugal fora da União Europeia (e 5º 

no ranking total). 

Verificou-se uma diminuição de cerca de 359 milhões de euros (-11%) no valor das 

exportações, acompanhada por uma diminuição ligeiramente inferior, de 252 milhões de euros 



 

(-16,8%), nas importações, mantendo ainda assim a balança comercial positiva a favor de 

Portugal. 
 

A Câmara de Comércio Americana em Portugal, dentro das condições particulares do ano 

conseguiu-se manter a atividade num nível bastante elevado, com participação e 

envolvimento das empresas associadas, o que permitiu dar visibilidade à Câmara e aos sócios e 

atingir o equilíbrio, num espírito de interajuda entre a comunidade AmCham.  

Sendo um ano difícil conseguiu-se atingir os objetivos mesmo no constante esforço de 

captação de novos sócios e na mitigação das saídas. 
 

Registou-se em 2020 um resultado de exploração positivo de 34.108,14€ que compara com os 

25.348,62€, obtidos no ano anterior. 

Este resultado é explicado em primeiro lugar pelo apoio extraordinário dado por alguns Sócios 

num montante total de 26.250€ em 2020. 

Este valor foi atingido ainda devido ao resultado das iniciativas levadas a cabo durante o ano, 

especialmente a edição do “Barómetro das Empresas Americanas”, o projeto “We stand 

together” e a publicação do Diretório. 

Este resultado ajudou à recuperação do valor os capitais próprios negativos, que registou no 

fecho apenas o valor de -1.246,18€, contando que no final do  próximo ano voltem a ser de 

novo positivos.  
 

1. Sócios  
 

Em 2020 verificou-se uma diminuição líquida de 1 associado, correspondendo a 13 Sócios 

novos e a 14 desistências. Pese este movimento, o valor total de quotas recebidas mostra um 

ligeiro aumento. 

Dada a situação económica decorrente da pandemia, foi um resultado que excedeu 

positivamente as expectativas, até em termos de comparação com outras associações. 

Para tal terá contribuído a campanha lançada no início do ano “Call to action” mobilizando os 

atuais Sócios na angariação de novos sócios, e á disponibilidade do Presidente da Direção em 

reunir pessoalmente com vários responsáveis empresariais, convidando-os a que as suas 

empresas passassem a integrar a Câmara. 

 

Qualquer das duas iniciativas ficaram, no entanto, limitadas ao primeiro trimestre do ano 

devido á situação pandémica e sobretudo de confinamento que se seguiu. 
  

Em 2020 angariámos um novo Sócio Patrocinador: a Victoria Seguros, passando os Sócios 

Patrocinadores da Câmara a serem:  

3M; Accenture; AIG; AON; BIG; BPI; Cisco; Citi; Deloitte; DXC.technoloy; FLAD; Google; IBM; 

Liberty Seguros; Lusíadas SGPS; Millenniumbcp; Merck Sharp & Dohme; Novo Banco; Orey; 

Sheraton Hotel;Victoria Seguros. 
 

A todos a AmCham agradece o apoio continuado.  

 

2.  Da Câmara  
 

2.1 A Câmara registou em 2020 um resultado de exploração positivo de 34.108,14€. 



 

Este resultado é explicado em primeiro lugar pelo apoio extraordinário dado por alguns Sócios 

num montante total de 26.250€ em 2020. 

Este valor foi atingido ainda devido ao resultado das iniciativas levadas a cabo durante o ano, 

especialmente a edição do “Barómetro das Empresas Americanas”, o projeto “We stand 

together” e a publicação do Diretório. 

Este é um facto de grande relevo, permitindo apresentar um balanço equilibrado, não ter 

custos financeiros associados a uma tesouraria deficitária, e que no futuro ajudará a concorrer 

a programas subsidiados por fundos comunitários, e por isso a AmCham muito agradece aos 

Sócios que contribuíram com este apoio extraordinários e em especial ao Presidente da 

Direção que muito se empenhou na resolução deste tema. 
 

2.2 Apoio Extraordinário 

Como já referido, e bem no relatório de 2019, e como forma de ultrapassar a situação líquida 

negativa em que a Câmara se encontrava, a Direção solicitou a colaboração de alguns Sócios, 

particularmente aos que fazem parte da Direção, solicitando-lhes a contribuição de um apoio 

extraordinário e pontual no valor de 3.750€/cada.  

Algumas empresas concretizaram este apoio extraordinário ainda em 2019, nomeadamente a 

Cisco, a FLAD, os Laboratórios Pfizer e a Navigator, mas a grande maioria concretizou este ano, 

nomeadamente a Accenture, a AON, o BIG, o City, a DXC, a EDP e a IBM. Outras confirmaram 

que o irão fazer em 2021. 

Este apoio foi fundamental para a repor a situação acima referida, e totalizou, no total dos dois 

anos, aproximadamente 41.150€ (14.900€ em 2019 e 26.250€ em 2020). 
 

2.3 Da Direção 

A Direção da Câmara reuniu 11 vezes ao longo de 2020, tendo passado as reuniões a serem 

virtuais a partir de maio, permitindo continuar a dirigir e acompanhar desta forma a vida da 

Câmara. 
 

2.4 Da Assembleia Geral  

Em 2020 realizou-se uma Assembleia Geral que reuniu presencialmente no dia 30 de junho, na 

sede da EDP, e onde foi aprovado por unanimidade o Relatório de Gestão e Contas respeitante 

ao exercício de 2019. 
 

2.5 Estagiários 

Como é hábito a Câmara contou com a colaboração de Estagiários ao longo do ano. Dentro da 

limitação que temos, esta é uma forma de possibilitarmos a alguns jovens muitas vezes aquela 

que é a sua primeira experiência profissional. 

Assim, tivemos a colaboração de Antonio Seixas no programa “We Stand Together” tendo 

realizado ainda um estudo de benchmarking com outras AmCham Europeias, e nos últimos 

três meses do ano contámos com a colaboração de Afonso de Bragança, nomeadamente na 

preparação do programa de comemoração do 70º aniversario da AmCham. 
 

2.6 Em fevereiro o Presidente, a Secretária-Geral e os representantes dos Grupos de Trabalho 

da AmCham reuniram com o assessor para os assuntos económicos, empresas e inovação da 

Presidência da República, Dr. Luis Ferreira Lopes, onde tiveram oportunidade de sublinhar os 

temas relevantes em cada um dos sectores em analise. 
 



 

2.7 A AmCham associou-se à iniciativa “Giving Tuesday”, movimento nascido nos EUA, e que 

convida todos a que, no dia 1 de dezembro, escolham uma causa que deseje apoiar e 

contribua para a mesma.  
 

3. Comunicação 

 

Em 2020, pelo facto do contacto pessoal permitido ter sido muito reduzido, e haver uma maior 

necessidade de estarmos mais perto dos sócios, teve um especial relevo a área da 

comunicação da Câmara, não só a comunicação direta via email, mas também a Newsletter, o 

website e as redes sociais (Facebook e Linkedin). 
 

Nesta fase particular ganhou destaque a utilização dos meios de comunicação da Camara e o 

papel da Amcham nas seguintes vertentes: 

- Partilha de conhecimento. Informação atualizada útil e pratica sobre matérias relevantes 

para as empresas ajudando-as na sua gestão em tempo de pandemia. 

- Ser uma plataforma para os sócios poderem divulgar as suas empresas e ganharem 

visibilidade 

- Divulgação de boas praticas empresariais 
 

Esta é uma área em que desejaríamos no futuro ter um reforço de meios humanos, para ser 

possível dar continuidade e ainda melhorar a dinâmica criada em 2020, dando consistência e 

continuidade à utilização dos novos meios digitais ao nosso dispor. 
 

4. Diretório 
 

Foi produzida a nova edição do Diretório de Sócios, que foi distribuída logo no início de 2021.  

Esta é uma excelente ferramenta de divulgação da Câmara e do seus Sócios, possibilitando um 

melhor conhecimento de quem somos e o que fazemos, e manter os Sócios conectados entre 

si. 
 

5. O “Barómetro das Empresas Americanas em Portugal”  
 

Esta é a segunda edição de um estudo, que resulta de uma parceria entre a AmCham e a PwC, 

e que procura refletir sobre a relevância das empresas americanas na economia portuguesa e 

sobre a sua evolução financeira nos últimos três anos. 

Este Barómetro é dirigido ao mundo empresarial, político, legislativo e académico e, em geral, 

a todas as pessoas interessadas pelas questões do IDE e das relações económicas e 

empresariais transatlânticas. 

O estudo analisa o investimento americano em Portugal e, procura caracterizar através de uma 

análise de vários indicadores económico/financeiros, as empresas americanas que atuam em 

Portugal e o peso que estas representam na economia portuguesa. 

A realização e a publicação de uma análise objetiva da situação atual das empresas americanas 

em Portugal é uma iniciativa à qual atribuímos uma enorme relevância e que acreditamos que 

possa ser tomada em consideração na altura de decidir as políticas de atração e retenção de 

investimento direto estrangeiro. 

Para a sua realização contámos com o patrocínio da Embaixada, da AON e da FLAD. 
 



 

Este Estudo foi amplamente divulgado, com envio da sua edição eletrónica aos Sócios e a uma 

lista alargada de contactos e a edição em papel enviada para uma serie de organizações e 

personalidades relevantes nas relações bilaterais e opinion makers.  

Foi ainda entregue pessoalmente em reuniões presenciais com a Presidência da República, 

Gabinete de Primeiro-Ministro, Presidente da AICEP, Ministro da Economia e Presidente da 

FLAD. 

 

Foi ainda organizado um Webinar para apresentação do estudo e discussão da importância no 

investimento estrangeiro. 
 

6. We stand Together 
 

Durante 14 dias a AmCham deu a conhecer 14 histórias das ações desenvolvidas por empresas 

americanas suas associadas com o objetivo de ajudar a sociedade, a economia, a educação e a 

cultura em Portugal como resposta ao Covid-19, demonstrando um sentido de serviço e de 

comunidade. 

Ao mesmo tempo que trabalharam para manter a continuidade do negócio de uma forma 

segura e responsável e proteger os seus colaboradores, estas empresas desenvolveram de 

imediato ações de apoio à comunidade como resposta a esta emergência global.  Tempos de 

crise mostraram ser também tempos de união. 

A AmCham publicou vídeos com o testemunho dos responsáveis destas empresas, e no final 

publicou uma brochura intitulada “14 DIAS, 14 HISTÓRIAS: We Stand Together” que foi 

amplamente divulgada na sua edição eletrónica e física. 
 

Participaram neste programa as empresas: Accenture, AON, Biogen, Cisco, Dell,  Deloitte, DXC, 

Google, IBM, Janseen, Manpower, Marriott Hotel, Microsoft e Pfizer. 
 

Contou ainda com a colaboração da Embaixada dos EUA, tendo o Senhor Embaixador Glass 

gravado uma mensagem.  

A FLAD contribui também com um patrocínio. 
 

7. Serviços e Atividades 
 

Ao longo do ano a Câmara respondeu aos variadíssimos pedidos de informação e de apoio na 

abordagem ao mercado americano que lhe chegaram, dentro das linhas de orientação e 

condicionalismos existentes. 
 

A atividade desenvolvida foi muito diferenciada ao longo do ano, correspondendo à situação 

pandémica e restrições impostas, mas também às necessidades que se percebia dever ser o 

foco em cada momento. 
 

7.1 Pré pandemia 
- Seminário “Select USA: start and develop your business in the U.S.” dia 2 de março   

Organização conjunta da AmCham Portugal e Embaixada dos EUA;  

- Pequeno-almoço debate “Donald Trump and American Politics”, dia 14 fevereiro; 

- Reunião da OSAC – Overseas Security Advisory Council, dia 28 janeiro; 

- Tech CEO roundtable breakfast with Ambassador Glass, dia 31 janeiro; 

- Workshop “Come Prepared”, dia 20 janeiro; 

- Almoço com Ministro Adjunto e da Economia Dr. Pedro Siza Vieira, dia 15 de janeiro. 

https://youtu.be/BcNOJjIOONM
https://youtu.be/N7kDVAX3x3A
https://youtu.be/1oZ1w6wJpKY
https://youtu.be/K8nUK0VwcDI
https://amchamportugal.pt/wp-content/uploads/2020/07/13-Dell.pdf
https://youtu.be/h1YMqQ57jjU
https://youtu.be/T5gGfZ-Kxas
https://youtu.be/T2v475o4cOU
https://youtu.be/spIA79ky7p4
https://youtu.be/uHJye3JGdCU
https://youtu.be/YtbciXtpjIM
https://youtu.be/BcMSVxuHUpQ
https://youtu.be/TOFYdYJoQjk
https://youtu.be/1aovyx3MC88


 

 

Destacaremos a Roundtable with Secretary Dan Brouillette U.S. Department of Energy, que 
teve lugar no dia 13 fevereiro, tendo a Câmara de Comércio Americana em Portugal em 
colaboração com a Embaixada dos EUA em Portugal e a CIP organizado um encontro restrito 
com players portugueses e americanos do sector da energia para uma interessante discussão 
sobre o reforço das relações entre Portugal e os EUA neste sector. 
 
 

7.2 Primeira fase da pandemia 
Nesta fase extraordinária entendeu-se que a forma de ser útil aos Sócios seria partilhar 

informação prática e objetiva sobre temas que impactavam as empresas e muito 

particularmente sobre toda a legislação e demais atos publicados no âmbito das medidas 

adotadas de resposta à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), quer em Portugal quer nos 

EUA em situações que podiam ser relevantes para as empresas portuguesas que estão nos 

EUA. 

Nesse sentido, contou-se com a colaboração dos Sócios, aproveitando o know how de 

excelência que integra o fórum da Câmara de Comercio Americana, para em conjunto 

esclarecer e tirar dúvidas e assim ajudar que todos pudessem ficar mais bem preparados para 

enfrentar os novos desafios. 

Como: 
- Q&A Grupo de Apoio da AmCham Portugal 

 Criou-se uma equipa de apoio aos Sócios tendo em vista assegurar esclarecimento de dúvidas 

dirigidas sobre todos os apoios existentes, e formas de mitigar os efeitos da crise e promover a 

recuperação económica.  

O papel da Câmara foi fazer a ponte, facilitar o contacto e ajudar os Sócios a esclarecer dúvidas 

nesse momento em que existia muita informação e legislação e era necessário conhecer, saber 

filtrar e saber interpretar essa informação. 
 

- Envio de informação regular aos Sócios sobre assuntos relevantes  

No Anexo I discriminamos a informação enviadas no período inicial. 

 
7.3 Após primeiros meses da pandemia 
Para alem dos Webinars organizados pela Câmara divulgámos eventos dos nossos sócios e 

parceiros, nomeadamente: 
 

18 de Dezembro Webinar “Digital Services Act and its impact on Europe’s and Portugal 

economic recovery and digital innovation”   

25 Novembro   AmCham-AON Webcast “Mapear Novas Tendências: Business and Risks” 

23 Outubro Webcast “Investimento Americano em Portugal. Investimento Direto Estrangeiro 

(IDE) um pilar do desenvolvimento económico” no qual foi apresentado o estudo “Barómetro 

das Empresas Americanas em Portugal”.  

12 Outubro AmCham-Citi Webcast “Prospects for the US and Global Economies through a 

post-election crystal ball” 

7 de Outubro AmCham-Pfizer ”Diálogos entre Saúde e Economia a propósito da Pandemia”  

22 de Julho Webinar “Superar a incerteza com 5G, Cibersegurança e Transformação Digital”, 

em colaboração com a Accenture. 

15 de Julho Amcham Webcast | Talks with IBM about AI & Automation: Repensar como as 

sociedades funcionam.  



 

26 de Junho Webinar “What´s Next: covid-19: o novo mundo do trabalho”  

24 Junho Webcast “Soluções com Impacto: Desafios e Oportunidades pós Covid-19”  

17 de Junho o Webinar “Optimizar a Gestão da Liquidez” com a colaboração do BFF e da PwC.  

3 de Junho Webinar “What´s Next: Partilha de experiências sobre a situação actual e visões 

para o futuro”. 

1 Junho  “Webinar: Desafios laborais no pós “lockdown” 

8 de Abril Webinar “Segredo Comercial Integrando a Plataforma Blockchain” 

3 de Abril AmCham-Cisco “Iniciativas para ajudar a mitigar o impacto do COVID-19” 

webinar organizado pelo nosso Sócio Cuatrecasas 8 Maio “Business as usual? Desafios laborais 

na retoma ou manutenção da atividade das empresas”; 24 Abril Webinar “Saiba como 

minimizar o impacto financeiro da pandemia COVID-19: medidas de apoio fiscal às empresas”. 

Varios Webinar organizado pelo nosso Sócio AON intitulados “Conversas de Risco”: 14 Maio 

com José Pedro Freitas,  Mota-Engil; 30 Abril com João Rui Ferreira, Associação Portuguesa de 

Cortiça; 24 Abril com Pedro Matias, ISQ e ainda 20 Março Webinar “o Impacto do COVID-19 

nos negócios: Os seguros de Pessoas – Acidentes de Trabalho, Acidentes Pessoais e 

Assistência, Saúde e Vida”. 

20 Abril Webinar organizado pelo nosso Sócio TravelStore: Desafios da TAP pós Covid19 

8 Abril Webinar organizado pelo nosso Sócio Clarke + Modet: Segredo Comercial Integrando a 

Plataforma Blockchain 

3 Abril Webinar: AmCham – Iniciativas Cisco para ajudar a mitigar o impacto do COVID-19. 

Webcast organizado pelo nosso Sócio Deloitte: 31 Março com a participação do IAPMEI sobre 

os mecanismos de financiamento e apoio ao investimento aos quais as empresas podem 

recorrer no contexto actual; 23 Março dois Webcast que tiveram como tema principal: 

“Implicações ao nível laboral” e “Obrigações fiscais e alivio de tesouraria”. 
 

      8.  Relações Institucionais e com Parceiros 

 

A Câmara privilegia e desenvolve relações de cooperação com instituições que comungam dos 

mesmos objetivos, e muito particularmente com a Embaixada dos EUA em Portugal, com a 

FLAD e com a AICEP.  
 

A AmCham mantém uma relação muito próxima de colaboração com a Embaixada dos EUA em 

Portugal, tendo-se realizado vários encontros com o Senhor Embaixador George Glass, 

destacando a conversa virtual que teve lugar no dia 7 maio, com vários sócios de diversos 

sectores de atividade, numa partilha sobre a situação atual na empresa/industria e previsões 

sobre o impacto do covid a curto, medio e longo prazo, salientando ainda oportunidades que 

conseguiam identificar nestas circunstancias e quais as estratégias adotadas por cada empresa.  
 

Manteve-se um trabalho de colaboração constante, em especial com a US Commercial 

Department liderada por Mr. Rafael Patino, que participa como observador nas reuniões de 

Board da AmCham. 

Tivemos ainda a oportunidade de contar com a participação da Chieh Deputy Kristin Kane 

numa das reuniões de Direção da Câmara para troca de opiniões, e foram estabelecidos vários 

contactos ao longo do ano, em diversas áreas comuns com sucesso para as duas entidades.  

A Embaixada apoiou financeiramente o estudo “Barómetro das Empresas americanas em 

Portugal”, ajudando ainda na sua divulgação. 
 



 

A Fundação Luso Americana para o Desenvolvimento – FLAD, foi parceira em vários eventos ao 

longo do ano, tendo patrocinado o estudo “Barómetro as Empresas americanas em Portugal” e 

o projeto “We Stand Together”. 

A AmCham contou com a participação de Mr. James Kelly, Administrador da FLAD no Board da 

AmCham, e a disponibilidade da Presidente da FLAD, Dr. Rita Faden e da Administradora 

Professora Elsa Henriques, em vários momentos da vida da AmCham.  
 

O Presidente da AICEP, Dr. Luis Castro Henriques participou numa reunião da Direção, 

partilhando a estratégia da AICEP sobre captação de investimento estrangeiro e apoio às 

exportações, particularmente no que diz respeito ao mercado americano, tendo sido possível 

discutir pontos de vista e formas de manter uma colaboração mais estreita entre as duas 

organizações.  
 

Em 2020 estreitaram-se os laços de colaboração com a AmCham EU com o objetivo de 

concretizar algumas iniciativas conjuntas. A AmCham Portugal divulgou o estudo publicado 

pela AmCham EU, “Transatlantic Economy 2020” by Daniel Hamilton & Joseph Quinlan.  
                

Ainda de referir que, como é hábito, a Câmara ofereceu o “The School Community Service 

Award” ao aluno da Caisls – Frank Carlucci International School of Lisbon eleito para o efeito, 

na tradicional cerimónia da Graduation Class 2020 da CAISL que este ano foi virtual.  
 

9. Perspetivas para 2021  
 

O ano de 2021 será ainda bastante afectado pela pandemia.  

No entanto, com um maior conhecimento da doença e o avanço da vacinação, começam a 

perspectivar-se tendências francamente positivas de recuperação das economias e dos tecidos 

sociais que as suportam, com efeitos ainda em 2021 e com maior intensidade nos anos 

seguintes. 
 

Neste ano, comemora-se o septuagésimo aniversário da Câmara, facto do maior significado 

para a relação entre Portugal e os EUA.: fundada em 1951, no rescaldo da Segunda Guerra 

Mundial, insere-se no contexto dos laços históricos entre os dois países, parceiros e aliados. 
  

A respectiva celebração concentrará grande parte dos esforços da organização, e terá como 

pontos altos: 

- Uma série de Webinars realizados em conjunto com a AMCHAM Europe, sobre temas 

enquadrados nos pilares estratégicos da Presidência Portuguesa da União Europeia: uma UE 

mais resiliente, social, verde, digital e global. 

- A Transatlantic Economic & Trade Summit, uma cimeira de um dia sobre as diferentes 

dimensões do relacionamento de investimento e comércio entre Portugal e os EUA, com a 

presença de personalidades de destaque de ambos os lados do Atlântico. 

- O jantar de gala AMCHAM Tributes, com a presença das mais altas individualidades oficiais, 

onde serão entregues os prémios de reconhecimento empresarial e individual na relação 

Portugal- EUA. 
 

Ao mesmo tempo, 2021 - enquanto ano de transição na crise pandémica - será também o ano 

de preparação para um 2022, que já se espera de desconfinamento praticamente total. 

 



 

ANEXO I 

 

 

Informação 04-05-2020: Webinar da Cuatrecasas I Coronamanager: nova app da PwC   I Guia 

OE 2020 por Morais Leitão / Informação: Empresas têm de retomar a atividade em 8 dias para 

não perderem direito ao layoff; 

Informação 29-04-2020: BFF e AON assinam acordo / Webinar “Conversas de Risco” / Novos 

prazos: IES, IVA, Retenções na Fonte e Imp Selo / Procedimentos de simplificação na entrega 

de declaração periódicas de IVA / Factoração eletrónica; 

Informação 28-04-2020:  Apoiar Startup´s: Mitigação do impacto do COVID-19; 

Informação 27-04-2020: What´s Happening USA: FED / Situação económica/financeira nos EUA 

/ Suspending Entry of Immigrants in U.S. / Independent Contractor´s Guide; 

Informação 23-04-2020: Webinar “Pós-crise Covid-19: novas realidades dos negócios” / 

Webinar Minimizar impacto financeiros /   Candidatura Sistema de Incentivos à Inovação 

Produtiva no contexto da COVID -19; 

Informação 14-04-2020: What´s happening in USA: Apoios às empresas nos EUA; CIO Virtual 

Summit de S. Francisco; Transatlantic Economy 2020; 

Informação 01-04-2020: Apoio para PME´s portuguesas que estejam nos EUA. “The CARES 

Act” establishes a new $349 billion Paycheck Protection Program; 

Informação 30-03-2020: Pagamentos Diferidos IVA; IRS; IRC; Contribuições Sociais I Dicas de 

segurança cibernética em teletrabalho – IBM; 

Informação 27-03-2020: Novo Lay off simplificado por Macedo Vitorino   I   Fundo criado pela 

Amazon de apoio às PME´s; 

Informação 26-03-2020: Imposto de Selo –adiamento I Linhas de Ajuda financeira por Morais 

Leitão I Candidaturas Portugal 2020- novas datas I Consultas através de vídeo – Lusíadas 

Saúde; 

Informação 23-03-2020: Lay-off simplificado por Morais Leitão I Webcast de Deloitte I Apoios 

da Segurança Social: Como e Quando I Formação on-line gratuita; 

Informação 19-03-2020: Medidas de Flexibilização de Pagamento de Impostos e Contribuições 

e de Apoio à Economia / Adiamento do Pagamento de Contribuições para a Segurança Social / 

Execuções fiscais / Linhas de crédito; 

Informação 17-03-2020: Alteração de alguns prazos / Linha Capitalizar – Covid-19; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Relatório de Gestão do Exercício de 2020 
 

Contas 

 
 
As receitas efetuadas no ano de 2020 totalizaram o montante de 146.666,80€, tendo 
as despesas administrativas, operacionais e financeiras importado em 112.558,66€, e 
foi apurado um resultado positivo após impostos de 34.108,14€. 

 
Nessa conformidade, temos a propor: 
 

Que o resultado positivo do Exercício de 2020, no montante de 34.108,14€, seja levado 
a crédito da Conta Fundo Social. 
 
 
A Direcção  

 


