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INTRODUÇÃO
Situado na Península Ibérica, Portugal faz fronteira com a Espanha e
com o Oceano Atlântico. Com superfície equivalente à do Estado de Santa Catarina, o país conta com cerca
de dez milhões de habitantes. A economia portuguesa, nos últimos vinte
anos, tem sido, em grande parte,
beneficiada pela condição de membro da União Europeia e pela adoção
da moeda comum em 1999, que foi
introduzida fisicamente em 2001.
Em consequência da grave crise
financeira internacional que eclodiu
em agosto de 2008, a economia de
Portugal foi afetada. O Governo de
então procurou dinamizar a economia interna com novos investimentos
públicos, com incidência na rede
rodoviária, ferroviária e em energias
renováveis. Tais investimentos foram
baseados, na sua maioria, em parcerias público-privadas, que tiveram,
como consequência, a depauperação
das contas do Estado. O endividamento público cresceu para níveis
elevados, 90% do PIB em 2010 e
105% em 2011, o que motivou o
resgate do país por parte do Fundo
Monetário Internacional (FMI), da Comissão Europeia e do Banco Central

Europeu (BCE).
A evolução da economia portuguesa
em 2011 ficou marcada pelo pedido
de assistência econômica e financeira internacional, no início de abril.
Esse pedido tornou-se inevitável
diante da progressiva deterioração
das condições de acesso aos mercados de financiamento internacionais por parte dos setores residentes, públicos e privados, financeiros
e não financeiros.
O Programa de Assistência Econômica e Financeira (PAEF) acordado
com a UE, com o FMI e com o
BCE tem três vertentes fundamentais. Primeiro, a implementação de
medidas de caráter estrutural, que
possibilitem correção gradual dos
desequilíbrios nas finanças públicas
e nas contas externas. Segundo, a
implementação de reformas estruturais que promovam o crescimento
potencial da economia, a criação
de emprego e a competitividade.
Finalmente, relativamente ao sistema
financeiro, e ao sistema bancário em
particular, o Programa estabelece um
conjunto de princípios e objetivos
que contribuirão, a médio prazo, para
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012
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maior equilíbrio em termos de fontes
de financiamento. O Programa contribui para assegurar o financiamento
da economia portuguesa pelo período necessário à concepção, à formalização legislativa e à implementação
efetiva dessas reformas. Espera-se
que o elevado nível de endividamento
público condicione a retomada do
crescimento econômico nos próximos anos.
Em 2011, o PIB per capita foi de
US$ 22.364,00, o que correspondeu a 77% da média dos países da
União Europeia (US$ 31.673,00). De
acordo com dados preliminares fornecidos pelo Gabinete de Estatísticas
da União Europeia (Eurostat), o PIB
per capita em Portugal diminuiu para
US$ 20.004,00 em 2012. Segundo o
Banco de Portugal, a atividade econômica em 2012 sofreu contração
de 3%, com previsão de contração
de 1,9% em 2013. A retração do
consumo doméstico (5,8% em
2012, previsão de 3,6% em 2013)
foi o fator que mais contribuiu para
a contração econômica, refletindo a
diminuição do rendimento disponível
das famílias.
As importações em 2012 sofreram
contração de 4,7% e prevê-se nova
6
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contração de 2,3% para 2013. Essa
diminuição reflete o decréscimo da
demanda interna, resultante da política de austeridade e da situação de
recessão da economia portuguesa.
Em contrapartida, o crescimento
das exportações (6,3% em 2012,
previsão de 5% em 2013) deverá
constituir elemento fundamental para
sustentar a atividade econômica. A
economia de Portugal é fortemente
apoiada no comércio externo. O
seu principal parceiro comercial é a
União Europeia (UE), que, em 2011,
foi responsável por 73% das importações portuguesas. Das importações portuguesas, destacam-se os
grupos dos combustíveis minerais,
máquinas e aparelhos, produtos
químicos e agrícolas; relativamente
às exportações, evidenciam-se os
grupos dos veículos automotores,
metais comuns e combustíveis
minerais. Os principais países fornecedores de Portugal são: Espanha,
Alemanha e França, responsáveis
por mais de 50% das importações.
De janeiro a setembro de 2012,
70,7% das importações de Portugal
provieram dos países da UE. As
importações provenientes do bloco
comunitário diminuíram 8,1% em
relação ao mesmo período do ano
anterior e aumentaram 1,2% para o
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resto do mundo.
De janeiro a setembro de 2012,
71,2% das exportações de Portugal
destinaram-se aos mercados da UE,
com destaque para Espanha, França,
Alemanha e Itália. As exportações
para o bloco comunitário aumentaram 2,4% em relação ao mesmo
período do ano anterior, enquanto
para o resto do mundo o aumento foi
de 18,9%. O desempenho exportador
de Portugal em 2012 continua direcionado principalmente para os seus
parceiros europeus, mas mantém a
tendência de crescimento em alguns
mercados não comunitários, como
é o caso de Angola (6,3%), China
(1,8%) e Brasil (1,6%).

PORTUGAL

cado fornecedor de Portugal, com
2,5% do total importado. Portugal
é o quadragésimo quarto mercado
fornecedor do Brasil, com 1,6 % do
total importado.

As exportações brasileiras para Portugal somaram US$ 1,625 bilhão em
2012, o que correspondeu à redução
de 20,9% com relação a 2011. Já as
exportações portuguesas ao Brasil
totalizaram US$ 999 milhões, o que
correspondeu a aumento de 19,5%
com relação a 2011. O intercâmbio
comercial foi de US$ 2,146 bilhões
(redução de 9,2%) e o saldo comercial continuou favorável ao Brasil,
embora com redução considerável
(de US$ 1,219 bilhão para US$ 626
milhões). O Brasil é o décimo merCalendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012
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Câmara Municipal do Porto, Portugal
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Santuário de Nossa Senhora de Fátima, Portugal
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DADOS BÁSICOS
Superfície: 92.212 km²
População: 10.561.614 habitantes (2011)
Densidade demográfica: 114,5 habitantes/km2 (2011)
População ativa: 5.506 milhões (2011)
Principais cidades: Lisboa (capital), Porto, Braga, Coimbra, Setúbal, Guimarães, Aveiro e Faro
Moeda: euro (€)
Cotação: € 1,00 = US$ 1,31 (fim de período 2012)
Produto Interno Bruto (PIB): US$ 237.590 milhões (2011)
Produto Interno Bruto (PIB): US$ 213.050 milhões (estimativa 2012)
Crescimento real do PIB

Crescimento
real do PIB
(%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012P

2013P

2,4

0

-2,9

1,4

-1,6

-3

0

Fonte: Eurostat (P) Preliminar (2012)

PIB per capita
PIB per capita
EU
US$

2010
16.203
21.550

2011
16.089
22.364

2012a
15.628
20.004

2013a
15.561
19.607

Fonte: GEE Gabinete de Estratégia e Estudos, Banco de Portugal
Nota: (a) Previsões do Eurostat
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Comércio exterior
Comércio
internacional
português
Comércio de bens e
serviços

2011

2011
jan./
set.

2012
jan./
set.

Exportações (FOB)

milhões US$

85.868

64.148

67.396

Importações (FOB)

milhões US$

93.657

71.062

67.009

Saldo (FPB)

milhões US$

-7.789

-6.914

387

-3,2

-3,9

0,2

% do PIB

Fonte: Banco de Portugal (Balança de Pagamentos)
Notas: 2010/2012 resultados preliminares

Evolução da balança comercial bilateral de mercadorias (milhões US$)

Fluxo

2011
jan./
set.

Exportações
1.752,5
(Brasil → Portugal)
Importações
567,9
(Portugal → Brasil)
Saldo

1.184,6

2012
jan./
set.
1624,5

-7,3%

683,5

20,3%

941,0

---

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE)
(a) Taxa de variação homóloga
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I - ASPECTOS GERAIS
1. Geografia
Portugal localiza-se no extremo sudoeste da Europa. Faz fronteira a Norte e a
Leste com a Espanha, a Oeste e a Sul com o Oceano Atlântico. Além do território continental, estão incluídas as Regiões Autônomas da Madeira e dos
Açores, situadas no Oceano Atlântico, a 980 km e a 1.500 km do continente,
respectivamente. Com superfície total de 92.212 km², Portugal é beneficiado
por uma localização geográfica privilegiada entre os continentes europeu,
americano e africano. A Grande Lisboa abriga 2.821.699 habitantes, ou seja,
um quarto da população portuguesa.
Países vizinhos

População (1)
(milhões)
PIB per capita (PPP)
Renda per capita

Espanha

França

Reino Unido

46.195.000

63.605.300

63.212.800

US$ 31.000
(2011
estimativa)

US$ 35.600
(2011
estimativa)

US$ 36.600
(2011
estimativa)

Fonte: (1) 2012 World Population Data Sheet – Population Reference Bureau

Portugal Continental é dividido pelo rio Tejo em duas regiões completamente
distintas, o Norte, mais montanhoso, e o Sul, mais plano. As maiores altitudes situam-se na região central do país, mais precisamente na Serra da
Estrela, com 1.991 metros de altitude. Nos arquipélagos dos Açores e da
Madeira, a montanha do Pico, com 2.351 metros, é o ponto mais alto dos
Açores, e o Pico Ruivo, com 1.862 metros, é o ponto mais alto da Madeira.
O clima é caracterizado por invernos suaves e verões amenos. Os meses
mais chuvosos são os de novembro e dezembro, enquanto os mais secos
vão de abril a setembro. Num dia normal de inverno, a temperatura máxima
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nas cidades de Lisboa e do Porto é de 12ºC, e a mínima ronda os 4ºC no
Porto e os 8ºC em Lisboa. No mês de agosto, o mês mais quente do verão,
as temperaturas médias situam-se entre 18ºC e 29ºC. Em 2011, o índice de
precipitação pluviométrica na cidade de Lisboa foi de 258,5 mm e o da cidade do Porto foi de 241,3 mm.
2. População, centros urbanos e indicadores
População
As projeções de população residente em Portugal para o período compreendido entre 2008 e 2060, publicadas pelo Instituto Nacional de Estatística
(INE), apontam para 10.364.200 habitantes em 2060; portanto, um cenário
de manutenção, praticamente, do número de habitantes no período de projeção (10.627.250 habitantes em 2008).
População e densidade populacional por regiões NUTS
População
Regiões
(milhares de
indivíduos)
Norte
3.689.609
Centro
2.327.580
Lisboa
2.821.699
Alentejo
757.190
Algarve
451.005
Região Autônoma dos Açores
246.746
Região Autônoma da Madeira
267.785
Total 10.561.614
Fonte: INE (Censos 2011)
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% do total
35,0
22,0
26,7
7,2
4,3
2,3
2,5
100,0

Densidade
populacional
(hab./km²)
173,3
82,5
940,0
24,0
90,3
106,3
334,3
114,5

Como Exportar

PORTUGAL

Os resultados do Censo de 2011 mostram que a população residente em
Portugal era de 10.561.614 habitantes naquele ano, o que significa aumento de 2% em relação à década anterior, sendo a população feminina
(5.514.227) ligeiramente superior à população masculina (5.047.387).
A densidade demográfica é de 114,5 habitantes/km2. Esse indicador populacional não é espacialmente homogêneo, pois existem regiões com densidades consideravelmente acima da média, como é o caso de Lisboa, com 940
habitantes/km2, e da Madeira, com 334,3 habitantes/km2, e regiões com
densidade populacional muito baixa, como é o caso do Alentejo, com 24,0
habitantes/km2. Vem-se, também, acentuando o envelhecimento da população na última década. Portugal tem 19,1% da população com 65 anos ou
mais (2.022.504 indivíduos).
População rural e urbana (%)
População (%)
Urbana
Rural
61
39
Fonte: United Nations. Department of Economic and Social Affairs (2012)
Pirâmide etária (composição por principais faixas etárias e por sexo)

Faixa etária
0-14 anos
15-24 anos
25-64 anos
65 ou mais anos
Total

Homens

Mulheres

Total HM

804.133
580.834
2.813.232
849.188
5.047.387

768.413
564.936
3.007.562
1.173.316
5.514.227

1.572.546
1.145.770
5.820.794
2.022.504
10.561.614

Part. (%)
14,9
10,8
55,1
19,1
100,0

Fonte: INE (Censos 2011)
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A maior parte da população ativa está situada nos grandes centros urbanos,
como Lisboa e Porto, e 62% dessa população trabalha no setor de serviços,
o qual continua em expansão, contrariamente a outras áreas, como é o caso
da agricultura, que conta com cada vez menos população ativa.
População empregada: total e distribuição por principais setores de atividade econômica
2009
(milhares de
indivíduos)

2009
(%)

2010
(milhares de
indivíduos)

2010
(%)

2011
(milhares de
indivíduos)

População ativa

5.582,7

5.580,7

5.506,5

População
empregada

5.054,1

4.978,2

4.837,0

Agricultura,
produção
animal, caça,
floresta e pesca

2011
(%)

564,8

11,2

542,2

10,9

478,5

9,9

Indústria,
construção,
energia e água

1.425,7

28,2

1.377,5

27,7

1.322,7

27,3

Serviços

3.063,6

60,6

3.058,5

61,4

3.035,9

62,8

Fonte: INE/Estatísticas do Emprego (2010/2011)

Centros urbanos
Em Portugal, existem vinte capitais de distrito, 18 no Continente e duas nas
Regiões Autônomas. A capital, Lisboa, é a cidade com a maior população
(547.631), seguida das cidades do Porto, com 237.584 habitantes, e de Braga, com 181.474 habitantes.
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Principais indicadores socioeconômicos
Em relação ao peso da estrutura produtiva no PIB, o setor que mais contribui
é o de serviços, com 74,1%. Quanto ao setor de indústria (incluindo o energético), verificou-se diminuição de cerca de 25% nos últimos dez anos. Na
agricultura, durante o mesmo período, verificou-se diminuição para metade.
PIB per capita
PIB per
capita
UE
US$

2010

2011

2012a

2013a

16.203
21.550

16.089
22.364

15.628
20.004

15.561
19.607

Fonte: GEE Gabinete de Estratégia e Estudos, Banco de Portugal
Nota: (a) Estimativas do Eurostat (2012)

Conforme se constata na tabela abaixo, no período de 2010/2011, a região
que teve consumo médio anual per capita mais alto foi Lisboa, com US$
12.676, seguida do Algarve, com US$ 11.270.
Em relação à poupança bruta das famílias, em percentagem do rendimento
disponível, houve diminuição em 2011 diante de 2010. Em 2010, situava-se
em 10,7%, enquanto em 2011 alcançou 9,7%.
Em 2010, Portugal retomou a trajetória de crescimento do PIB (1,4% ante
o ano anterior), devido à boa contribuição por parte das exportações. Não
obstante, com o alastrar da crise da dívida na Zona Euro entre 2010 e o
início de 2011, houve deterioração das condições de acesso aos mercados
de financiamento internacionais. Dessa forma, em 2011, Portugal assistiu
à contração do seu PIB em -1,6%, que, estima-se, tenha sido acentuada
em 2012, com cerca de 3,0%. Contudo, é esperada, em 2013, recuperação
gradual, com a contribuição de maior procura interna e da aceleração das
exportações.
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Crescimento real do PIB
2007

2008

2009

2010

2011

2012P

2013P

PIB (milhões
169.319
UE)

171.983

168.504

172.670

170.928

166.445

168.964

PIB (milhões
231.967
US$)

252.815

234.221

229.651

237.590

213.050

212.895

0

-2,9

1,4

-1,6

-3

0

Crescimento
real do PIB
2,4
(%)
Fonte: Eurostat
(P) = preliminar (2012)

Outros indicadores
Tecnologias da Informação em Portugal
Nos últimos anos, foi registrado aumento significativo de lares com equipamentos eletrônicos. Em Portugal, 57,2% dos lares dispõem de computadores
e 40,5% têm computador portátil com ligação à internet. No que respeita
à ligação à internet em casa, 58% dos lares já possuíam esse sistema em
2011. Com relação a aparelhos de televisão, 99,3% dos lares possuem pelo
menos uma TV. Em 67,7% dos lares portugueses, existe telefone de rede fixa
e, em 87,7%, existe pelo menos um telefone de rede móvel.
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Lares com equipamento de comunicação e lazer (2010/2011)

Total
Telefone rede fixa
Telefone rede móvel
Aparelho de televisão
Rádio ou radiogravador
Computador
Computador com acesso à internet
Computador sem acesso à internet
Computador pessoal (desktop) com acesso
à internet
Computador pessoal (desktop) sem acesso
à internet
Computador pessoal portátil (laptop) com
acesso à internet
Computador pessoal portátil (laptop) sem
acesso à internet

Quant.
(unidades)
4.044.100
2.737.741
3.545.377
4.015.832
2.602.028
2.313.491
2.063.637
556.868

67,7
87,7
99,3
64,3
57,2
51,0
13,8

1.114.699

27,6

290.461

7,2

1.637.796

40,5

336.989

8,3

%

Fonte: INE/Inquérito às Despesas das Famílias (2010/2011)

Energia
O consumo médio de eletricidade em Portugal por habitante é de 4.758 kwh.
Mercado automóvel
Em Portugal, cerca de 70% dos lares possuem pelo menos um automóvel.
Evolução do crescimento da produção interna de automóveis (últimos cinco
anos)
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Em Portugal, o desenvolvimento do
setor automobilístico nas décadas
mais recentes tem sido bastante
condicionado pela evolução da
política industrial e pelo papel do
investimento estrangeiro. Essa indústria contribuiu com 1,1% para o
Produto Interno Bruto (PIB) nacional
e com 5,6% para o PIB da indústria
transformadora, representando 13%
das exportações. Em 2011, foram
produzidos cerca de 192 mil veículos, o que originou crescimento de
21% diante do período anterior. A
produção de automóveis em Portugal evoluiu positivamente em 2010
e em 2011, o que contrastou com o
decréscimo da produção de 2007 a
2009.
Veículos automóveis produzidos em
Portugal
Ano

Unidades

Variação %

2007
2008
2009
2010
2011

176.242
175.155
126.015
158.729
192.242

-22,5
-0,6
-28,1
26,0
21,1

Fonte: Associação Automóvel de Portugal
(ACAP), 2012
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Educação
Na última década, o nível de instrução da população portuguesa
progrediu de forma muito expressiva.
Diminuiu a população com níveis de
instrução mais reduzidos, ou seja,
até o 2º ciclo do ensino básico, e
aumentaram significativamente os
níveis de qualificação superiores.
Os censos de 2011 apuraram que,
na última década, a população com
ensino superior completo duplicou, passando de 674.094 para
1.262.449 indivíduos.
Atualmente, em Portugal, 12% da
população completou curso superior,
13% têm ensino secundário completo (que atualmente corresponde
ao ensino mínimo obrigatório), 16%
terminou o 3º ciclo, 13% finalizou
o 2º ciclo e 25% concluiu apenas o
1º ciclo. A população sem qualquer
nível de ensino corresponde a 19%.
A baixa escolaridade contribui para o
atraso de Portugal no mundo desenvolvido. Em média, cada português
passa 7,7 anos na escola.
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População com idade a partir de 15 anos, segundo o nível de escolaridade

Nível de escolaridade
Sem nível de escolaridade
Ensino básico (do 1º ao 3º ciclo)
Ensino secundário e pós-secundário
Superior
Total

Valores
absolutos
(milhares de
indivíduos)
961,0
5.350,2
1.518,4
1.207,6
9.037,2

Participação
(%)
10,6
59,2
16,8
13,4
100,0

Fonte: Estatísticas do Emprego (INE), 2011

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida comparativa usada para classificar os países pelo seu grau de “desenvolvimento humano” e
para separar os países desenvolvidos, em desenvolvimento e subdesenvolvidos. Portugal é o único país lusófono que se situa entre os 47 países com
“desenvolvimento humano muito alto”, ocupando o 41º lugar em 2011.
Nas últimas décadas, a esperança de vida dos portugueses tem crescido
gradualmente, situando-se em 79,5 anos.
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0.833
1

Em Portugal, existem 229 hospitais,
dos quais 127 são públicos e 102
privados. Dos 376 centros de saúde,
24 possuem serviço de internamento. De acordo com o INE, havia 3,4
camas por 1.000 habitantes nos
hospitais em Portugal em 2010.

(a) Dados referem-se a 2011 ou ao ano disponível mais recente
Fonte: Human Development Report http://hdr.undp.org/en/statistics/hdi/

15,9
41

0.809

79,5

7,7

20.573

2011
2011
2011
2011(a)
2011(a)
2011
2011

Anos esperados
de escolaridade
(anos)
Média de anos
de escolaridade
(anos)
Esperança de
vida à nascença
(anos)
Índice de
Desenvolvimento
Humano IDH
(valor)
Portugal
Ranking
IDH

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH): total e componentes

Rendimento
Nacional Bruto
RNB per capita
(ano ref. 2005
US$)

Classificação
segundo o RNB
per capita menos
a classificação
segundo o IDH

Sem
Rendimento
IDH
(valor)

Saúde
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Em 2011, foi registrado aumento no
número de médicos e enfermeiros
em relação ao ano anterior. Naquele
ano, em Portugal, existiam 42.796
médicos e 64.478 enfermeiros,
totalizando 405 médicos para cada
100.000 habitantes.
3. Organização política e administrativa
Organização política
A República Portuguesa é um Estado de Direito democrático, baseado
na soberania popular, no pluralismo
de expressão e na organização
política democrática, no respeito e
na garantia de direitos e liberdades
fundamentais e na separação e na
interdependência de poderes. Os
órgãos de soberania consagrados na
Constituição são o Presidente da Re-
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pública, a Assembleia da República,
o Governo e os Tribunais.

necessidades coletivas e garantir a
adequada execução das leis.

O Presidente da República é o Chefe
de Estado, eleito por sufrágio direto
e universal para mandato de cinco
anos, não podendo ser reeleito para
terceiro mandato consecutivo. É o
supremo representante da República
Portuguesa, garante a independência
nacional, a unidade do Estado e o regular funcionamento das instituições
democráticas e é, por inerência, o
Comandante Supremo das Forças
Armadas.

O poder legislativo é da competência
da Assembleia da República, órgão
composto por 230 deputados, eleitos
por sufrágio universal e direto, para
mandato de quatro anos. As últimas
eleições realizaram-se em junho de
2011.

O Governo é o órgão superior da
Administração Pública, sendo responsável pela condução da política
geral do país.
É constituído pelo Primeiro-Ministro,
pelos Ministros e pelos Secretários
de Estado. O Primeiro-Ministro, que
preside ao Conselho de Ministros, é
nomeado pelo Presidente da República. Os outros membros do Governo
são nomeados pelo Presidente da
República sob proposta do Primeiro-Ministro.
A função do Governo é garantir o
funcionamento da Administração
Pública, promover a satisfação das

A Assembleia da República tem
competências em nível político,
legislativo e fiscal. São da competência desse órgão, entre outras, a
aprovação de alterações à Constituição, a aprovação dos estatutos
político-administrativos das Regiões
Autônomas, a aprovação do Orçamento de Estado, a apresentação de
propostas ao Presidente da República sobre a realização de referendos,
a apreciação do programa do Governo, a fiscalização e as apreciações
da atividade do Governo e da Administração Pública.
Os Tribunais são órgãos de soberania com competência para administrar a Justiça. Trata-se de órgãos
independentes e apenas se encontram sujeitos à lei.
O sistema judicial português é
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constituído por várias categorias ou
ordens de tribunais, independentes
entre si, com estrutura e regime próprios.
Duas dessas categorias compreendem apenas um Tribunal (o Tribunal Constitucional e o Tribunal de
Contas); as demais abrangem uma
pluralidade de tribunais, estruturados
hierarquicamente sob um tribunal
superior no topo da hierarquia.
Tribunal Constitucional – ocupa lugar
especial e autônomo na ordenação
constitucional dos tribunais. Distingue-o a especificidade do seu modo
de formação e das suas funções. É o
tribunal de recurso das decisões de
todos os tribunais restantes em matéria de constitucionalidade.
Tribunal de Contas – esse tribunal
não apenas tem funções jurisdicionais (fiscalização da legalidade de
despesas públicas e julgamentos de
contas públicas), mas também dá
parecer sobre a Conta Geral do Estado, visando habilitar a Assembleia da
República a apreciá-la e a julgá-la.
Tribunais Judiciais – são a primeira
das categorias de tribunais comuns
e formam uma estrutura hierárquica
própria, com tribunais judiciais de 1ª
24
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e 2ª instância, tendo como órgão superior o Supremo Tribunal de Justiça.
Tribunais Administrativos e Fiscais –
são responsáveis pelo julgamento de
ações e recursos relativos a litígios
de relações administrativas e fiscais.
Formam uma estrutura hierárquica
própria, tendo como tribunal superior
o Supremo Tribunal Administrativo.
Principais ministérios em Portugal:
O Ministério das Finanças define e
conduz a política orçamental, financeira e fiscal do Estado e as políticas
para a Administração Pública.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros executa a política externa, de
cooperação para o desenvolvimento
e de ligação com as comunidades
portuguesas no mundo, devendo,
também, coordenar as ações externas dos outros ministérios.
O Ministério da Defesa Nacional
prepara e executa a política de Defesa Nacional, bem como assegura e
fiscaliza a administração das Forças
Armadas.
O Ministério da Administração
Interna define e executa as políticas que asseguram, no território
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nacional, a autoridade do Estado, a
segurança dos cidadãos e dos seus
bens, a paz e a ordem públicas, a
livre participação política dos cidadãos e o socorro às populações em
caso de acidente grave ou catástrofe.
O Ministro da Administração Interna
tutela as forças de segurança, a Proteção Civil, a Segurança Rodoviária,
a fiscalização de Estrangeiros e Fronteiras e a administração eleitoral.
O Ministério da Justiça concebe,
conduz, executa e avalia a política de
justiça definida pela Assembleia da
República e pelo Governo, assegura
as relações do Governo com os Tribunais e o Ministério Público, com o
Conselho Superior da Magistratura e
com o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais.
O Ministro Adjunto e dos Assuntos
Parlamentares tem responsabilidades de apoio ao Primeiro-Ministro
na coordenação política do Governo
e assegura a ligação entre os Ministérios e a Assembleia da República, sendo ainda responsável pela
Administração Local e pela reforma
administrativa, pela modernização
administrativa, pela imigração e pelo
diálogo intercultural, pelo desporto
e pela juventude, pela igualdade de

PORTUGAL

gênero e pela comunicação social.
O Ministério da Economia e do
Emprego intervém em áreas como
economia, desenvolvimento regional, emprego, empreendedorismo,
competitividade e inovação, obras
públicas, transportes, comunicações, energia e turismo.
A diversificação das áreas de intervenção desse Ministério possibilita
visão integrada das políticas econômicas nos setores industrial e de
serviços, com vista à criação de
emprego sustentável por meio de
empresas que produzam bens ou
serviços transacionáveis no mercado global. Esse Ministério concebe,
executa e avalia as políticas de internacionalização das empresas e a
promoção do comércio externo, bem
como a promoção e a atração de
investimento estrangeiro.
O Ministério da Agricultura, do Mar,
do Ambiente e do Ordenamento do
Território tem como objetivo potencializar a imensa fonte de riqueza
que é o território nacional, incluindo
o mar, protegendo e valorizando o
ambiente.
O Ministério da Saúde formula,
executa e avalia a política de saúde,
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o que significa regulamentar, inspecionar e fiscalizar todas as atividades
e as prestações de saúde. Com relação ao Serviço Nacional de Saúde,
também é responsável por planejar,
financiar, orientar, acompanhar, avaliar e fazer auditoria.
O Ministério da Educação e Ciência
define, coordena, executa e avalia as
políticas de educação, do ensino básico ao ensino superior, e a ciência.
É também responsável pela qualificação e pela formação profissional.
O Ministério da Solidariedade e da
Segurança Social promove e executa políticas de solidariedade e segurança social, combate à pobreza e à
exclusão social, e cooperação ativa
e partilha de responsabilidades com
instituições do setor social. Garante
a todos os cidadãos o direito universal à proteção social e às pensões
de reforma.
Organização administrativa
Com o objetivo de organizar o território nacional depois da adesão
à União Europeia, foram definidas
unidades territoriais administrativas
para fins estatísticos, as NUTs, equiparadas a unidades territoriais com
26
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objetivos idênticos nos outros países
da União Europeia.
Portugal é NUT I, dividido em 7 NUTs
II, equivalentes a “regiões” – Região
Norte; Região Centro; Região de Lisboa; Região do Alentejo; Região do
Algarve; Região Autônoma da Madeira, Região Autônoma dos Açores,
divididas, por sua vez, em 30 NUTs
III, equivalentes a “Sub-regiões” (28
no continente e duas Regiões Autônomas).
Portugal encontra-se dividido em
18 Distritos, no Continente, que são
os seguintes: Aveiro, Beja, Braga,
Bragança, Castelo Branco, Coimbra,
Évora, Faro, Guarda, Leiria, Lisboa,
Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal,
Viana do Castelo, Vila Real e Viseu.
Os Distritos e as Regiões Autônomas
subdividem-se em 308 Conselhos/
Municípios e em 4.259 Freguesias.
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4. Participação de Portugal em organizações e em acordos internacionais
Portugal tem participação nas seguintes organizações e acordos internacionais:
- Associação Latino Americana de Integração (ALADI) – como observador
- Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD)
- Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP)
- Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO)
- Fundo Monetário Internacional (FMI)
- Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE)
- Organização Mundial do Comércio (OMC)
- Organização das Nações Unidas (ONU)
- Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE)
- Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN)
- União Europeia (UE)
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Lisboa, Portugal
Foto: shutterstock.com
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II - ECONOMIA, MOEDA E FINANÇAS
1. Conjuntura econômica
Características gerais
Em março de 2012, as projeções do
Banco de Portugal apontavam para
contração em termos reais de 3,4%
na atividade econômica portuguesa
em 2012, seguida de estagnação em
2013.
De acordo com o Banco Central
Europeu, a atividade econômica
na Zona Euro enfraqueceu durante
2011, o que culminou com a contração do PIB no quarto trimestre.
O alastrar da crise da dívida soberana na Zona Euro ao longo de 2010 e
2011 contribuiu para a deterioração
das condições de acesso aos mercados de financiamento internacionais.
A economia portuguesa era, em
2011, caracterizada pelo elevado
grau de endividamento externo e
pelo baixo crescimento econômico,
o que, juntando ao défice público,
pôs em risco a sustentabilidade das
finanças púbicas, tornando inevitável
o pedido de assistência financeira
à União Europeia, ao Banco Central

Europeu e ao Fundo Monetário Internacional em abril desse mesmo ano.
Devido ao contexto de contração
econômica, a deterioração do
mercado de trabalho em 2011 foi
evidente, principalmente no quarto
trimestre. Em termos anuais, em valores médios, a população empregada decresceu 2,8% e o desemprego
subiu, atingindo cerca de 700 mil
indivíduos. A taxa média de desemprego aumentou 1,9 ponto percentual, fixando-se em 12,7%, em 2011.
Estágio atual de desenvolvimento e
projeções
Além da maior incidência de serviços
na atividade econômica, registrou-se
alteração no padrão de especialização da indústria transformadora em
Portugal, que se modernizou e deixou de ser dependente de atividades
industriais tradicionais, passando
para uma situação em que os novos
setores de maior incorporação tecnológica ganharam peso e dinâmica
de crescimento, como os setores
automobilístico e de componentes,
eletrônica, energia, farmacêutica e
novas tecnologias. Não obstante, o
setor tradicional como o de calçados
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soube também atualizar-se, apostando na qualidade e no design, o que
lhe permitiu alcançar posicionamento
de destaque no segmento elevado no
mercado internacional.
As projeções do Banco de Portugal
em março de 2012 apontam para
contração em termos reais de 3,4%
na atividade econômica portuguesa
em 2012, seguida de estagnação em
2013.
A demanda interna continuará a ser
o componente que mais contribui
para a contração econômica, em
particular o consumo privado (redução de 7,3% em 2011 e de 1,9%
em 2013), refletindo a diminuição do
rendimento disponível das famílias,
num contexto de limitação no acesso
a financiamento, o que restringe o
consumo.
Devido ao aumento dos preços dos
produtos energéticos e de outras
matérias-primas nos mercados
internacionais, a taxa de inflação
subiu para 3,6% em 2011 (1,4% em
2010), deverá estabilizar em 3,2%
em 2012 e diminuir para 0,9% em
2013.
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Em 2012, o investimento deverá
registrar queda superior à registrada
em 2011 (-12% diante de -11,4%
em 2011), refletindo a deterioração
da demanda interna. O ano de 2013
será de recuperação se vier a se
confirmar aceleração da demanda
externa.
Em oposição, as exportações deverão manter desempenho determinante para sustentar a atividade
econômica, embora se preveja desaceleração (7,4% em 2011 e 2,7%
em 2012) diante das perspectivas
de abrandamento do ritmo de crescimento da demanda externa da economia portuguesa em 2012.
PIB
As projeções do Banco Central Europeu para a Zona Euro apontam
para crescimento real médio anual
do PIB em 2012 entre -0,5% e 0,3%
(-3,4% para Portugal) e, em 2013, a
economia portuguesa permanecerá
praticamente estagnada, com crescimento do PIB limitado a 0,3%.
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Crescimento real do PIB
%
Crescimento real
do PIB
Fonte: Eurostat
(P) = preliminar

2007

2008

2009

2010

2011

2012P

2013P

2,4

0

-2,9

1,4

-1,6

-3

0

2010

2011

2012P

2013P

Principais indicadores econômicos
%

2008

2009

Produto Interno Bruto(a)

0,0

-2,9

1,4

-1,6

-3,4

0,0

Consumo privado

1,3

-2,3

2,1

-3,9

-7,3

-1,9

(a)

Consumo público(a)

-0,1

-13,3

-3,6

-3,9

-1,7

-1,2

(a)

-0,1

-10,9

8,8

7,4

2,7

4,4

Importações de bens e serviços(a)

2,3

-10,0

5,4

-5,5

-5,6

0,0

Taxa de desemprego

7,6

9,5

10,8

12,7

13,6

13,7

Taxa de inflação

2,7

-0,9

1,4

3,6

3,2

0,9

Exportações de bens e serviços

(b)

Fontes: INE, Banco de Portugal
(P) = preliminar / (a) Variação real / (b) Índice Harmonizado de preços no consumidor

No que se refere às regiões, em 2011 podemos destacar o PIB per capita
de Lisboa, que atingiu US$ 31,6 mil, cerca de 140% da média anual (US$
22,4 mil); a região da Madeira, com 130%; e o Algarve, com PIB per capita
de cerca de US$ 24 mil. Já as regiões do Norte (80,2%), do Centro (83,3%)
e dos Açores (93,8%) apresentam valores mais baixos em relação à média
anual.
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Emprego
Para o mercado de trabalho, projeta-se redução de emprego de 3,6% em
2012 e de 0,7% em 2013. Em 2012, a contração será significativa no setor
privado, refletindo a contração da economia, enquanto no setor público o
emprego deverá manter o ritmo de redução constante, tanto em 2012 como
em 2013.
A população ativa concentra-se principalmente no setor dos serviços
(62,8%), que cresceu de 2009 a 2011. Já os setores de indústria e de agricultura têm empregado cada vez menos pessoas.
A taxa de desemprego nos últimos anos tem aumentado, devido, principalmente, à crise financeira e econômica que Portugal e a Zona Euro têm atravessado desde 2008, situando-se, em 2011, em 12,7%.
Evolução da população empregada por setor de atividade
%
Agricultura, silvicultura e pesca
Indústria, construção, energia e água
Serviços
Fonte: INE/Estatísticas do Emprego, 2011
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2009
11,2
28,2
60,6

2010
10,9
27,7
61,4

2011
9,9
27,3
62,8
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População empregada: total e por setor de atividade econômica
(unidade: milhares de indivíduos)
Tempo

Total

Primário

2007
2008
2009
2010
2011

5.169,7
5.197,8
5.054,1
4.978,2
4.837,0

601,4
595,6
564,8
542,2
478,5

Secundário
1.577,8
1.520,8
1.425,7
1.377,5
1.322,7

Terciário
2.990,5
3.081,4
3.063,6
3.058,5
3.035,9

Fontes: INE, Pordata, 2012

Inflação
Em 2012, o aumento da inflação estava diretamente relacionado ao efeito
fiscal resultante da alteração das taxas do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) aplicada a alguns bens e serviços. Em Portugal, desde janeiro de
2012 estão em vigor as seguintes taxas: mínima (6%), intermediária (13%) e
máxima (23%).
Taxa de inflação – variação do índice de preços no consumidor
(porcentagem)

Portugal(a)
União Europeia (UE 27)(a)

2007

2008

2009

2010

2011

2,4
2,4

2,7
3,7

-0,9
1,0

1,4
2,1

3,6
3,1

Fontes: Eurostat, FMI e Thomson Reuters, 2011
Notas: (a) Índice Harmonizado de Preços no Consumidor
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2. Principais setores de atividade
Em 2011, a agricultura, a silvicultura e a pesca representaram 2,1% do PIB
(contra 24% em 1960) e 9,9% do emprego. Indústria, construção, energia e
água corresponderam a 23,3% do PIB e a 27,3% do emprego. Os serviços
contribuíram com 74,5% para o PIB e com 62,8% para o emprego.
Agricultura e pecuária
Apesar da redução de sua importância na economia de Portugal nas últimas
décadas, a agricultura ainda continua a ser importante empregador em Portugal (9,9%). Tem, recentemente, sofrido vários ajustes estruturais, como o
aumento de áreas, o número de explorações e o incremento da mecanização, que contribuíram para aumento de produtividade. Desde os anos 90,
tem-se assistido a crescimento exponencial da agricultura biológica, tanto
em área de produção como em número de produtores.
A área agrícola total representa cerca de 50% do território nacional, e cerca
de 75% das explorações agrícolas têm áreas inferiores a 5 hectares.
As culturas agrícolas, como a vinha e o olival, concentram-se no interior, de
Norte a Sul do país, com predominância na região de Trás-os-Montes e Alentejo. Já o tomate é cultivado principalmente nas regiões de Lisboa, Vale do
Tejo e no Alentejo, e a laranja, no Algarve.
Produção anual das principais culturas agrícolas em Portugal, por espécie
		
Trigo
Milho
Centeio
Arroz
Aveia
34

2007
102.258
616.917
22.702
156.203
62.039

(milhares de toneladas)
2008
203.289
701.606
22.214
150.680
92.422
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2009
124.146
634.069
19.444
161.761
70.716

2010
82.577
626.222
17.553
170.216
66.145

2011
51.003
831.706
18.388
184.087
48.255
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Cevada
80.718
99.827
72.799
30.620
21.000
Feijão
3.696
2.818
2.009
2.042
2.058
Batata
621.490 528.081 467.807 383.835 389.798
Tomate para
1.236.235 1.147.600 1.346.084 1.406.084 1.150.827
indústria
Girassol
14.101
16.203
11.456
7.611
12.572
Tabaco
1.311
1.358
2.109
936
65
Laranja
194.779 159.663 183.471 193.885 228.101
Maçã
245.471 237.011 263.146 212.902 247.229
Pera
140.441 172.199 200.040 176.764 230.447
Pêssego
43.641
38.528
40.040
33.000
34.520
Principais
frutos de
37.375
35.014
37.553
33.054
30.025
casca rija
Vinha
806.486 750.924 784.668 947.299 744.824P
Olival
211.230 343.971 422.978 445.301 506.487P
Fonte: INE/Estatísticas da Produção Vegetal
(P) = dado provisório

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

35

PORTUGAL

Como Exportar

Produção de gado, animais de quinta e derivados
Produções de carne, leite, queijo, manteiga, ovos e lã
unidade: t (leite: 1.000 l)
Carne (peso limpo)
De bovinos

2007

2008

2009

2010

2011P

844.815

886.659

875.396

882.374

878.137

91.742

108.540

102.995

93.159

96.003

Adultos

78.745

87.509

79.843

72.860

73.046

Vitelos

12.997

21.031

23.152

20.299

22.957

De ovinos

24.235

21.503

17.895

18.279

18.183

1.733

1.495

1.551

1.517

1.460

De suínos

385.864

404.153

395.970

407.808

406.814

Carne

250.812

262.700

257.380

265.076

264.430

Toucinho

135.052

141.453

138.590

142.732

142.384

200

157

149

126

178

De animais para
consumo

315.823

324.815

333.483

338.639

333.864

Frangos (tipo
industrial)

230.839

239.077

269.573

272.308

270.206

De caprinos

De equídeos

Peru

44.604

42.535

40.222

41.719

40.741

Pato

8.969

10.162

9.041

9.835

9.364

Outras carnes
(caça, coelhos,
pombos, codornas)

25.218

25.996

23.353

22.846

21.635

Banha de porco

42.445

44.457

43.556

44.859

44.750

Leite

2.028.789

2.076.768

2.047.593

2.002.576

2.007.220

De vaca

1.909.440

1.960.898

1.938.641

1.897.690

1.905.579

De ovelha

92.321

88.514

82.075

78.068

74.267

De cabra

27.028

27.356

26.877

26.818

27.374
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Queijo

79.517

77.051

73.696

76.404

77.093

De vaca

58.431

55.709

53.694

56.755

57.939

De ovelha

15.387

14.752

13.679

13.011

12.378

De cabra

1.629

1.650

1.619

1.616

1.649

De mistura

4.070

4.940

4.704

5.022

5.127

Manteiga de vaca

27.695

30.355

29.263

27.183

27.643

121.592

123.515

124.184

131.123

122.815

20.050

20.503

22.130

22.528

20.656

Lã
7.825
Fonte: INE/Estatísticas Agrícolas 2011
(P) = dados provisórios

7.105

6.409

6.292

5.864

Ovos de galinha (total)
Para incubação

Pesca
Em Portugal, o setor de pesca sempre assumiu relevância social, regional e
local substancialmente superior à sua expressão e dimensão em nível dos
principais agregados macroeconômicos nacionais.
A faixa costeira do território continental é de 942 km, situando-se numa linha
de transição para ecossistemas mais quentes, o que se traduz em elevada
diversidade mas baixa abundância de pescado.
Existem em Portugal 45 portos de pesca (capitanias e delegações marítimas), dos quais 32 estão situados no continente, 11 na região autônoma
dos Açores e 2 na região autônoma da Madeira. Em 2010, estavam inscritos
nas capitanias 16.920 pescadores, o que significou decréscimo de 2,8%
diante do ano anterior.
Em 2010, foram capturadas 166.304 toneladas de pescado, o que representa aumento de 15% em relação a 2009. Esse crescimento decorreu
essencialmente da captura de peixes marinhos, como o atum, a cavala e a
sardinha.
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Em 2011, houve decréscimo de capturas em relação a 2010, tendo sido
capturadas 164.236 toneladas. As
espécies mais apanhadas foram peixes marinhos (147.971 toneladas),
como o atum, a cavala e a sardinha.
Capturas nominais de pescado em
2010
Toneladas
166.304

Como Exportar

o sobreiro, o eucalipto e o pinheiro
bravo (no total, estas ocupam 70%
da área de floresta). O sobreiro tem
grande peso econômico, pois é devido a essa espécie que Portugal é
o maior transformador de cortiça,
com destaque para a rolha. Por outro lado, o eucalipto tem excelentes
características para a produção de
pasta de papel de qualidade.

US$ (milhares)
378.585

Fonte: INE (2011)

Foto: shutterstock.com

Silvicultura
O setor florestal em Portugal sempre
teve grande importância, principalmente devido à sua extensão no país
(3,54 milhões de hectares, cerca de
38% do território). A floresta portuguesa é considerada a 12º maior
floresta da União Europeia e apresenta várias taxas diferentes de arborização, ao longo das regiões do país.
Os produtos florestais representam
cerca de 5% do PIB, 14% do PIB
industrial e 11% das exportações
portuguesas.
A floresta é composta por várias espécies, das quais podemos destacar
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Superfície florestal segundo espécies

Portugal

(a)

(unidade: 10.000 ha)

Povoamentos florestais
Pinheiro
Sobreiro
Bravo
Manso
2005-2010
2005-2010 2005-2010
892,1
130,4
715,9

Eucalipto
2005-2010
749,3

Fontes: INE/Estatísticas Agrícolas 2011; (a) Direção-Geral da Conservação da Natureza e
Florestas (DGCNF)/Inventário Florestal Nacional (IFN)

Indústria de madeira e de cortiça
As exportações portuguesas de cortiça representam cerca de 2% das exportações totais do país e significam saldo para a balança comercial de US$
931,9 milhões. Cerca de 30% do total das exportações portuguesas de produtos florestais têm origem nesse setor.
Em Portugal, concentra-se 32% da floresta de sobro em nível mundial, com
área florestada de sobreiro de 730 mil hectares (23% da floresta nacional).
Portugal assume, assim, a liderança mundial na produção e na transformação da cortiça, sendo responsável por cerca de 53% da produção mundial,
que se destina, quase na totalidade (90%), ao mercado externo.
Balança comercial da fileira da cortiça
Balança
comercial
Exportações
Importações
Saldo

2007

2008

1.188,5
183,5
1.005,0

1146,6
180,0
966,6

(milhões de US$)
2009
972,0
115,5
856,6

2010

2011

1050,3
132,2
918,0

1121,0
189,0
931,9

Fonte: INE (2012)/Associação Portuguesa da Cortiça (APCOR)
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Indústria extrativa e mineração

quartzo, talco e caulino.

A região do Alentejo é o maior centro produtor de rochas ornamentais
(mármore e granito). A produção
de rochas ornamentais aumentou
bastante nos últimos anos devido
ao aumento de consumo dessas
matérias-primas nos setores de
construção civil e de obras públicas.
Esses materiais continuam a ser o
principal setor da indústria extrativa,
tendo representado 41% do valor
global em 2010.

Em 2010, o valor da produção da
indústria extrativa nacional aumentou
32% em comparação com o anterior.
Devido à subida das cotações dos
metais, a produção do subsetor dos
minérios metálicos aumentou 49,7%
em 2010, alcançando US$ 595,2
milhões.

Na região central, situa-se o segundo
centro de produção mineiro mais
importante do país, a mina da Panasqueira, produtora de minérios de
tungstênio. As regiões do Norte e do
centro detêm 74% de recursos hidrominerais e de águas de nascente,
em consequência de suas condições
geológico-estruturais. São ainda
extraídos ferro-magnésio, estanho,
titânio, tungstênio, cobre, urânio,
40
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Na região de Aljustrel (NUT III, Baixo
Alentejo), estão situadas as minas,
cuja produção anual está estimada
em 700 mil toneladas de concentrado de cobre e de outros minerais
em pequenas percentagens, como a
prata, o selênio e o índio.

Fachada da Igreja Santa Clara na cidade do Porto,
Portugal
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Evolução do valor da produção entre 2007 e 2010
2007

2008

2009

2010

(103 US$)

(103 US$)

(103 US$)

(103 US$)

Variação
2009-2010
(%)

Minérios
metálicos

674.567

509.223

397.669

595.225

49,7

Minerais para
construção

673.309

580.882

566.785

725.427

28,0

79.357

67.143

60.356

70.961

17,6

424.873

385.592

329.477

384.749

16,8

1.852.108

1.542.840

1.354.287

1.776.363

31,2

Subsetores

Minerais
industriais
Águas
Total

Fonte: Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 2011

Indústria do calçado
A indústria portuguesa de calçado atravessa atualmente uma fase de consolidação. O setor do calçados exportou em 2011 US$ 2.159 milhões, o
que representou 3,7% do total das exportações nacionais e crescimento de
15,5% em relação ao ano anterior.
Em 2010, Portugal foi o 11º exportador mundial de calçados, exportando
para mais de 132 países. Em 2011, o calçado em couro representou 85%
das exportações portuguesas e cresceu 16%, em comparação com o ano
anterior. Nesse segmento, Portugal mantém posição de destaque, ocupando
o quinto lugar em nível europeu e o nono em termos mundiais (quota de
3,2%).
Indústria vitivinícola
Portugal possui a mais antiga região demarcada do mundo – a região do
Douro – e, no período de 2010-2011, Portugal produziu 7,1 milhões de
hectolitros de vinho (mais 21% do que no ano anterior). Na globalidade, a
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indústria do vinho representa 1,5%
das empresas, 1,2% do pessoal de
serviços, 1,8% do volume de negócios e 1,9% do PIB da indústria
transformadora.

Como Exportar

Em 2011, as energias renováveis já
representavam 26,7% da potência
elétrica total do país. Dentre as energias renováveis, destaca-se a energia eólica, que cresceu 11,3%, em
relação a 2010.

Indústria farmacêutica

Foto: shutterstock.com

A indústria farmacêutica é um dos
setores que gera importante emprego qualificado, sendo um dos que
mais investe em inovação. Essa
indústria tem apresentado peso significativo na economia de Portugal,
representando 1,3% das exportações. Em 2011, as exportações de
medicamentos renderam cerca de
US$ 766 milhões e, entre 2006 e
2011, o crescimento anual médio
das exportações foi de 11%.

No que diz respeito ao consumo
per capita de energia final, em 2010
Portugal teve média inferior (1,71 tep
– tonelada equivalente de petróleo) à
da União Europeia, cuja média é de
2,30 tep.

Energia
A aposta nas energias renováveis e
na eficiência energética tem como
objetivo reduzir as emissões de carbono e diminuir a dependência de
Portugal em relação ao mercado exterior. Portugal tem como meta, até
2020, reduzir a dependência energética para 74% em relação ao exterior
(equivalente a 31% do consumo final
de energia).
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Praça dos Restauradores com o Monumento aos
Restauradores, Lisboa, Portugal
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Indicadores energéticos

(unidade: ktep)
2006

Consumo de Energia Primária (CEP)
Produção doméstica
Importações líquidas
Consumos para a produção de
eletricidade e calor
Produção bruta de energia elétrica
(gwh)
Produção bruta de calor
Consumo bruto de eletricidade (gwh)
Perdas e consumos próprios do setor
energético

2007

2008

2009

25.971 25.350 24.462 24.139
4.267

5.280

22.533 21.801 21.321 20.428

18.677

9.329

8.922

49.041 47.253 45.969 50.026

54.079

1.512

8.972

4.333

22.902

4.833

9.424

4.436

2010P

1.300

1.577

54.482 54.741 55.400 54.802

56.702

5.410

1.505

8.760

4.812

1.472

4.614

5.156

3.894

Fonte: DGEG/Balanços Energéticos, 2012
1GWh = 86 tep
(P) = dados provisórios

Serviços
O setor de serviços cresceu bastante nas últimas décadas e ganhou cada
vez mais peso na economia portuguesa, representando 63% do emprego
português.
Nesse setor, também temos houve enormes avanços tecnológicos, especialmente na área de telecomunicações (rede fixa, móvel, acesso à internet,
banda larga), de tecnologias de informação e de energia.
No que diz respeito aos serviços públicos, tem ocorrido avanço significativo
na qualidade. A disponibilização de muitos serviços públicos on-line facilitou
a vida dos cidadãos.
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Turismo
De acordo com o Turismo de Portugal (IP) – entidade pública central responsável pela promoção, pela valorização e pela manutenção da atividade
turística –, em 2010 Portugal posicionou-se em quarto lugar no ranking dos
países de destino de férias dos brasileiros em mercados externos, acolhendo
362 mil turistas, que representam 7,3% do total de turistas, registrando crescimento médio anual de 3,9% entre 2008 e 2010.
Em 2011, a hotelaria registrou 26,1 milhões de diárias de turistas estrangeiros em Portugal, o que corresponde a uma variação positiva de 10,4%. As
regiões mais demandadas são o Algarve (10,2 milhões de diárias), Lisboa
(6,5 milhões) e Madeira (4,8 milhões), que representam cerca de 80% das
diárias de estrangeiros.
As receitas turísticas atingiram US$ 11,3 bilhões, acréscimo de 7,2% em relação a 2010. Em 2011, o setor do turismo contribuiu com US$ 17,7 bilhões
para a economia portuguesa, ou seja, 11% do PIB nacional, de acordo com o
Turismo de Portugal.
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3. Moeda e finanças
Moeda
Desde 1º de janeiro de 2002, a moeda portuguesa é o euro. As taxas médias
de conversão em relação ao real e ao dólar norte-americano de 2007 a 2012
são as seguintes:
Evolução das taxas de câmbio do euro (médias mensais e anuais)

Real
US$

2007

2008

2009

2010

2011

2.659
1.371

2.674
1.471

2.767
1.395

2.331
1.326

2.327
1.392

Agosto
2012
2.517
1.240

Setembro
2012
2.607
1.286

Fontes: BCE, Banco de Portugal/Boletim Estatístico 2012 e anteriores

Balanço de pagamentos e reservas internacionais
Em 2008, o déficit da balança de bens e capitais atingiu 11,4% do PIB (o
valor mais elevado da década de 2000). Em 2010, o déficit conjunto da
balança corrente e de capital, que corresponde às necessidades líquidas de
financiamento da economia, diminuiu 3,7 pontos percentuais do PIB em relação a 2010, situando-se em 5,2%. Para essa evolução, a maior contribuição
foi o déficit da balança corrente, particularmente a componente de bens e
serviços.
Para a melhoria da balança corrente em 2011, contribuiu o aumento do excedente da balança de transferências correntes, em 0,5 ponto percentual do
PIB, o que resultou essencialmente do saldo de transferências com a União
Europeia. Em sentido contrário, o déficit da balança de rendimentos aumentou, passando de 4,6% para 5,0 % do PIB em 2011.
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O déficit da balança de bens e serviços situou-se em 3,2% do PIB em 2011
(6,7% em 2010). A melhoria do saldo de bens e serviços resultou da evolução favorável da balança de bens não energéticos e de serviços, que compensaram o aumento do déficit energético.
Na balança comercial, a taxa de cobertura das importações pelas importações situou-se nos 92% em 2011, o que significou aumento de 9 pontos
percentuais em relação ao ano anterior.

Foto: shutterstock.com

Em 2011 e no primeiro semestre de 2012, constatou-se que a redução do
déficit da balança de bens tem sido obtida principalmente devido ao comportamento das exportações portuguesas, apesar do enquadramento internacional não ser o mais favorável, especialmente nos mercados que constituem
os principais parceiros.

Coimbra, Portugal
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9.094.146
-9.749.954
3.623.354

Serviços

Rendimentos

Transferências correntes

771.200

992.261

241.048

Derivados financeiros

Ativos de reserva

13.979.327

Investimento de carteira
7.336.841

-2.471.815

Investimento direto

Outro investimento

20.077.662

Total

2.918.817

-26.735.224

Fontes: Banco de Portugal, PORDATA, 2012

Erros e omissões

Balança
financeira

Balança de capital

Balança
corrente

-30.205.572

-23.767.679

Total

Bens

-97.995

-109.883

4.138.543

348.874

20.410.087

1.827.745

26.615.367

3.688.199

3.429.754

-10.830.499

9.190.584

-31.995.411

2008

2007

Balanço de Pagamentos
		

-670.525

112.035

1.115.886

221.732

20.947.973

1.893.742

24.291.366

1.939.323

2.971.465

-12.093.844

8.331.646

-24.769.433

-25.560.164

2009

-838.996

-1.389.144

25.587.802

482.815

-13.370.760

10.574.093

21.884.808

2.702.014

3.027.091

-11.154.550

9.339.045

-24.959.412

-23.747.826

2010

-645.583

1.685.595

19.659.945

627.327

-6.638.909

-2.297.745

13.036.214

2.955.980

4.169.428

-11.934.525

10.779.118

-18.360.632

-15.346.612

2011

(milhares de US$)
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Finanças públicas

Em 2013, a receita corrente deverá
registrar aumento de 2,6% do PIB,
devido ao aumento dos impostos
diretos e das contribuições sociais.
A despesa total diminuirá 0,2% do
PIB, refletindo o comportamento da
aquisição de bens e serviços e de
despesas de capital.
Deve-se destacar o aumento da
receita fiscal, que incidirá sobre os
impostos diretos. Isso significa que a
maior base de incidência contributiva
e o aumento das contribuições para
a segurança social (empregadores
privados) e CGA (empregadores públicos) causarão impacto positivo na
evolução da receita contributiva.

Foto: shutterstock.com

Na área do euro, a evolução das finanças públicas nos respectivos Estados-membros também foi marcada
pelos efeitos da crise econômica.
Em 2011, o déficit público diminuiu
em comparação a 2010, enquanto
a dívida pública aumentou. O déficit
público situou-se em 4,2% em 2011,
depois de ter atingido 8,3% do PIB
em 2010. A dívida pública passou
de 93,3% do PIB, em 2010, para
107,8%, em 2011.
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Azulejos, Portugal
48

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

8.729,4
47.615,6

Juros e Outros Encargos

Transferências Correntes

Investimentos

4.028,4

7.234,5

2.850,4

Subsídios

Despesas de Capital

11.680,7
47.555,5

18.686,2

Bens Serviços e Outras Despesas
Correntes

6.721

8.601,9

2.439,2

23.020,3

20.649,3

23.377

do qual: Pessoal

43.669,5

105.345

42.063,2

101.258,5

102.630,2

9.437,3

16.213,5

23.498,6

30.250,8

23.230

93.192,9

2012

Consumo Público

Despesas Correntes

100.332

12.196

Outras receitas correntes

Receita Total

25.273,3

Contribuições de Segurança
Social
8.233,3

29.563

Impostos indiretos

Receitas de Capital

25.066,4

92.098,8

Impostos diretos

Receitas Correntes

2011

milhões de US$

5.996,2

7.712,7

48.874

12.013,1

2.824

20.746,8

21.726,6

42.473,3

106.184,3

103.895,5

4.474,6

16.551,3

25.392,4

29.891,9

27.585,4

99.421

2013

-29,0

-8,6

-1,9

21,9

-7,8

5,1

-8,1

-2,6

-0,7

6,9

41,8

7,9

1,4

3,0

8,4

4,6

2011

66,8

18,9

-0,1

33,8

-14,4

23,2

-11,7

3,8

4,0

2,3

14,6

32,9

-7,0

2,3

-7,3

1,2

2012

-10,8

-10,3

2,8

2,8

15,8

-9,9

5,2

-2,7

0,8

1,2

-52,6

2,1

8,1

-1,2

18,7

6,7

2013

Taxa de variação (%)

1,7

3,0

20,0

3,7

1,2

7,9

9,8

17,7

42,6

42,2

3,5

5,1

10,6

12,4

10,5

38,7

2011

Receitas e despesas das administrações públicas (na visão da contabilidade pública)

2,9

3,7

20,5

5,0

1,1

9,9

8,9

18,9

45,5

44,3

4,1

7,0

10,1

13,1

10,0

40,2

2012

% do PIB

2,6

3,3

21,1

5,2

1,2

8,9

9,4

18,3

45,7

44,7

1,9

7,1

10,9

12,9

11,9

42,8

2013
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568,5
12.646

Saldo Primário

Ativos Finanças Líquidos de
Reembolsos
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93.664,3

835,5

-471,3

-49.269,6

37.952,9

364

-11.316,7

113.946,9

106,5

173,6

94.171,2

-3.238,1

5.249,8

-36.087,2

26.085,7

2011,7

-10.001,4

113.896,9

163,7

1.552,8

-2,4

-1,3

-48,0

53,6

1,2

5,0

-10,2

-42,5

0,5

0,0

53,6

-12,5

38,9

0,4

-0,2

-8,7

5,3

0,2

-3,4

45,6

0,0

1,3

40,5

0,4

-0,2

-21,3

16,4

0,2

-4,9

49,2

0,0

0,8

40,6

-1,4

2,3

-15,5

11,2

0,9

-4,3

49,1

0,1

0,7

As reservas de ouro do Banco de Portugal são, atualmente, de 382,5 toneladas e valem US$ 21.902 milhões, o equivalente a 7,5 % da dívida pública. De acordo com dados do Fundo Monetário Europeu, Portugal dispõe de 14% da maior reserva de ouro do mundo, sendo esse metal precioso o que mais tem peso
no total de reservas monetárias.

Fonte: Ministério das Finanças

92.529,2

998,8

Saldo de Capital

Despesa Corrente Primária

-430,3

Saldo Corrente Primário

-20.806,9

-8.161

Saldo Global

Saldo Global incluindo Ativos
Finanças

108.493

118,7

3.086,5

Despesa Total

Outras despesas de capital

Transferências de Capital

PORTUGAL
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Composição de reservas internacionais (setembro 2012)
Valor
Discriminação
Divisas conversíveis
Posição de reservas no FMI
Direitos Especiais de Saque (DES)
Ouro
Total

(milhões de
US$)
571,20
419,19
1.223,14
21.901,52
24.114,79

Participação
%
2,4
1,7
5,1
90,8
100

Fonte: FMI, 2012

Sistema bancário
O sistema bancário português é moderno e abrange a banca comercial, bancos de investimento, fundos de investimentos e empresas seguradoras.
Apesar de ter um sistema financeiro moderno e robusto, Portugal também
sentiu a crise global financeira que se iniciou em 2007 no mercado hipotecário dos EUA e levou ao estouro de uma bolha imobiliária especulativa. Em
Portugal, foi necessário intervenção pública para a estabilização do sistema,
de forma a evitar riscos acrescidos de insolvência e a minorar os efeitos de
travas no acesso ao crédito.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

51

Foto: shutterstock.com

Antiga casa para patos no parque do Palácio Nacional Pena em Sintra, Portugal.
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III - COMÉRCIO EXTERIOR
1. Evolução recente
Portugal pode considerar-se, em
meio à União Europeia, como uma
economia de pequena dimensão.
Tradicionalmente, a balança comercial portuguesa é deficitária, mas,
desde 2008, tem havido redução
desse saldo negativo, que, em 2011,
caiu para metade em comparação
com o ano anterior.
Em 2011, as exportações de bens
e serviços aumentaram 13,3% em
valor, tendo o componente de bens
(69% das exportações totais) sido o
que mais contribuiu para esse crescimento (15,4%). As exportações de
serviços tiveram variação de 9% em
valor, com relação ao último ano.
O crescimento das importações de
bens abrandou em 2011 (apenas
1,4% diante de 2010). A taxa média
de crescimento anual, em valor, das
importações de bens e serviços entre 2007 e 2011 foi de 1,9%.

apenas 1,2%, em termos nominais.
Destas duas componentes, resultou
contribuição positiva de demanda
externa líquida para o crescimento
nominal do PIB de 3,3% em 2011.
Assim, as exportações tiveram peso,
no PIB, de 34,9% (25,9% na componente de bens e 9,2% na de serviços), o mais alto valor desde 1995,
2,9% superior ao percentual registrado em relação a 2010 (31,9%).
A contribuição positiva da demanda
externa líquida contribuiu com 4,6%
para o crescimento do PIB em 2011.
O Banco de Portugal espera aumento
líquido das exportações para o PIB
de 3,1% em 2012 e de 1,6% em
2013. As exportações registrarão
acréscimo de 37,4% no PIB em
2012 e de 39,5% em 2013.

Em 2011, as importações de bens e
serviços aumentaram 1,9% em valor,
e o setor que mais contribuiu foi o
de serviços (5% do valor), enquanto
as importações de bens subiram
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012
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-9,5

-7,5

milhões
US$
milhões
US$
milhões
US$
% do PIB
-31.995
-13,4

-11,3

86.563

-26.735

80.362

53.627

54.568

-22.805

102.241

79.436

2008

-17.641

94.877

77.237

Comércio de bens

milhões
US$
milhões
US$
milhões
US$
% do PIB

2007

Fonte: Banco de Portugal (Balança de Pagamentos)
Nota: resultados preliminares em 2010-2012

Saldo (FOB-CIF)

Importações (CIF)

Exportações (FOB)

Saldo (FOB)

Importações (FOB)

Exportações (FOB)

Comércio internacional
português
Comércio de bens e serviços

Balança Comercial

-10,6

-24.769

69.342

44.573

-7,0

-16.438

83.726

67.288

2009

-10,5

-25.327

76.677

51.349

-6,7

-15.984

91.802

75.818

2010

-6,3

-18.569

77.770

59.200

-3,2

-7.790

93.658

85.868

2011

-8,4

-15.105

59.067

43.962

-3,9

-6.914

71.062

64.148

-5,2

-9.023

56.174

47.151

0,2

387

67.009

67.396

2011
2012
jan.-set. jan-set.
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2. Origem e destino
O comércio exterior de Portugal
somou, entre janeiro e setembro
de 2012, US$ 105,1 bilhões, o que
significou crescimento de 0,3% em
relação ao mesmo período de 2011.
Do valor total, US$ 41,1 bilhões
correspondem a exportações e US$
57,9 bilhões, a importações.
A taxa de cobertura das importações
pelas exportações alcançou 81,4%,
em comparação com 71,7% no mesmo período de 2011.
O comércio de Portugal com o bloco
europeu representou 71% do total
exportado e 73% do total importado,
entre janeiro e setembro de 2012. No
mesmo período de 2011, os percentuais atingiram 74% para as exportações e 73% para as importações.
Comparando dados de 2011 e 2012,
no período em apreço as exportações para o bloco comunitário
aumentaram 2,4%, enquanto para
o resto do mundo o aumento foi de
18,9%. Em relação às importações,
houve diminuição de 8,1% nas importações portuguesas dos países
europeus e aumento de 1,2% do resto do mundo.

PORTUGAL

As exportações para a América Latina, e em particular para os países
parceiros e associados do Mercado
Comum do Sul (MERCOSUL), têm
subido gradualmente: 1,8% das exportações e 3,7% das importações,
sendo o Brasil o principal parceiro
na condições de país de origem das
importações portuguesas, devido ao
peso dos produtos petrolíferos.
Entre janeiro e setembro de 2012, o
desempenho exportador de Portugal
continuou direcionado principalmente para os parceiros europeus
tradicionais, mas manteve tendência
de crescimento em alguns mercados
não comunitários.
Os principais mercados de destino
das exportações portuguesas foram:
Espanha (22,3% de participação nas
exportações), Alemanha (12,6%),
França (11,8%), Angola (6,3%),
Reino Unido (5,1%), Estados Unidos
(4,2%), Países Baixos (4,2%), Itália
(3,7%), Bélgica (3%), China (1,8%) e
Brasil (1,5%).
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5.540.242
4.306.168
3.832.227
2.678.161

França

Itália

Países Baixos

Reino Unido
21.688.219
5.324.380
2.035.217
1.528.809
6.070.867
1.639.060
1.080.476
2.127.893

Extra UE

América (Continente)

Brasil

Estados Unidos

África

Angola

Argélia

Nigéria

840.122

25.409.683

Espanha

Suécia

2.104.494

Bélgica

105.947

499.175

3.250.956

6.073.660

2.086.089

814.693

4.415.783

15.286.664

605.409

2.999.872

2.318.420

2.157.925

7.101.673

14.657.719

1.858.074

793.802

2011

2011
9.908.318

Saída

Entrada

Alemanha

País

Origem e destino do comércio português
			
jan.-set.
2011
2.917.454

1.095.824

4.267.986

4.688.049

4.918.487

9.545.057

2.233.840

1.579.651

4.890.016

12.144.527

3.614.898

2.849.910

9.740.163

2.046.378

1.320.952

3.003.219

8.932.116

2.736.939

2.321.075

7.581.240

36.974.883 27.771.736

1.445.531

5.678.033

6.150.647

6.464.093

12.641.915

40.067.402 30.067.143

3.962.568

10.702.120 13.613.990

2011

Total

1.198.218

1.162.440

4.961.547

11.101.471

2.939.111

2.308.084

7.490.939

30.549.485

1.045.059

4.151.704

4.764.891

4.735.130

9.316.765

28.639.874

2.864.577

12.566.327

jan.-set.
2012

-41,4%

-12,0%

65,2%

24,3%

7,4%

-0,6%

-1,2%

10,0%

-4,6%

-2,7%

1,6%

-3,7%

-2,4%

-4,7%

-1,8%

-7,7%

2011-2012

Variação(a)

(unidade: milhares de US$)
PORTUGAL
Como Exportar

54,8%

3. Composição por produtos

5.626.617

No que concerne às exportações,
tem-se notado crescimento de novos setores. Os principais produtos
exportados foram máquinas e aparelhos, veículos e outros materiais
de transporte, metais comuns,
combustíveis minerais, plásticos e
borracha, e vestuário, representando
67% das exportações. Todos os produtos registraram crescimento em
2011, mas os que mais contribuíram
para essa evolução positiva foram
máquinas e aparelhos mecânicos e
elétricos (14,5%), veículos e outros
materiais de transporte (13,1%) e
combustíveis, químicos e metais
comuns.
Fonte: INE/Estatísticas do Comércio Internacional, 2011
(a) Taxa de variação homóloga

5.776.161
4.064.043
PALOP

1.712.118

3.635.165

20,3%
9.662.206
10.868.804
4.450.254
OPEP

6.418.550

8.034.561

-22,6%
1.072.689
1.766.736
650.109
EFTA

1.116.627

1.386.752

-3,1%
530.202
741.056
266.892
Japão

474.164

546.924

19,0%
2.337.328
2.642.294
555.425
2.086.869
China

9.963.455
Ásia

2.100.715

1.963.565

PORTUGAL

7.862.740

7.325.514

7.958.813

8,6%

Como Exportar

De janeiro a setembro de 2012, os
produtos que mais contribuíram para
o crescimento das exportações foram máquinas e aparelhos, veículos
e outros materiais de transporte e
combustíveis minerais.
O conjunto formado por materiais
têxteis, por vestuário e por calçados
representou 13,3%, sendo as exportações mais importantes entre os
produtos “tradicionais”, apesar de
apresentarem clara tendência de aumento do valor acrescentado, devido
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012
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ao investimento continuado em tecnologia, em qualidade e em design. Vale
destacar o excelente desempenho e a evolução do setor de calçados, que
cresceu 15,5% em 2011.

Foto: shutterstock.com

Portugal continua a manter a liderança no mercado da cortiça, com quota
superior a 60% das exportações mundiais. Em relação às exportações totais,
a cortiça, a madeira e a pasta de papel representaram 8,5%, com aumento
de US$ 331,7 mil.

Mosteiro dos Jerônimos em Lisboa, Portugal
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2.389.254

1.887.741

2.236.000

452.527

153.177

2.838.731

53.305.334

Minerais e minérios

Matérias têxteis

Calçados

Madeira e cortiça

Ótica e precisão

Peles e couros

Outros produtos

Total

Fonte: INE, 2011
(a) Taxa de variação homóloga

2.452.060

3.057.353

Alimentares

1.916.032

Pastas celulósicas, papel

3.457.866

3.669.169

2.142.818

Vestuário

2.573.752

Químicos

Agrícolas

2.609.932

3.158.577

Plásticos e borracha

4.676.296

54.075.506

2.768.137

159.533

482.011

2.138.147

1.935.996

2.232.339

2.967.141

2.678.296

2.091.536

2.678.097

3.174.336

3.005.548

4.686.190

2.402.208

6.593.303

Combustíveis minerais

6.773.858

10.426.992

2008

Metais comuns

10.515.888

Máquinas e aparelhos

Veículos, out. mat.
transp.

2007

Portugal: saídas de produtos (por grupo)

44.121.894

2.677.357

130.365

496.114

1.646.572

1.777.541

1.872.445

2.496.185

2.622.454

2.072.202

2.398.582

3.001.273

2.192.720

2.747.862

2.151.063

3.463.123

5.180.164

7.195.870

2009

51.173.035

2.860.632

160.488

587.054

1.771.323

1.868.835

2.116.569

2.819.472

2.695.406

2.914.945

2.736.384

3.092.374

2.568.730

3.509.494

3.431.852

4.061.831

6.328.502

7.649.144

2010

58.917.292

3.417.535

213.188

641.907

1.964.134

2.152.399

2.336.512

2.994.342

3.031.134

3.053.875

3.097.580

3.311.639

3.331.436

4.012.961

4.313.507

4.770.650

7.735.661

8.538.831

2011

43.759.531

2.480.513

157.121

457.886

1.483.122

1.722.038

1.774.100

2.211.984

2.155.803

2.314.068

2.174.543

2.493.345

2.525.241

3.043.458

3.040.838

3.584.166

5.796.660

6.344.647

2011
jan.-set.

47.135.034

2.875.826

179.181

537.755

1.507.658

1.747.791

1.707.941

2.351.389

2.306.352

2.284.983

2.376.960

2.548.628

2.700.846

3.255.195

4.160.286

3.850.971

5.656.102

7.087.170

2012
jan.-set.

7,7%

15,9%

14,0%

17,4%

1,7%

1,5%

-3,7%

6,3%

7,0%

-1,3%

9,3%

2,2%

7,0%

7,0%

36,8%

7,4%

-2,4%

11,7%

Variação(a)
2011-2012

(milhares de US$)
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Portugal: saídas de produtos (por grupo)
2007

2008

2009

(% do total)
2010

2011

2011
2012
jan.-set. jan.-set.

Máquinas e
aparelhos

19,7

19,3

16,3

14,9

14,5

14,5

15,0

Veículos, out. mat.
transp.

12,7

12,2

11,7

12,4

13,1

13,2

12,0

Metais comuns

8,8

8,6

7,8

7,9

8,1

8,2

8,2

Combustíveis
minerais

4,5

5,6

4,9

6,7

7,3

6,9

8,8

Plásticos e
borracha

5,9

5,9

6,2

6,9

6,8

7,0

6,9

Químicos

4,8

4,8

5,0

5,0

5,7

5,8

5,7

Vestuário

6,9

6,4

6,8

6,0

5,6

5,7

5,4

Agrícolas

4,0

5,0

5,4

5,3

5,3

5,0

5,0

Pastas celulósicas,
papel

3,6

3,9

4,7

5,7

5,2

5,3

4,8

Alimentares

4,6

5,0

5,9

5,3

5,1

4,9

4,9

Minerais e
minérios

5,7

5,5

5,7

5,5

5,1

5,1

5,0

Matérias têxteis

4,5

4,1

4,2

4,1

4,0

4,1

3,6

Calçados

3,5

3,6

4,0

3,7

3,7

3,9

3,7

Madeira e cortiça

4,2

4,0

3,7

3,5

3,3

3,4

3,2

Ótica e precisão

0,8

0,9

1,1

1,1

1,1

1,0

1,1

Peles e couros

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

0,4

Outros produtos

5,3

5,1

6,1

5,6

5,8

5,7

6,1

Total
Fonte: INE, 2011

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

As importações são lideradas pelos combustíveis minerais (17,8%), categoria que tem crescido ao longo dos últimos cinco anos, seguindo-se máquinas e aparelhos (15,1%), veículos e material de transporte (10,6%), produtos
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agrícolas (10,4%) e produtos químicos (10,4%), que foram responsáveis por
64% das compras portuguesas do exterior.
De janeiro a setembro de 2012, os produtos que mais contribuíram para as
importações foram os mesmos de 2011 (combustíveis e minerais, máquinas
e aparelhos e químicos). Os produtos com maior queda foram veículos e
outros materiais (variação 2011-2012 de 26,5%, de janeiro a setembro).

Foto: shutterstock.com

Com relação aos produtos energéticos, em 2011 houve aumento de 23,5%,
acompanhando a subida do preço do petróleo e do gás natural nos mercados internacionais, o que demonstra a dependência de Portugal de produtos
energéticos.

Lisboa, Portugal
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11.214.105

16.846.740

10.841.735

7.436.379

7.093.095

8.103.520

4.080.851

2.949.102

2.261.360

2.495.043

1.934.866

1.715.568

1.332.929

Combustíveis
minerais

Máquinas e
aparelhos

Veículos, out.
mat. transp.

Agrícolas

Químicos

Metais comuns

Plásticos e
borracha

Alimentares

Vestuário

Matérias têxteis

Pastas
celulósicas, papel

Ótica e precisão

Minerais e
minérios

2007
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1.376.204

1.740.546

1.942.792

2.288.870

2.297.843

3.280.613

4.188.418

8.339.823

7.596.752

8.164.228

10.910.465

17.723.711

14.351.772

2008

1.130.404

1.644.640

1.772.244

1.918.608

2.310.454

3.301.054

3.498.366

5.468.402

7.287.806

7.217.480

8.656.003

13.680.732

9.001.879

2009

Portugal: entrada de produtos (por grupo)

1.139.064

1.755.963

1.860.936

2.199.633

2.388.776

3.232.099

4.070.594

6.293.391

7.973.231

7.582.534

11.185.788

13.043.698

11.591.486

2010

1.059.643

1.606.379

1.846.583

2.210.865

2.392.176

3.460.371

4.469.652

6.546.543

8.345.577

8.379.042

8.521.079

12.131.876

14.328.887

2011

801.379

1.199.193

1.410.213

1.691.696

1.801.361

2.595.987

3.453.368

5.071.308

6.320.916

6.284.962

6.698.396

9.040.642

10.837.953

2011
jan.-set.

693.107

1.135.015

1.158.067

1.491.031

1.620.029

2.522.124

3.246.830

4.464.848

6.402.240

6.097.713

4.924.218

8.316.169

12.363.312

2012
jan.-set.

-13,5%

-5,4%

-17,9%

-11,9%

-10,1%

-2,8%

-6,0%

-12,0%

1,3%

-3,0%

-26,5%

-8,0%

14,1%

Variação(a)
2011-2012

(milhares de US$)
PORTUGAL
Como Exportar

Total

Fonte: INE, 2011

2.501.460
89.357.889

83.417.748

744.101

833.599

1.076.695

2.452.005

722.866

Calçados

Outros produtos

839.318

1.098.266

Peles e couros

Madeira e cortiça

71.518.873

2.420.606

688.258

714.174

807.765

79.417.936

2.632.692

717.175

815.706

935.169

61.053.618

1.824.483

600.478

659.473

761.811

Foto: shutterstock.com

80.359.787

2.450.175

755.874

858.954

996.107

57.947.451

1.654.406

587.392

637.050

633.899

-5,1%

-9,3%

-2,2%

-3,4%

-16,8%

Como Exportar
PORTUGAL

Arco da Rua Augusta Arch em Lisboa, Portugal
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Portugal: entrada de produtos (por grupo)
(% do total)
2007

2008

2009

2010

2011

2011
jan.-set.

2012
jan.-set.

Combustíveis
minerais

13,4

16,1

12,6

14,6

17,8

17,8

21,3

Máquinas e
aparelhos

20,2

19,8

19,1

16,4

15,1

14,8

14,4

Veículos, out. mat.
transp.

13,0

12,2

12,1

14,1

10,6

11,0

8,5

Agrícolas

8,9

9,1

10,1

9,5

10,4

10,3

10,5

Químicos

8,5

8,5

10,2

10,0

10,4

10,4

11,0

Metais comuns

9,7

9,3

7,6

7,9

8,1

8,3

7,7

Plásticos e
borracha

4,9

4,7

4,9

5,1

5,6

5,7

5,6

Alimentares

3,5

3,7

4,6

4,1

4,3

4,3

4,4

Vestuário

2,7

2,6

3,2

3,0

3,0

3,0

2,8

Matérias têxteis

3,0

2,6

2,7

2,8

2,8

2,8

2,6

Pastas celulósicas,
papel

2,3

2,2

2,5

2,3

2,3

2,3

2,0

Ótica e precisão

2,1

1,9

2,3

2,2

2,0

2,0

2,0

Minerais e
minérios

1,6

1,5

1,6

1,4

1,3

1,3

1,2

Madeira e cortiça

1,3

1,2

1,1

1,2

1,2

1,2

1,1

Peles e couros

1,0

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

1,1

Calçados

0,9

0,8

1,0

0,9

0,9

1,0

1,0

Outros produtos

2,9

2,8

3,4

3,3

3,0

3,0

2,9

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Total
Fonte: INE, 2011
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IV - RELAÇÕES ECONÔMICAS BRASIL-PORTUGAL
1. Intercâmbio comercial bilateral
Tratando-se de uma pequena economia aberta inserida no espaço da União
Europeia, o comércio internacional assume, em Portugal, considerável relevância no que se refere ao seu papel como motor de crescimento econômico.
O peso do comércio internacional no PIB português tem aumentado consistentemente ao longo dos últimos anos e passou de 55,2%, em 1998, para
74,8%, em 2011 (segundo as contas nacionais do INE), o que contribui para
que Portugal seja considerada uma das economias mais globalizadas do
planeta.
Quase 75% do comércio internacional português de mercadorias é realizado
com a União Europeia (UE) e apenas 25% com o resto do mundo, preponderância, sem dúvida, associada à integração do país no Mercado Único
Europeu, que permite a livre circulação de mercadorias, pessoas, serviços e
capitais em seu interior (dentro do espaço comunitário europeu não existem
barreiras alfandegárias).
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411

612

63.875

19.544

UE

Fora da UE

2009

1.236

22.532 15.316

66.826 56.203

89.358 71.520

2008

Brasil
1.922
1.897
Fonte: INE
(a) Taxa de variação homóloga

83.418

2007

Total

Origem

2011

814

1.456

2.035

19.278 21.689

60.141 58.671

79.419 80.360

2010

Importações portuguesas de mercadorias

Brasil
359
445
Fonte: INE
(a) Taxa de variação homóloga

12.206 13.841 10.863 12.791 15.286

2011

Fora da UE

2010

41.099 40.234 33.258 38.382 43.631

2009

UE

2008

53.305 54.075 44.121 51.173 58.916

2007

Total

Destino

Exportações portuguesas de mercadorias
								

5,9%

11,0%

-8,1%

-3,7%

Evolução
(2011-07)

127%

25%

6%

11%

Evolução
(2011/07)

2,5%

27%

73%

100%

Quota
(2011)

1,4%

26%

74%

100%

Quota
(2011)

1.753

16.753

44.300

61.053

2011
jan.-set.

568

11.019

32.741

43.759

2011
jan.-set.

20,1%

23,3%

2,5%

7,7%

2011-2012

(a)

Variação

1.624

16.960

40.987

57.948

2012
jan.-set.

-7,3%

1,2%

-7,5%

-5,1%

Variação(a)
20112012

(milhões de US$)

682

13.590

33.546

47.135

2012
jan.-set.

(milhões de US$)
PORTUGAL
Como Exportar

Como Exportar

Fluxo Portugal - Brasil
De 2007 a 2011, a média anual das
importações brasileiras oriundas de
Portugal foi de US$ 528,2 milhões,
fluxo que tem crescido a ritmo significativo (49% em 2010 e 33% em
2011).
Em 2011, o fluxo de mercadorias
portuguesas para o Brasil representou apenas 0,3% do total das importações brasileiras.
De janeiro a setembro de 2012, as
exportações portuguesas atingiram
US$ 682,1 milhões, acréscimo de
20,1% em relação ao mesmo período em 2011.
Fluxo Brasil - Portugal
Entre 2007 e 2011, a média anual
das exportações brasileiras para
Portugal foi de US$ 1,709 bilhão,
mas o ritmo de crescimento a partir
de 2009 tem sido relevante (18% em
2010 e 40% em 2011).
Entre janeiro e setembro de 2012,
as exportações brasileiras somaram
US$ 1,624 bilhão, diminuição de
7,3% em relação a 2011.

PORTUGAL

Em 2011, o fluxo de mercadorias
brasileiras para Portugal representou
apenas 0,7% do total das exportações do Brasil.
Uma das características mais marcantes do relacionamento comercial
é o permanente superávit comercial
brasileiro, que, em 2011, atingiu
US$ 1.220,5 milhões. Entre janeiro
e setembro de 2012, o superávit diminuiu 0,7% em relação ao mesmo
período de 2011, passando de US$
796 milhões (2011) para US$ 790
milhões (2012).
Evolução recente
De 2007 a 2010, o Brasil passou de
17º a décimo cliente de Portugal,
passando a integrar o grupo dos
principais clientes de Portugal e tendo representado 1,4% do total das
exportações portuguesas em 2011
(0,7% em 2007).
Fora do espaço da União Europeia, o
Brasil posicionou-se também como
o terceiro maior mercado de destino
das exportações portuguesas (o
quarto cliente foi Angola e o oitavo,
os EUA).
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Como fornecedor de Portugal, o Brasil passou da oitava posição em 2007
para o décimo lugar em 2009, representando 2,5% do total importado em
2011 e tendo sido o terceiro maior fornecedor fora da União Europeia.
Importância do Brasil nos fluxos comerciais de Portugal (mercadorias)
2007

2008

2009

2010

2011

2012
jan.-set.

Como cliente

Posição

17ª

13ª

11ª

10ª

10ª

11ª

Como
fornecedor

Posição

8ª

9ª

10ª

10ª

10ª

10ª

Foto: shutterstock.com

Fontes: INE, Associação Internacional das Comunicações de Expressão Portuguesa (AICEP)

Pôr do sol na velha cidade do Porto e no Rio Douro, Portugal
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Composição do intercâmbio comercial bilateral
Importações brasileiras de mercadorias oriundas de Portugal por
grupo de produtos

1.184,6

Em 2011, produtos agrícolas, máquinas e aparelhos, e minerais e minérios representaram, no seu conjunto,
61,7% das importações brasileiras
oriundas de Portugal.
Os produtos com mais expressão
foram os minérios de cobre e seus
concentrados (6,2%), as maçãs,
as peras e os marmelos frescos
(5,1% do total exportado), os peixes
secos e salgados (4,5%), os peixes
congelados (3,5%), os cimentos hidráulicos (3,0%) e as caixas de fundição, placas para moldes, modelos
para moldes e moldes para metais
(1,1%).
Fonte: INE
(a) Taxa de variação homóloga

145,6
Saldo

1.563,2

825,5

844,0

1.220,5

941,0

20,3%
567,9
445,2
359,4
Importações
(Portugal - Brasil)

409,9

612,8

814,7

683,5

-7,3%
1.752,5
1.897,7
1.922,6
Exportações
(Brasil - Portugal)

1.235,4

1.456,7

2.035,2

1624,5

Variação(a)
2011-2012
2011
jan.-set.
2008

2009

2010

2011

2012
jan.-set.

PORTUGAL

2007
Fluxo

Evolução da balança comercial bilateral de mercadorias

(milhões de US$)

Como Exportar

Mais detalhadamente, salienta-se a
exportação dos seguintes produtos:
o azeite de oliveira (19,0% do total
exportado), os vinhos de uvas frescas (5%), os óleos de petróleo ou
minerais betuminosos (3,7%), os
óleos/produtos da destilação de alcatrões de hulha (3,4%) e os fios de
ferro ou aço não ligado (1,1%).
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De janeiro a setembro de 2012 houve, diante do mesmo período de 2011,
alteração relativamente aos três principais produtos. Naquele período, os
produtos mais exportados foram produtos agrícolas, com US$ 237,1 milhões (34,7% do total, 15,3% superior às exportações do mesmo período
de 2011); máquinas e aparelhos, com US$ 121,7 milhões (17,8% do total,
63,3% superior às exportações do mesmo período de 2011); metais comuns, US$ 98 milhões (14,4% do total, 193,4% inferior às exportações do
mesmo período de 2011).
Importações brasileiras oriundas de Portugal por grupos de produtos
(milhões de US$)
Grupos de
produtos
Produtos
agrícolas

2007

2010

2011

% Total
(2011)

2011
2012
Variação(a)
jan.-set. jan.-set. 2011-2012

165,2

266,0

305,7

37,7%

205,6

237,1

15,3%

Máquinas e
aparelhos

46,9

106,9

108,9

13,4%

74,5

121,7

63,3%

Minerais e
minérios

4,2

49,7

87,7

10,8%

56,5

29,9

-47,1%

216,3

422,6

502,2

61,9%

336,6

388,7

15,5%

Combustíveis
minerais

15,0

17,3

57,6

7,1%

47,0

56,4

20,0%

Produtos
alimentares

28,3

42,5

51,1

6,3%

37,5

40,9

9,1%

7,9

27,3

48,4

6,0%

33,4

98,0

193,4%

Plásticos e
borrachas

14,2

19,3

33,7

4,2%

22,4

21,1

-5,6%

Matérias
têxteis

21,7

11,7

33,4

4,1%

25,3

13,4

-46,9%

Subtotal

Metais
comuns
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Veículos
e outros
materiais de
transporte

PORTUGAL

6,5

16,0

19,6

2,4%

16,5

13,7

-16,7%

20,5

13,5

17,5

2,2%

15,9

14,9

-6,5%

Pastas
celulósicas e
papel

7,5

8,6

14,2

1,8%

11,0

10,0

-9,1%

Vestuário

4,0

10,2

9,6

1,2%

5,8

7,1

23,8%

Madeira e
cortiça

6,8

6,8

9,3

1,1%

7,4

7,9

6,2%

Instrumentos
de ótica e
precisão

2,1

3,1

4,3

0,5%

3,0

3,6

21,4%

Calçados

0,2

0,0

1,0

0,1%

0,6

0,3

-50,8%

Peles e
couros

0,6

0,2

0,9

0,1%

0,6

0,3

-47,9%

Outros
produtos

7,1

5,6

8,2

1,0%

4,8

6,4

34,3%

359,4

612,8

814,6

100%

567,8

682,9

20,3%

Produtos
químicos

Total

Fonte: INE
(a) Taxa de variação homóloga

De acordo com o INE, em 2011 1.561 empresas portuguesas exportaram
para o Brasil, o que corresponde a aumento de 16% quando comparado com
o registro de 2006.
Exportações de mercadorias do Brasil para Portugal, por grupo de produtos
Em 2011, os combustíveis minerais (52,2% do total) e os grupos de produtos agrícolas (14,7%) e alimentares (11,9%) representaram, no seu conjunto,
78,8% das exportações brasileiras para Portugal.
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Do lado das exportações brasileiras, os principais grupos de produtos não
sofreram modificações significativas de janeiro a setembro de 2012. Os
principais produtos foram combustíveis minerais, com US$ 940,2 milhões
(57,9% do total, 3,1% superior ao exportado no mesmo período de 2011);
produtos agrícolas, com US$ 266,2 milhões (16,4% do total, 3,1% superior
ao exportado no mesmo período de 2011); produtos alimentares, US$ 174,6
milhões (10,7% do total, 17,5% inferior ao exportado no mesmo período de
2011).
Exportações brasileiras para Portugal por grupos de produtos
(milhões de US$)
Grupos de
produto

% Total
(2011)

2011
2012
jan.-set. jan.-set.

Variação(a)
20112012

2007

2010

2011

Combustíveis
minerais

624,5

617,2

1060,4

52,2%

912,1

940,2

3,1%

Produtos
agrícolas

604,7

422,6

298,6

14,7%

258,1

266,2

3,1%

60,1

82,4

241,8

11,9%

211,6

174,6

-17,5%

Produtos
alimentares
Subtotal
Metais comuns

1.289,3 1.122,4 1.600,9

78,8% 1.381,9 1.380,6

-0,1%

215,6

45,4

123,9

6,1%

121,8

24,7

-79,7%

Plásticos e
borrachas

57,9

59,0

69,9

3,4%

59,0

43,4

-26,5%

Máquinas e
aparelhos

86,2

63,6

57,8

2,8%

46,2

35,8

-22,6%

Produtos
químicos

48,0

36,2

36,2

1,8%

28,3

24,1

-14,8%

Madeira e
cortiça

85,2

36,2

24,1

1,2%

19,3

13,0

-32,8%

Peles e couros

34,8

16,8

21,4

1,1%

16,2

11,7

-27,9%

Pastas
celulósicas e
papel

18,2

16,1

16,7

0,8%

13,7

8,1

-40,9%
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Calçados

25,1

15,6

12,2

0,6%

11,8

10,3

-12,9%

Matérias têxteis

14,8

7,2

11,3

0,6%

7,7

11,4

47,6%

Instrumentos de
ótica e precisão

6,5

7,2

7,8

0,4%

5,6

5,9

6,4%

Vestuário

10,7

7,8

6,0

0,3%

5,5

4,6

-16,7%

Minerais e
minérios

5,3

3,9

3,1

0,2%

2,4

2,4

0,2%

Veículos e
outros materiais
de transporte

6,0

6,0

2,2

0,1%

2,1

14,1

580,3%

Outros produtos

16,7

10,7

38,1

1,9%

30,9

34,6

11,8%

100% 1.752,6 1.625,1

-7,3%

Total

1.920,3 1.454,1 2.031,6

Fonte: INE
(a) Taxa de variação homóloga

De acordo com dados publicados pelo INE, em 2010 foram contabilizadas,
em Portugal, 1.404 empresas importadoras de produtos do Brasil. Em 2006,
esse número foi de 2.914 (-51,8% no período considerado).
Serviços
Nos últimos vinte anos, a balança comercial de serviços foi tradicionalmente
favorável a Portugal, à exceção de 2003. Em 2011, a balança comercial de
serviços atingiu déficit de US$ 875,4 milhões.
O Brasil foi o sexto maior cliente de serviços portugueses em 2011. Nos
dois anos anteriores, ocupou o quinto e o décimo lugar, respectivamente, no
ranking dos clientes de Portugal.
Nos últimos dois anos, as vendas de serviços portugueses ao Brasil representaram cerca de 5% do total (3% em 2007).
Como fornecedor, o Brasil ocupou o oitavo lugar do ranking em 2011, representando 3% do total importado por Portugal.
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780,6

-283,6

Importações
(Portugal - Brasil)

Saldo

Fonte: Banco de Portugal
(a) Taxa de variação homóloga

497,1

2007

Exportações
(Brasil - Portugal)

Fluxo

-383,1

844,2

461,2

2008

-424,6

828,0

403,4

2009

-706,2

1.228,6

522,4

2010

Evolução da balança comercial bilateral de serviços

-875,4

1.389,9

514,5

2011

---

+78,0%

+3,5%

Variação
2007-11

-655,9

1.043,5

387,6

2011
jan.-set.

-779,0

1.163,1

384,1

2012
jan.-set.

---

11,5%

-0,9%

2011-12

(a)

Variação

(milhões de US$)

De janeiro a setembro de 2012, ocorreu decréscimo de 0,9% nas exportações brasileiras para Portugal,
relativamente ao mesmo período em 2011. No mesmo período, assistiu-se a aumento de 11,5% das importações brasileiras de Portugal.
PORTUGAL
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Fonte: Banco de Portugal
(a) Taxa de variação homóloga

Investimento
Desinvestimento
Investimento líquido

Fluxo

2008

2009

2010

159,1 112,9 457,1 2.552,9
112,1 69,2 161,5 1.730,3
47,0 43,7 295,7
822,7

2007

Investimento direto do Brasil em Portugal

2011
2012 Variação(a)
jan.-set. jan.-set. 2011/12
152,0
121,5
110,2
-9,3%
246,4
190,0
48,8
-74,3%
-94,4
-68,5
61,4
--2011

(milhões de US$)

De janeiro a setembro de 2012, houve queda tanto no investimento (9,3%) como no desinvestimento
(74,3%) do Brasil em Portugal, em relação ao mesmo período de 2011.

Em 2011, o investimento direto brasileiro em Portugal representava apenas 0,3% do total de IDE realizado
em Portugal. Em 2010, aquele valor foi 4,6% do total.

Investimento direto brasileiro em Portugal

2. Investimentos bilaterais
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Sobre o investimento brasileiro em Portugal, destacam-se, entre outras empresas, a Embraer – Empresa Brasileira de Aeronáutica, que tem impulsionado o desenvolvimento de um cluster aeronáutico em Portugal; a Companhia
Siderúrgica Nacional (CSN); a Weg Motores; a Marcopolo (presente em Portugal de 2001 a 2009); a Odebrecht; a Camargo Corrêa; a Andrade Gutierrez
(construção civil e obras públicas); e a Haco (etiquetas).
Investimento bruto português no Brasil
De 2007 a 2011, o Brasil foi um importante destino de investimento direto
de Portugal no estrangeiro (IDPE), representando, em 2010, 17% do total
do investimento bruto (as porcentagens foram 3,6% em 2011 e 45,7% em
1998, a mais elevada dos últimos quinze anos).
Vale salientar que o Brasil foi o primeiro mercado de destino do investimento
português no fim da década de 90 e no início de 2000.
De janeiro a setembro de 2012, houve crescimento tanto no investimento
(38,7%) como no desinvestimento (73,0%) de Portugal no Brasil, em relação
ao mesmo período de 2011.
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--289,9
615,8
471,7
Investimento líquido
Fonte: Banco de Portugal
(a) Taxa de variação homóloga

373,2

-137,8

471,7

280,6

38,7%
791,1

501,3

570,4
772,4
2.340,0
721,6

105,8

750,6
926,7

454,9

Investimento

377,4

2.477,8

300,7

289,8

73,0%

PORTUGAL

Desinvestimento

2011-2012

Variação(a)

2012
jan.-set
2008
2007
Fluxo

Investimento direto de Portugal no Brasil

2009

2010

2011

2011
jan.-set

(milhões de US$)
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De acordo com dados do Banco de
Portugal, em 2011 as atividades
financeiras e de seguros (39,9%
do total), o comércio por atacado
e varejista (22,4%) e as indústrias
transformadoras (16,9%) foram os
principais setores de incidência dos
fluxos de investimento português no
Brasil, totalizando 79% do total do
investimento no país.
Em termos de evolução do investimento, evidencia-se a diminuição do
peso das atividades financeiras e de
seguros, que representavam 48% do
total investido em 2007, das atividades de consultoria (8,5% em 2007 e
4,7% em 2011) e das atividades relacionadas a eletricidade, gás e água
(10,3% em 2007 e 2,9% em 2011).
As atividades do comércio por atacado e varejista ganharam importância
relativa (12% em 2007 e 22,4% em
2011), e as relacionadas com construção mantiveram sua participação
(5% em 2007, 5,8% em 2008 e 5,4%
em 2011).
Na área de turismo, destacam-se os
investimentos portugueses desenvolvidos pelo Grupo Vila Galé, pelo
Grupo Espírito Santo, pelo Grupo
Pestana, pelo Aquiraz Golf & Beach
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012
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Villas, pelo Grupo Dom Pedro e pelo
Grupo Solverde.
3. Principais acordos econômicos
entre Portugal, UE e Brasil
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europa.eu/brazil/index_pt.htm) ou o
site da Comissão Europeia, no tema
Trade/Bilateralrelations/Brazil (http://
ec.europa.eu/trade/creating-opportunities/bilateral-relations/countries/
brazil).

No que respeita ao relacionamento
com a União Europeia, o quadro legal
está vertido, fundamentalmente, no
Acordo-Quadro de Cooperação Brasil-UE, assinado em junho de 1992 e
em vigor desde 1º de novembro de
1995, e no Acordo-Quadro Inter-Regional de Cooperação MERCOSUL-UE, assinado em 15 de dezembro
de 1995 e em vigor desde 1º de
julho de 1999.

b)

Os principais objetivos que presidiram ao estabelecimento do Acordo-Quadro de Cooperação Brasil-UE
(de natureza não preferencial) foram
o aumento e a diversificação das trocas comerciais entre as partes, bem
como a intensificação da cooperação
econômica, industrial, científica, tecnológica e financeira.

c)

Para informação pormenorizada
sobre o relacionamento bilateral
entre a União Europeia e o Brasil,
consulte o Portal da União Europeia,
no tema External Action (http://eeas.
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Acordos relevantes
a)

Decreto nº 18/2006, de 27 de
junho (http://dre.pt/pdf1sdip/
2006/06/122A00/45364538.
pdf) – aprova o Acordo de Cooperação no Domínio do Turismo entre Portugal e Brasil, em
vigor desde 1º de novembro
de 2008.
Resolução da Assembleia da
República nº 33/2001, de 27
de abril (http://dre.pt/pdf1sdip
/2001/04/098A00/24042413.
pdf) – aprova a Convenção
para Evitar a Dupla Tributação
e Prevenir a Evasão Fiscal em
Matéria de Impostos sobre o
Rendimento entre Portugal e
Brasil.
Resolução da Assembleia
da República nº 83/2000,
de 14 de dezembro (http://
dre.pt/pdf1sdip/2000/12/28
7A00/71727187.pdf) – aprova
o Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Portu-
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gal e Brasil, em vigor desde 5
de setembro de 2001.
Decreto nº 24/94, de 10 de
agosto (http://dre.pt/pdf1sdip
/1994/08/184A00/45584561.
pdf) – aprova o Acordo sobre
a Promoção e a Proteção Recíprocas de Investimentos entre
Portugal e Brasil.

Foto: shutterstock.com

d)

PORTUGAL

Finalmente, resta mencionar os
seguintes acordos:
a)
b)
c)
d)
e)

Acordo sobre transportes aéreos regulares, em vigor desde
20 de abril de1994;
Acordo de comércio, em vigor
desde 7 de setembro de 1966;
Acordo sobre transporte e
navegação marítima, em vigor
desde 23 de maio de 1978;
Acordo sobre cooperação econômica e comercial, em vigor
desde 3 de fevereiro de 1981;
Acordo sobre Previdência Social, em vigor desde 7 de maio
de 1991.

Vista do grande memorial e do complexo religioso
na pequena cidade de Fátima, Portugal
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4. Linhas de crédito de bancos brasileiros
O sistema de apoio oficial às exportações brasileiras disponibiliza, atualmente, os seguintes principais mecanismos de financiamento e de garantia:
Antecipação de recursos ao exportador (em
moeda nacional - R$), está disponível em duas
modalidades:

Descrição

ACC/ACE

Destinatários

• ACC – “Adiantamento sobre Contrato de
Câmbio”: por conta de uma exportação a ser
realizada no futuro;
• ACE – “Adiantamento sobre Cambiais
Entregues”: mediante a transferência para o Banco
do Brasil dos direitos sobre a venda a prazo.
Disponibilização após o embarque da mercadoria
para o exterior.
Exportadores ou produtores rurais cujos
negócios no exterior precisem de capital de giro
e/ou recursos para financiamento das fases de
produção (ACC) ou de comercialização (ACE).
• Adiantamento: até 100%
do valor da exportação;
• Taxas de juro internacionais;
• Prazo de pagamento: até 750 dias nas fases
pré-embarque (ACC) e pós-embarque (ACE);

Vantagens

• Capital de giro: até 360 dias antes do embarque
do bem exportado (ACC);
• Possibilidade de venda ao exterior a prazo com
recebimento à vista;
• Isenção do Imposto sobre Operações Financeiras
– IOF;
• Possibilidade de contratação via Internet – ACC/
ACE Automático.
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Descrição

BNDES – Exim

Destinatários

Vantagens

Financiamento, através do BNDES, à exportação
(pós-embarque) e à produção para exportação
(pré-embarque).
Exportadores de bens/serviços e importadores de
produtos brasileiros.
• Para o exportador: participação de 100% do
valor da exportação;
• Prazo: até 12 anos para pagamento na
modalidade pós-embarque; até 36 meses no préembarque, de acordo com a mercadoria/serviço;
• Para o importador: possibilidade de realizar suas
importações sem pagamento imediato; além das
taxas de juros bastante atrativas;
• Possibilidade de venda a prazo com recebimento
à vista.
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Descrição

Descrição

Financiamento

PROEX

Destinatários

Como Exportar

É o instrumento público mais importante de apoio
às exportações brasileiras de bens/serviço, cujo
objetivo é conceder às exportações condições
equivalentes às do mercado internacional.
Disponível em duas modalidades operacionais:
financiamento e equalização.
Financiamento direto ao exportador brasileiro
ou importador. Fonte de financiamento: Tesouro
Nacional.
Vocacionado para as micro, pequenas e médias
empresas brasileiras exportadoras de bens e
serviços (com faturamento bruto anual até R$ 600
milhões).
• Financiamento: até 100% do valor da exportação
para os financiamentos com prazo até dois anos;
até 85% do valor da exportação nos restantes
casos;
• Taxas de juros internacionais;

Vantagens

• Prazo: 60 dias a 10 anos, em função do valor da
mercadoria ou complexidade do serviço prestado;
Pagamentos semestrais, iguais e consecutivos;
• Não há limite mínimo de valor ou de quantidade
de mercadoria por operação ou embarque;
• Garantias: aval, carta de crédito de instituição
financeira de primeira linha, fiança ou seguro de
crédito à exportação.
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Descrição

Equalização

PROEX

Destinatários

Vantagens

Financiamento à exportação brasileira por
instituições financeiras estabelecidas, quer no
Brasil quer no exterior. Os encargos financeiros são
parcialmente assumidos pelo PROEX, tornando
as taxas de juros equivalentes às praticadas
internacionalmente.
Empresas brasileiras exportadoras de bens e
serviços, de qualquer dimensão. O beneficiário
do mecanismo de equalização é a instituição
financeira financiadora.
• Equalização: até 85% do valor da exportação;
• As características do financiamento (prazo,
percentual equalizáveis, taxa de juro e garantias)
podem ser livremente acordadas entre as
partes. Podem ser diferentes das condições de
equalização;
• Prazo: 60 dias a 10 anos, em função do valor da
mercadoria ou complexidade do serviço prestado;
• O pagamento ao financiador ocorre por
intermédio da emissão de Notas do Tesouro
Nacional, da Série I (NTN-I).
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Proger Exportação

Destinatários
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Financiamento à produção de bens vocacionados para
exportação e despesas diretamente ligadas à promoção
(participação em feiras no Brasil e no exterior).
Micro e pequenas empresas exportadoras brasileiras,
clientes do Banco do Brasil.
• Financiamento (em moeda nacional - R$): até R$ 250
mil por operação;
• Prazo: até 12 meses antes do embarque dos bens
(carência até 6 meses);

Vantagens

• Ausência de risco cambial;

Seguro de Crédito à Exportação

• Possibilidade de acesso aos principais eventos em
todo o mundo;
• Tarifas e custos reduzidos.
Tem a finalidade de garantir as operações de crédito à
exportação que possam afetar:
Descrição

• as exportações brasileiras de bens e serviços.
Exportadores e instituições financeiras que financiarem
ou refinanciarem:
Destinatários

Vantagens

84

• a produção de bens para a exportação brasileira (e a
prestação de serviços associados);

• a produção de bens para a exportação brasileira (e a
prestação de serviços associados);
• as exportações brasileiras de bens e serviços.
Garantia contra riscos comerciais, políticos
extraordinários.
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5. Matriz de oportunidades: principais produtos importados por Portugal
As melhores oportunidades para a penetração de produtos brasileiros no
mercado português concentram-se nas importações portuguesas de mercadorias oriundas de países fora do espaço da UE. De fato, os produtos
importados oriundos de países da União Europeia não estão sujeitos a taxas
alfandegárias, nem a autorizações de comercialização ou a qualquer outro
tipo de barreira, que invariavelmente se traduz em acréscimo de custo para o
exportador.
Em contrapartida, os produtos importados do Brasil estão sujeitos a tarifas
alfandegárias definidas pela União Europeia, assim como a eventuais processos de licenciamento, autorização e/ou certificação também definidos
pela Comissão Europeia, salvo quando existem acordos comerciais bilaterais
entre a Comunidade Europeia e o Brasil.
Importações portuguesas de mercadorias fora da UE (milhões de US$)
Origem

2009

2010

2011

Fora da UE

14.342

18.052

20.309

2012
jan.-set.
16.960

2012
previsão(a)
21.086

Fonte: INE
(a): Em caso de comportamento linear das importações

Em 2011, apenas dez grupos de produtos (TOP 10) representaram 93,4% do
total das importações portuguesas oriundas de países fora do espaço da UE,
perfazendo US$ 18.961 milhões.
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446
340
688

Produtos alimentares

Plástico e borracha

Material de transporte

543

404

980
(10,2%)

(20,3%)

(1,4%)

(4,3%)

525

589

651

671

915

978

1.008

1.498

1.715

10.411

Total

(3,3%)

(0,3%)

(10,1%)

(38,5%)

(1,8%)

(11,9%)

(3,4%)

(17,2%)

(3,3%)

(9,5%)

Quota
(Brasil)

2011

353

542

413

471

481

491

731

926

1.102

7.834

jan.-ago.

2012

529

813

620

706

722

736

1.097

1.388

1.653

11.751

(b)

Previsão

2012

As oportunidades de exportação de produtos brasileiros para Portugal, assim como a evolução das importações portuguesas por produto (entre 2009 e 2011) e, ainda, o comportamento da quota de penetração
dos produtos brasileiros nos últimos três anos podem ser observadas no anexo VI, que ilustra a matriz
com os produtos mais significativos dentro de cada grupo de produtos pertencente ao TOP 10 das importações portuguesas.

(0,5%)

(12,2%)

(10,5%)

(2,4%)

984

(3,4%)

(4,5%)

694

Matérias têxteis

(14,0%)

984

(31,1%)

(3,1%)

(7,0%)

Quota
(Brasil)

Produtos animais
463
(5,0%)
496
Fonte: INE
(a): Quota das importações brasileiras no total importado fora da UE
(b): Em caso de comportamento linear das importações

841

Metais comuns

(4,0%)

1.190

1.938

8.296

Total

2010

(0,7%)

692

Produtos químicos

(33,3%)

(2,9%)

(6,2%)

Quota
(Brasil)
(a)

824

984

1.659

Máquinas e aparelhos

Produtos vegetais

6.394

Total

2009

Produtos minerais

Grupos de produto

Importações portuguesas de mercadorias fora da UE – TOP 10 (milhões de US$)
PORTUGAL
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V - ACESSO AO MERCADO
1. Sistema tarifário
Estrutura tarifária
As mercadorias com origem na
União Europeia ou colocadas em
livre prática1 no território comunitário
encontram-se isentas de controle alfandegário, mas podem sofrer fiscalização no que diz respeito à qualidade
e a características técnicas. As taxas
variam consoante o tipo de mercadoria, sendo fixadas anualmente por
legislação comunitária.

dos direitos aduaneiros é designado
“valor aduaneiro”, que compreende
o preço efetivamente pago na aquisição do produto (fatura) e os custos
de transporte e de seguro até ao
local de desalfandegamento. O valor
tributável para efeito do cálculo do
Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA) é constituído, essencialmente, pelo «valor aduaneiro» e pelo
montante dos direitos aduaneiros
devidos, bem como pelo de outros
impostos eventualmente cobrados.

Os direitos aduaneiros previstos são
na maior parte estabelecidos em
A circulação de mercadorias no
interior da União Europeia deve ser
base ad valorem. Direitos específicos
acompanhada de todos os docuexpressos em valores predetermentos exigidos pelas autoridades
minados por unidades de volume
aplicam-se sobre alguns produtos
nacionais, como documentos de
transporte, fatura comercial e certifi- agrícolas, bebidas alcoólicas e carcados de conformidade, de qualidavão. Em alguns casos, além do direito de importação ad valorem e dos
de, sanitários e fitossanitários.
direitos específicos, existem direitos
O valor considerado para cálculo
adicionais aplicáveis, por exemplo,
a produtos cujo preço de entrada no
mercado comunitário seja inferior ao
1
Mercadorias em livre prática são
aquelas que já cumpriram as formalidades preço praticado na União Europeia.
de importação (pagamento de direitos adu- Isso também ocorre para produtos
aneiros e outras taxas), podendo circular li- que contenham farinha ou açúcar e
vremente por todo o espaço comunitário sem direitos sazonais, no âmbito da pronecessidade de cumprimento de formalidateção de produtos europeus como
des adicionais.
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frutas, vegetais e flores.
No que diz respeito ao regime geral de importação, sendo a União
Europeia uma união aduaneira, os
Estados-membros adotam a mesma
legislação, aplicando iguais imposições alfandegárias aos produtos provenientes de terceiros países – Pauta
Exterior Comum (PEC). Contudo, a
União Europeia concede vantagens
aduaneiras às mercadorias originárias de determinados países em desenvolvimento (beneficiários do Sistema Geral de Preferências – SGP)
ou de países com os quais a União
Europeia tenha celebrado acordos
preferenciais, que se traduzem na
aplicação de direitos aduaneiros
mais favoráveis (ou mesmo isenção)
do que os estabelecidos na Organização Mundial Comércio (OMC).
Se o importador quiser beneficiar-se
desse regime, terá de comprovar a
origem das mercadorias, no caso do
regime SGP, por meio do Certificado
de Origem FORM A, e nas outras
importações, pelo Certificado de Circulação de Mercadorias EUR 1.
Na Ilha da Madeira, existe uma Zona
Franca na qual mercadorias podem
ser disponibilizadas sem aplicação
88
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de direitos aduaneiros, restrições
quantitativas e medidas de efeito
equivalente. As empresas estabelecidas na Zona Franca da Madeira
têm acesso a vários benefícios de
natureza aduaneira, fiscal, financeira
e econômica.
Com o objetivo de proteção dos
consumidores, a comunidade tem
harmonizado as regras de rotulagem,
de apresentação e de publicidade de
vários produtos, como alimentos e
brinquedos, para minimizar os entraves à livre circulação de mercadorias
no território comunitário.
A nomenclatura (códigos mais descritivos) que grande parte dos países
do mundo utiliza é a denominada
Nomenclatura do Sistema Harmonizado de designação e codificação de
mercadorias, que compreende um
código com seis dígitos. Cada país
aderente do referido sistema harmonizado (SH) determina, unilateralmente, os desdobramentos posteriores (o sétimo e o oitavo dígitos).
Nesse caso, os desdobramentos que
outros países tenham feito a partir
dos seis dígitos não são necessariamente coincidentes. Na União
Europeia existe, além da estrutura do
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sistema harmonizado, a Nomenclatura Combinada (NC), que acrescenta
dois dígitos aos seis do SH. A codificação NC é utilizada na exportação
de mercadorias da União Europeia
para terceiros países. A Nomenclatura Combinada é a nomenclatura
pautal e estatística da união aduaneira. A Pauta Aduaneira Comum é a
pauta externa aplicada aos produtos
importados na União e compreende,
entre outros, os direitos de importação e a Nomenclatura Combinada de
mercadorias.
Além disso, a União Europeia utiliza, para efeitos de importação, a
nomenclatura com desdobramento
adicional de dois dígitos denominada
Pauta Integrada das Comunidades
Europeias (TARIC), que contém taxas
dos direitos aduaneiros e determinadas regras da UE aplicáveis ao
seu comércio externo. A TARIC tem
como base jurídica seu próprio regulamento.
A TARIC apoia o desalfandegamento
das mercadorias, nomeadamente:
taxas dos direitos aduaneiros a serem aplicadas no âmbito de regimes
pautais preferenciais, suspensões de
direitos de importação, direito antidumping, licenças de importação,
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medidas de vigilância e proibições. A
Nomenclatura da TARIC (dez dígitos)
está estruturada com base na Nomenclatura Combinada. A Comissão
Europeia é responsável pela sua gestão e disponibiliza versão atualizada
diariamente no site oficial da TARIC.
No portal de finanças portuguesas
www.portaldasfinancas.gov.
pt>Serviços Aduaneiros>Pauta,
são disponibilizadas todas as informações sobre as nomenclaturas. No
site http://pauta.dgaiec.min-financas.
pt/partespauta/partes/partespauta.
htm, podem ser consultadas informações como índice alfabético de
mercadorias, regimes pautais e impostos sobre mercadorias.
O Brasil, como membro da Organização Mundial do Comércio, beneficia-se da pauta convencional, mas
diversos produtos de exportação
brasileira usufruem de tarifas preferenciais estabelecidas pelo SGP.
Segurança alimentar e a fiscalização econômica
Em Portugal, essas atividades são
realizadas pela Autoridade de Segurança Alimentar e Econômica
(ASAE). Esta tem a responsabilidade
de avaliação e de comunicação dos
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riscos na cadeia alimentar, bem
como da disciplina do exercício das
atividades econômicas nos setores
alimentares e não alimentares, mediante fiscalização e prevenção do
cumprimento da legislação reguladora dessas áreas.

aos mercados dos países desenvolvidos, em bases não recíprocas,
superando-se, dessa forma, o problema da deterioração dos termos de
troca e facilitando-se o avanço dos
países beneficiados nas etapas do
processo de desenvolvimento.

No que diz respeito às marcas comerciais, as empresas estrangeiras
e portuguesas devem registrar as
suas marcas comerciais no Instituto
Nacional de Propriedade Industrial
(INPI). Ao abrigo da lei portuguesa,
esse registro tem duração de dez
anos, sendo sempre renovável por
igual período. O pagamento das taxas pode ser efetuado on-line.

O SGP é:
- unilateral e não recíproco – não
existem contrapartidas para os outorgantes;
- autônomo – cada outorgante possui seu próprio esquema, em que
estão assinalados os produtos elegíveis ao benefício e as respectivas
margens de redução alfandegária,
bem como as regras que devem ser
cumpridas;
- temporário – é válido por determinado período.

As patentes de empresas estrangeiras também têm de ser registradas
no INPI, pelo agente local, que precisa fornecer todas as especificações.
A validade é de vinte anos, estando
as patentes sujeitas ao pagamento
de taxas.
Sistema Geral de Preferências
(SGP)
O Sistema Geral de Preferências
(SGP) foi idealizado para que mercadorias de países em desenvolvimento pudessem ter acesso privilegiado
90
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Além disso, o SGP recebe autorização da Organização Mundial do
Comércio por meio da Cláusula de
Habilitação por tempo indeterminado.
Cada outorgante indica os produtos
elegíveis para o tarifário preferencial,
de acordo com classificação de
nomenclatura própria, baseada no
“Sistema Harmonizado”. Trata-se
de método internacional de classificação de mercadorias, baseado em
estrutura de códigos e em suas res-

Como Exportar

pectivas descrições.
Os produtos abrangidos pelo SGP
encontram-se enumerados no Anexo
II do Regulamento CE, disponível no
endereço:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:169:0
001:0043:PT:PDF
Os produtos são classificados em
duas categorias: produtos sensíveis
e produtos não sensíveis. A sensibilidade é determinada em relação aos
produtos comunitários semelhantes
e à incidência que as importações
comunitárias desses produtos pode
ter nos produtos da comunidade.
Os direitos específicos e ad valorem
fixados na pauta aduaneira são suprimidos se, após redução em conformidade com as disposições do SGP,
a taxa de um direito ad valorem for
inferior ou igual a 1% e a taxa de um
direito específico for inferior ou igual
a 2 euros.
O SGP prevê três regimes, e as
preferências variam de acordo com
o regime a que estão sujeitos os
países beneficiários. Os três regimes
são: o regime geral, o regime especial de incentivo ao desenvolvimento
sustentável e à boa governança e o

PORTUGAL

regime especial em favor de países
menos desenvolvidos.
O Brasil está incluído no regime geral, que fixa as regras gerais do SGP
no que diz respeito a produtos não
sensíveis. O princípio é a suspensão
total dos direitos da pauta aduaneira
comum aplicáveis aos produtos, exceto relativamente aos componentes
agrícolas. Para os produtos sensíveis, os direitos ad valorem da pauta
aduaneira comum aplicáveis aos
produtos são, em princípio, diminuídos de 3,5 pontos percentuais. Essa
diminuição está limitada a 20% para
matérias têxteis e vestuário. Os direitos específicos da pauta aduaneira
comum são reduzidos em 30%.
Regras de origem
As preferências do SGP comunitário
só se aplicam aos produtos considerados originários de países beneficiados, inclusive o Mercado Comum do
Sul (MERCOSUL/Brasil). No âmbito
do SGP, as mercadorias devem ser
transportadas diretamente entre o
país de origem e o território da União
Europeia. A concessão das preferências do SGP está condicionada à
apresentação de prova de origem, o
certificado FORM A. No Brasil, o visCalendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012
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to oficial nos certificados de origem
FORM A do SGP está a cargo da
Secretaria de Comércio Exterior (SECEX) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Em 2010, a Comissão Europeia realizou consulta pública com o objetivo
de buscar contribuições para a elaboração de nova proposta do regulamento para o SGP. Foi elaborada, por
parte da Comissão, reforma do SGP.
O novo regulamento foi aprovado no
dia 13 de junho de 2012 pelo Parlamento Europeu e as diretrizes foram
as seguintes:
- concentrar a aplicação do SGP
em poucos beneficiários, excluindo
países que foram classificados pelo
Banco Mundial como de renda alta
ou média nos últimos três anos ou
países que gozam de acordo comercial com a União Europeia;
- reforçar a eficácia das concessões
comerciais aos países menos avançados, por intermédio do regime
“Tudo menos armas”;
- impor requisitos de previsibilidade, transparência e estabilidade ao
regime, que passaria a ser aberto,
deixando de estar sujeito a revisões
trienais.
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Com esse novo regulamento, que
entrará em vigor em janeiro de 2014,
o Brasil será excluído como país
beneficiário do SGP, pois foi considerado país de renda média alta pelo
Banco Mundial. Informações adicionais no seguinte endereço:
http://www.desenvolvimento.
gov.br/sitio/interna/interna.
hp?area=5&menu=528&refr=407.
Outras taxas e gravames à importação
Os produtos importados também
estão sujeitos ao pagamento do
Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA), cuja taxa normal é de 23% em
Portugal. Alguns produtos, porém,
beneficiam-se de taxa de 13% ou
de 6%. Nas Regiões Autônomas da
Madeira e dos Açores, as taxas são
inferiores. Na Madeira, a taxa normal
é de 22%; a intermediária é de 12%;
e a reduzida, de 5%. Nos Açores, a
taxa normal é de 16%; a intermédia é
de 9%; e a reduzida é de 4%.
Mercadorias como tabaco, bebidas e
óleos minerais (combustíveis) estão
sujeitas ao pagamento de Impostos
Especiais sobre o Consumo (IEC).
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2. Regulamentação das atividades
de comércio exterior
Regulamentação geral
A política comercial comunitária tem
três principais vertentes:
- política de defesa comercial (medidas antidumping, medidas compensatórias e de salvaguarda), com o
objetivo principal de defesa do mercado interno europeu contra práticas
desleais de terceiros países;
- aprofundamento das regras multilaterais de comércio no âmbito da
OMC;
- nova estratégia de acesso a mercados de terceiros países com o objetivo de fortalecer a capacidade da
União Europeia de remover barreiras
em mercados externos para produtos
europeus.
Medidas de defesa comercial
Medidas antidumping
O Regulamento (CE) nº 1225/2009
do Conselho, de 30 de novembro de
2009, tem como objetivo a defesa
contra as importações objeto de
dumping por parte de países não
membros da Comunidade Europeia.

PORTUGAL

Uma medida antidumping permanece
em vigor apenas enquanto for necessária para combater o dumping que
causa o prejuízo. A duração dos direitos termina cinco anos após a sua
instituição ou cinco anos a contar da
data de conclusão do reexame das
medidas mais recentes. Esse reexame terá lugar quer por iniciativa da
Comissão, quer a pedido dos produtores da UE. Os direitos mantêm-se
em vigor durante o reexame.
A aplicação dessas medidas, contudo, só é possível se estiverem reunidas três condições:
- o produto for vendido a preço de
exportação inferior ao seu valor normal, isto é, a preço inferior ao preço
comparável praticado no mercado
do país exportador relativamente a
produto similar;
- as importações objeto de dumping
causarem ou ameaçarem causar
prejuízo importante no ramo de produção nacional do país importador;
- a existência claramente estabelecida de nexo de causalidade entre as
importações objeto de dumping e o
prejuízo importante causado ao ramo
de produção em questão.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

93

PORTUGAL

Existem alguns produtos brasileiros
aos quais essa medida se aplica, tais
como:
- películas de poli (tereftalato de
etileno) –
http://pauta.dgaiec.min-financas.
pt/NR/rdonlyres/A284F3ED-CF8840DD-862D-215B28F39694/0/
DAC_P050.pdf;
- folhas e tiras, delgadas, de alumínio
com espessura igual ou superior
a 0,008 mm, mas não superior
a 0,018 mm, sem suporte, simplesmente laminadas, em grandes
bobinas de largura não superior a
650 mm e com peso superior a 10
quilogramas –
http://pauta.dgaiec.min-financas.
pt/NR/rdonlyres/1948C170-0B534E09-8328-9E7BA23DFDD1/0/
DAC_P095.PDF.
Subvenções e medidas de compensação
O Regulamento (CE) nº 597/2009,
que trata das disposições do acordo
sobre subvenções e medidas de
compensação, enuncia os critérios
que permitem determinar se uma
subvenção é concedida especificamente a uma empresa ou a um
ramo de produção ou a um grupo de
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empresas ou de ramos de produção,
e classifica as subvenções numa das
três categorias seguintes: as subvenções proibidas, as subvenções passíveis de recurso e as subvenções
não passíveis de recurso.
O acordo prevê medidas corretivas
diferentes para cada categoria de
subvenção. Contém, igualmente, disposições no que respeita à utilização
das medidas de compensação, isto
é, os direitos instituídos pelo país
importador para compensar o efeito
da subvenção. Trata-se de regras
similares às aplicáveis no caso das
ações antidumping.
Medidas de salvaguarda
O Acordo sobre as Medidas de Salvaguarda estabelece as regras para
a aplicação das medidas de salvaguarda previstas no artigo XIX do
Acordo Geral de Tarifas e Comércio
1994 (GATT 1994). O referido artigo
permite que os membros da OMC
possam tomar medida de salvaguarda numa base não discriminatória,
para limitar as importações quando
estejam reunidas determinadas
condições e para proteger ramo de
produção nacional contra prejuízo
grave ou contra ameaça de prejuízo
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grave causada por aumento das importações.
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Regulamentação específica

a inspeções sanitárias por técnicos
da União Europeia. As inspeções
incluem exames das condições
higiênicas de estabelecimentos de
abate, do processamento da carne
e da qualidade do produto final a
ser importado pela União Europeia.
Depois de aprovados na inspeção e
atendidos todos os requisitos do Departamento de Inspeção de Produtos
de Origem Animal da Secretaria de
Defesa Animal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento no
Brasil, os produtores brasileiros ficam habilitados a constar na lista de
exportadores para a União Europeia.

Medidas fitossanitárias

Embalagem e rotulagem

São impostas medidas fitossanitárias, nomeadamente no que diz
respeito à regulamentação sanitária
(produtos de origem animal e vegetal) e técnica (normas de segurança,
qualidade e práticas comerciais). O
objetivo dessas medidas é evitar a
propagação de organismos nocivos
para as plantas ou produtos vegetais
em toda a UE.

O regulamento (CE) nº 1169/2011
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de outubro de 2011,
relativo à prestação de informação
aos consumidores sobre gêneros
alimentícios, foi publicado em 22
novembro de 2011, no Jornal Oficial
da União Europeia.

O acordo proíbe as medidas denominadas da “zona cinzenta”, ou seja,
as medidas de limitação voluntária
das exportações ou outros acordos
de repartição do mercado. Prevê,
igualmente, cláusula de extinção no
que respeita a todas as medidas de
proteção existentes. Além disso,
estabelece os processos e as regras
a seguir, tendo em vista a adoção de
medidas de salvaguarda.

No que diz respeito às exportações
de carne bovina e de frango, as
empresas brasileiras interessadas
nesse mercado terão de se sujeitar

O principal objetivo é informar os
consumidores sobre a composição
dos alimentos e permitir-lhes que façam as melhores escolhas quanto à
ordem econômica, ambiental, social,
ética e de saúde.
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Os principais pontos-chave são:

de palma.

- declaração nutricional – é obrigatória a informação do valor energético,
quantidades de lipídios, ácidos gordos saturados, hidratos de carbono,
açúcares, proteínas e sal. A declaração nutricional dever ser expressa
por 100 g/ml;
- país de origem – deve ser identificada a origem da carne de bovino e
de produtos à base de carne de bovino, mel, frutas, produtos hortícolas
e peixe;
- legibilidade – as menções obrigatórias terão de obedecer a uma altura
mínima que dependerá da área de
superfície maior da embalagem ou
do recipiente;
- alergênicos – a informação deverá ser providenciada em todos os
gêneros alimentícios (quer pré-embalados, quer a granel). Na lista de
ingredientes, os nomes alergênicos
deverão aparecer destacados dos
ingredientes restantes;
- bebidas com alto teor de cafeína
– deverão mencionar que não são recomendadas a crianças, a grávidas
ou a lactantes e referir sempre o teor
de cafeína;
- óleos vegetais – devem ser identificados os óleos vegetais utilizados no
gênero alimentício, bem como o óleo

Os produtos têxteis e de vestuário
têm de apresentar sempre etiqueta
com o país de origem. Os produtos têxteis fabricados com fibras
diversas devem indicar sempre, na
etiqueta, a percentagem de cada
fibra na composição do tecido. Informações adicionais no seguinte
endereço:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0
018:0063:PT:PDF.
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Regime cambial
Taxa de câmbio
A taxa de câmbio a ser utilizada no
desalfandegamento das mercadorias
é um dos elementos necessários
para determinação do valor aduaneiro.
O valor mensal a ser aplicado é estabelecido na penúltima quarta-feira
de cada mês, salvo se as taxas publicadas nas quartas-feiras seguintes
divergirem 5% ou mais, caso em que
estas substituirão as taxas em vigor.
Se não houver definição da taxa de
câmbio numa quarta-feira, a taxa a
ser considerada será a que tiver sido
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estabelecida e publicada mais recentemente antes dessa quarta-feira.
As taxas de câmbio indicadas, que
são fornecidas pelo Banco de Portugal, dividem-se nos seguintes
quadros:
Taxas de câmbio de referência – relativas às principais moedas e com paridade fixada regularmente pelo BCE
(consultar http://www.bportugal.pt);
Outras taxas de câmbio – relativas a
outras moedas. Nesse caso, as paridades são indicativas.
Em ambos os quadros, existem duas
taxas de câmbio para cada moeda:
uma taxa de câmbio de venda e uma
taxa de câmbio de compra:
- a taxa de câmbio relevante para a
declaração de importação é a taxa
de câmbio de venda;
- a taxa de câmbio relevante para a
declaração de exportação é a taxa de
câmbio de compra.
3. Documentação e formalidades
Embarques no Brasil
Antes do desembaraço alfandegário,

PORTUGAL

o importador deve estar de posse
de todos os documentos essenciais,
tais como:
- fatura comercial;
- conhecimento de embarque (bill of
lading);
- certificado de origem;
- certificado sanitário ou fitossanitário (quando aplicável);
- romaneio de embarque (packing
list).
A fatura comercial é um documento
base de qualquer transação comercial, devendo conter os seguintes
elementos: nome e endereço do
exportador/importador, data de
emissão, local de embarque, meio
de transporte, descrição detalhada
da mercadoria, peso bruto e líquido, preço unitário e total de fábrica
acrescido de transporte, seguro e
outros, país de origem e assinatura
do representante da empresa exportadora.
O certificado de origem é emitido
pelas entidades de classe do setor
a que pertence o produto a ser exportado. Os certificados de natureza
sanitária são emitidos pelas respectivas autoridades sanitárias, como
o Ministério da Agricultura, Pecuária
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e Abastecimento e o Ministério da
Saúde.
O romaneio é o documento de
embarque que discrimina todas as
mercadorias embarcadas, os seus
componentes e em quantas partes
está fracionada a carga. O objetivo
é dar a conhecer detalhadamente a
mercadoria, para facilitar sua identificação e localização por parte da fiscalização, tanto no embarque como
no desembarque.
Desembaraço alfandegário em Portugal
Todos os envios para Portugal de
fora da União Europeia estão sujeitos
a controlo aduaneiro.
No processo de desembaraço alfandegário em Portugal, têm de ser
apresentados os seguintes documentos:
- fatura comercial – devidamente
preenchida (nome, endereço do exportador/importador, descrição da
mercadoria, peso, etc.);
- conhecimentos de embarque – os
elementos constantes neste documento devem estar de acordo com
os que se encontram inscritos na
98
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fatura comercial;
- Certificado de Origem – documento que atesta a proveniência da mercadoria. A apresentação é obrigatória
no caso de importações de mercadorias com preferências pautais
(EUR 1 e FORM A).
- outros documentos – na União
Europeia, é cada vez maior o número
de mercadorias sujeitas ao desalfandegamento e à apresentação de
certificados de ordem diversa, consoante os produtos em questão (certificados sanitários, fitossanitários,
de qualidade, conformidade).
O desembaraço alfandegário é efetuado por despachantes oficiais e as
despesas com as formalidades dependem do valor da fatura, de acordo
com tabelas próprias. Se houver rejeição de alguma mercadoria, procede-se à sua reexportação, a custo do
importador português ou do exportador brasileiro, conforme estipulado
no contrato. Se a mercadoria não for
reclamada no prazo máximo de 45
dias, será leiloada pela alfândega.
Porto Seco – terminais de retaguarda
São terminais intermodais terrestres,
diretamente ligados por ferrovia, por
rodovia e/ou eventualmente por via
área, que se destinam principalmente
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a operar como placas giratórias de
mercadorias de importação para
exportação e posterior distribuição.
Além da carga de transbordo, podem
também incluir zonas para armazenamento, consolidação, manutenções e serviços aduaneiros. A utilização dos portos secos permite que as
mercadorias exportadas/importadas
já cheguem aos portos marítimos
preparadas para o embarque/desembarque de forma mais eficiente,
eficaz e competitiva.

4. Regimes aduaneiros especiais

Em relação a procedimentos aduaneiros, são prestados os seguintes
serviços:

A importação temporária permite a
entrada das mercadorias na UE com
isenção de direitos, desde que se
destinem a ser reexportadas sem
terem sofrido qualquer alteração. O
período máximo durante o qual as
mercadorias podem permanecer ao
abrigo desse regime é de dois anos.
Portugal é signatário da Convenção
relativa ao Livrete ATA, ao abrigo do
qual são admitidas temporariamente amostras comerciais, material/
equipamento profissional destinado
a feiras, a exposições comerciais e a
espetáculos (http://www.acl.org.pt/
pt-pt/services/carnetata.aspx – documento alfandegário internacional).

- gestão das mercadorias relativamente ao seu estado aduaneiro;
- apresentação das mercadorias de
importação à alfândega;
- apresentação de mercadorias para
exportação à alfândega;
- gestão de toda a documentação
aduaneira.
Em Portugal, existem várias plataformas logísticas.

Zona Franca
Na Ilha da Madeira, existe uma Zona
Franca, cujos benefícios fiscais
traduzem-se na redução das taxas de
IVA, de Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Singulares (IRS) e do
Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas (IRC).
Importação temporária

Aperfeiçoamento ativo e drawback
O aperfeiçoamento ativo suspensivo
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

99

PORTUGAL

está previsto na regulamentação da
União Europeia. Trata-se de sistema
pelo qual mercadorias destinadas à
transformação e a processamento
podem ser introduzidas num país
membro da União com a suspensão
dos direitos de importação e de outra
taxas para, futuramente, ser feita a
exportação do produto final para fora
do território. A entrada desse tipo de
mercadoria está sujeita à cobertura
por garantia bancária.
A importação sob o regime de aperfeiçoamento ativo suspensivo pode
ter origem em armazéns alfandegários da União Europeia ou mesmo
em terceiros países.
No sistema drawback, os direitos aduaneiros e o IVA são pagos
quando da entrada da mercadoria e
reembolsados quando da saída dela,
depois de efetuadas as transformações.
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VI - INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
1. Infraestrutura para importação/
exportação
Portugal é um país que se encontra
numa situação geográfica periférica
relativamente ao centro da Europa,
mas privilegiada pela confluência de
várias rotas internacionais. Nesse
contexto, Portugal pode ser uma
“porta de entrada” e de “saída”, ou
seja, uma ligação entre a Europa e
outros continentes.
Modal rodoviário
Por meio rodoviário, foram transportados, em 2011, 219,807 milhões de
toneladas de mercadorias. Em Portugal, o transporte rodoviário continua
a ser dominante devido às vantagens
que apresenta relativamente a outros
meios de transporte, dados os reduzidos tempos de entrega, a flexibilidade nas rotas e a regularidade de
serviços.

regionais.
No continente, existem cerca de
13.123 km de rodovias, dos quais
2.737 km são autoestrada, ou seja,
um quinto da rede rodoviária portuguesa é de autoestradas, o meio
mais usado para realizar importações e exportações, por ser o mais
econômico.
Modal ferroviário
Em 2011, as linhas ramais e da rede
ferroviária nacional, em exploração
e não exploradas, tinham extensão
de 3.619 km. A extensão ferroviária
com tráfego é de 2.794 km, dos
quais 2.602 km de via larga e 192
km de via estreita.

Atendendo à classificação ferroviária
nacional, a Rede Principal constitui
cerca de 51,2% do total da rede
explorada (1.430,9 km), em toda a
sua extensão, em via larga. A rede
Portugal tem, atualmente, uma das
complementar representa 39,2% do
redes rodoviárias mais desenvolvidas total (1.097,8 km) e a rede secundáda Europa, composta por autoestraria representa cerca de 9,5% (265,2
das (AE), itinerários principais (IP),
km) do total.
itinerários complementares (IC),
Em 2011, encontravam-se ativas
estradas nacionais (EN) e estradas
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619 estações, das quais 464 dispõem de serviços de passageiros e
mercadorias e 18 apenas asseguram
serviço de mercadorias.
A rede ferroviária serve quatro dos
cinco portos (Leixões, Lisboa, Setúbal e Sines).
Em 2011, o investimento da rede
ferroviária nacional (RFN) em construção e em renovação chegou a 269
milhões de euros. Podemos destacar
a modernização dos trechos Castelo
Branco-Covilhã e Bombel-Évora, a
qual permitiu o início do serviço com
tração elétrica, o que reduzirá substancialmente o tempo dos percursos
e o custo para os operadores.
Em 2001, foram transportadas 9,9
milhões de toneladas de mercadorias
e 149.060 milhões de passageiros.
Em relação às mercadorias, no total circularam 319.274 mil vagões
completos, cada tonelada circulou
em média 233 km e o peso médio
de cada vagão foi de 26 toneladas. O
volume total de transporte em vagão
completo foi de cerca de 2,3 bilhões
de toneladas por km (tkm). Foram
transportadas 9.031.547 milhões de
toneladas de tráfego nacional, foram
carregadas 240.931 mil toneladas de
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tráfego internacional e descarregadas 702.056 mil toneladas.
Em termos de toneladas, os principais grupos de mercadorias transportadas por ferrovia e em tráfego
nacional foram: artigos diversos
(24,2% – 2.193 milhões de toneladas), cimentos, cal e materiais de
construção manufaturados (19,6%
– 1.772 milhão de tonelada) e minerais brutos (18,1% – 1.635 milhão
de tonelada). No que respeita ao
tráfego internacional por ferrovia, os
principais produtos de mercadorias
carregadas foram: celulose e desperdícios (36,5% – 88.070 mil toneladas) e produtos metalúrgicos (29,9%
– 72.230 mil toneladas). Em relação
às mercadorias descarregadas,
os principais grupos de produtos
foram: madeira e cortiça (39,56%
– 277.781 mil toneladas), produtos
metalúrgicos (24,6% – 172.947
mil toneladas) e artigos diversos
(21,33% – 149.764 mil toneladas).
Informações adicionais no Anexo
I,10.
Modal hidroviário
No continente português, existem
nove portos principais: Viana do
Castelo e Leixões, na região Norte;
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Aveiro e Figueira da Foz, no Centro;
Lisboa e Setúbal, na região de Lisboa; Sines, no Alentejo; e Faro e Portimão, no Algarve. O principal objetivo dessas infraestruturas portuárias
é o transporte de mercadorias.
A região Autônoma dos Açores dispõe de oito portos e a região Autônoma da Madeira, três. Nos portos do
continente, verifica-se movimento de
passageiros apenas nos portos de
Lisboa e de Leixões.
Em 2011, do total de cargas e descargas feitas em Portugal pelos três
principais portos, 36,6% foram efetuadas no porto de Sines, 24,3% no
porto de Leixões e 16,5% no porto
de Lisboa.
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orla litoral do continente. A região
Autônoma dos Açores dispõe de
nove aeroportos e a região Autônoma da Madeira possui dois aeroportos.
Em termos de capacidade de passageiros por hora, o aeroporto de Lisboa destaca-se por ser responsável
por um quarto da capacidade total,
seguido do aeroporto do Porto. Dos
aeroportos de Lisboa e do Porto, há
voos diários para o Brasil.
Em 2011, no total, os aeroportos
registraram cerca de 30 milhões de
passageiros e 135 mil toneladas de
carga.

Nesse mesmo período, circularam
659 mil passageiros nos portos do
país. O maior número de passageiros
verificou-se na região Autônoma da
Madeira (609.590). O porto com
mais passageiros no continente foi o
porto de Lisboa (49.364).
Modal aéreo
Em Portugal, existem quinze aeroportos. No continente, os mais
importantes são os de Lisboa, Porto
e Faro, internacionais e situados na
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VII - ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO
1. Canais de distribuição
Considerações gerais
Comércio, indústria transformadora,
administração pública e setor empresarial do Estado são os principais
canais de importação em Portugal.
Canais do comércio
Em 2010, o faturamento total do setor do comércio atingiu US$ 173.582
milhões, o que representou 37,8% do
total do volume de vendas das empresas portuguesas não financeiras,
enquanto que setor industrial representou 22% do total.
As 253.588 empresas de comércio
existentes em Portugal encontravam-se repartidas em três grupos:
a)

b)

c)

comércio, manutenção
e reparação de veículos
automóveis e motocicletas
(30.592 empresas);
comércio por atacado
(grosso), exceto de veículos automóveis e motocicletas (68.260 empresas);
comércio a varejo (reta-

lho), exceto de veículos
automóveis e motocicletas
(154.736 empresas).
Cerca de metade do volume de negócios total do comércio teve origem
no setor atacadista, cabendo ao
comércio varejista 35,6% e o restante ao comércio, à manutenção e à
reparação automóvel.
Para efeito das importações brasileiras, a presente análise centra-se
apenas no comércio atacadista e
varejista, uma vez que a categoria
de comércio, de manutenção e de
reparação de veículos automóveis
e motocicletas representa apenas
0,08% (valor referente a 2011) do
total das exportações brasileiras para
Portugal.
 Varejistas (ou retalhistas) - composto por micro, por pequenas,
médias e por grandes empresas
que, conforme sua dimensão, podem importar mercadorias diretamente do exterior, por suas centrais de compras, e vendem, em
alguns casos, sob marca própria.
Alguns operadores podem estar
presentes, simultaneamente, no
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 105

PORTUGAL

Como Exportar

Foto: shutterstock.com

comércio varejista e atacadista.
Esse canal caracteriza-se por forte
concentração nos grupos Estabelecimentos não especializados (por
exemplo, os supermercados) e Outros produtos em estabelecimentos
especializados (por exemplo, os
frentistas), os quais foram responsáveis, em 2010, por mais de metade
(61,2%) do volume de negócios
total.
A atividade de comércio varejista não
especializado, na qual se incluem
os supermercados e outros estabelecimentos generalistas, embora
represente apenas 12,9% do total de
empresas do setor, gerou o terceiro
maior volume de negócios de todo o
comércio (US$ 22.049,3 milhões),
seguindo-se a atividade de comércio
varejista de outros produtos em estabelecimentos especializados, com
negócios de US$ 15.763,7 milhões.
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Distribuição das vendas do comércio varejista (exceto automóveis e motocicletas) por grupo de produto
2010

Tipo de produto

milhões US$

(%)

Total

61.762,6

100%

Vestuário, produtos médicos e farmacêuticos, artigos
de higiene, flores, plantas, animais de companhia e
respectivos alimentos

14.199,6

23,0%

Combustíveis para veículos e outros produtos novos n.e.

14.013,6

22,7%

Frutos e produtos hortícolas, de carne, peixe, produtos de
padaria, leite e seus derivados e de ovos

12.411,1

20,1%

Outros produtos alimentares, bebidas e tabaco

6.424,4

10,4%

Artigos de uso doméstico

4.817,4

7,8%

Produtos culturais e recreativos

3.209,5

5,2%

Equipamentos das tecnologias de informação e
comunicação

2.723,7

4,4%

Material de construção e de ferragens

2.447,7

4,0%

2.723,7

2,5%

Outros produtos e serviços
Fonte: INE/Sistema de Contas Integradas das Empresas (SCIE)
n.e. – não especificado

No conjunto do setor varejista, os produtos de alimentação, bebidas e tabaco
registraram a maior parcela de volume de negócios (30,5%), totalizando US$
18.835,6 milhões.
Os bens de uso pessoal, tais como vestuário, produtos médicos e farmacêuticos, artigos de higiene, entre outros, foram o segundo grupo de produtos
mais relevante, representando 23%, ou seja, US$ 14.199 milhões.
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Nos atacadistas, incluem-se as atividades dos agentes de comércio,
também denominados de comissionistas, que realizam prestação de
serviços conjuntamente com vendas
de mercadorias. Em 2010, 23.472
empresas estavam classificadas
nessa posição (34,4% das 68.260
empresas atacadistas), embora o
seu volume de negócios representasse apenas 2,9% do total do comércio
por atacado.

Foto: shutterstock.com

 Atacadistas (grossistas) - composto por micro, por pequenas,
por médias e por grandes empresas especializadas e não
especializadas. Conforme sua
dimensão, podem importar mercadorias diretamente do exterior
por suas centrais de compras e
vender exclusivamente ao comércio varejista, a profissionais e/ou
também, ao público. No caso dos
atacadistas especializados, a sua
atuação pode ser em regime de
representação exclusiva ou não,
com capacidade de armazenagem
e, em alguns casos, com redes
de comercialização própria que
cobrem a totalidade do território
português.
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Tradicionais barcos de pesca na Praia de Carvoeiro, Portugal
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Volume de vendas do comércio atacadista (exceto veículos automóveis e
motocicletas) em Portugal
2010

Tipo de produto

milhões US$

(%)

Total

86.024,4

100%

Produtos alimentares, bebidas e tabaco

22.804,7

26,5%

Combustíveis, metais, materiais de construção, ferragens,
outros

22.493,7

26,1%

Bens de consumo, exceto alimentares, bebidas e tabaco

21.072,5

24,5%

5.899,8

6,9%

Outras máquinas, equipamentos e suas partes
Vendas por atacado não especializadas

4.022,0

4,7%

Produtos agrícolas brutos e animais vivos

3.676,8

4,3%

Equipamentos de tecnologias de informação e comunicação

3.569,6

4,1%

Agentes do comércio por atacado

2.485,2

2,9%

Fonte: INE

Indústria transformadora
A indústria transformadora é a responsável por grande parte das importações de matérias-primas, bens intermediários e bens de capital. Conforme
sua dimensão, as empresas do setor adquirem seus produtos diretamente no
exterior, ou por meio de agentes e de representantes de produtores estrangeiros no país.
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Custo das matérias consumidas da indústria transformadora em Portugal
2009
Tipo de produto
Total

milhões
US$

(%)

45.789

100%

Indústria de tabaco

n.e.

n.e.

Fabricação de coque, produtos petrolíferos refinados e
aglomerados de combustíveis

n.e.

n.e.

Fabricação de produtos farmacêuticos de base e de
preparações farmacêuticas

n.e.

n.e.

Indústrias alimentares

7.653

16,7%

Fabricação de veículos automóveis, reboques, semirreboques e
componentes para veículos automóveis

4.230

9,2%

Fabricação de produtos metálicos, exceto máquinas e
equipamentos

2.795

6,1%

Fabricação de equipamento elétrico

2.487

5,4%

Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou
artificiais, exceto produtos farmacêuticos

2.222

4,9%

Fabricação de outros produtos minerais não metálicos

1.980

4,3%

Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas

1.727

3,8%

Indústrias de madeira e de cortiça e suas obras, exceto
mobiliário; Fabricação de obras de cestaria e de espartaria

1.687

3,7%

Fabricação de pasta, de papel, de cartão e seus artigos

1.686

3,7%

Indústria de bebidas

1.534

3,3%

Fabricação de equipamentos informáticos, equipamento para
comunicações e produtos eletrônicos e ópticos

1.532

3,3%

Indústrias metalúrgicas de base

1.442

3,1%

Fabricação de têxteis

1.421

3,1%

Indústria de couro e de produtos do couro

1.146

2,5%

Indústria de vestuário

1.036

2,3%

Fabricação de máquinas e de equipamentos, n.e.

954

2,1%

Fabricação de mobiliário e de colchões

775

1,7%
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Impressão e reprodução de suportes gravados

490

1,1%

Outras indústrias transformadoras

403

0,9%

Reparação, manutenção e instalação de máquinas e
equipamentos

361

0,8%

Fabricação de outros equipamentos de transporte

173

0,4%

Fonte: INE   n.e. – não especificado

Administração pública e setor empresarial do Estado
As compras da administração pública portuguesa central, local e
regional tendem, cada vez mais, a
ser centralizadas em agências do
Estado, que utilizam plataformas eletrônicas em que é possível acessar
as várias concorrências públicas e
os respectivos editais.
Em 2012, e pelo menos até 2014,
enquanto o país estiver sob assistência financeira da Comissão Europeia,
do Banco Central Europeu e do Fundo Monetário Internacional, prevê-se
forte contenção no investimento e na
despesa pública.
No entanto, durante o mesmo período, espera-se empenho do Estado na
alienação de patrimônio empresarial
público e reforço das políticas de
apoio ao investimento estrangeiro,
áreas nas quais poderão surgir boas
oportunidades de negócio.

Canais recomendados
A diversificação relativa da pauta
brasileira de exportações para Portugal nos últimos anos, com o aumento do peso de produtos manufaturados e industrializados, associada
à introdução de novos processos de
venda e de distribuição e ao incremento da concorrência internacional,
recomenda a escolha criteriosa de
canais adequados aos produtos exportáveis.
O contrato de agenciamento ou de
representação, tendo em vista as
suas vantagens principalmente em
setores alvo muito fragmentados,
poderá constituir canal indicado para
uma parte das mercadorias exportáveis para Portugal. Além de agentes
e representantes deterem profundo
conhecimento do mercado comprador e de suas características, estão
em permanente contato com potenciais compradores, desenvolvendo,
com estes, valiosa ação de prospecCalendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012
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ção e promoção.
Produtos e artigos cuja presença
eficiente no mercado dependa de assistência pós-venda podem ter nesse
tipo de importadores o veículo mais
apropriado para sua promoção.
Para produtos massificados alimentares e outros que visem diretamente
o público, as grandes redes do comércio varejista ou atacadista, com
espaços comerciais espalhados por
todo o país e estratégias e infraestruturas publicitárias muito eficientes,
poderão ser boa porta de entrada.
Nesses casos, as aquisições são
efetuadas pelas respectivas centrais
de compras, com grande poder
negocial e nível de exigência muito
elevado, obrigando os fornecedores
a cumprir um conjunto mínimo de
requisitos, nomeadamente:
 prontas respostas a consultas;
 preços cotados preferencialmente
na modalidade CIF, em euro ou
em dólar norte-americano;
 preços estáveis, na medida do
possível;
 estimativa de prazo de transporte,
com indicação de custos de frete
aéreo alternativo;
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 cumprimento dos prazos de entrega;
 observância de especificações de
quantidade e qualidade constantes dos contratos e assistência
efetiva após a venda.
Para grande parte dos produtos
manufaturados especializados, os
importadores-atacadistas, com rede
de distribuição própria, poderão ser
os mais indicados.
A utilização de agentes é recomendável, em especial, para bens de
capital, bens de consumo durável
ou produtos intermediários. Nesses
casos, recomenda-se verificar a possibilidade de estocagem de pequenas
quantidades ou de algumas unidades, para demonstração.
No caso de insumos básicos e
intermediários (que constituem a
maior parte das atuais exportações
brasileiras para Portugal), destinados
às indústrias transformadoras, normalmente a venda direta, no caso de
setores com concentração de operadores, ou a venda por agentes e por
representantes, no caso de indústrias
muito fragmentadas, poderão ser os
canais mais adequados.
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O contrato de representação, formulado em termos claros e objetivos,
contendo cláusulas específicas de
exclusividade e de solução de controvérsias, é o instrumento recomendado para empresas envolvidas no
comércio internacional de produtos
industrializados.
2. Promoção de vendas
Considerações gerais
Entre os vários meios de comunicação, a promoção de vendas é aquele
cujos efeitos são mais imediatos e,
por conseguinte, é usada, na maior
parte das vezes, com o propósito de
aumento das vendas a curto prazo.
As condições para a cobertura de
custos promocionais pelas empresas
exportadoras e pelas importadoras
deverão ser estabelecidas em contrato de representação ou de agenciamento e dependerão de diversos
fatores, tais como: nível de comprometimento da representação, prazo
estabelecido no contrato, cláusula
de valores mínimos de investimento
promocional por períodos de tempo
e objetivos a serem atingidos com as
ações.
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Medição da eficácia
Para que a ação de promoção seja
bem-sucedida, após a definição da
técnica a ser utilizada e conforme os
objetivos que a empresa se propõe a
atingir, é necessário determinar a intensidade (impacto no público-alvo),
a frequência (quantidade de vezes
que será repetida) e a penetração
(quanto mais direcionada a ação,
maior a penetração no público-alvo)
da estratégia selecionada.
Apesar de não ser fácil avaliar uma
promoção, é fundamental medir a
sua eficácia para que o promotor
perceba se a ação está atingindo os
objetivos propostos e aumentando
ou não a rentabilidade da empresa.
Essa eficácia poderá ser medida
por meio de empresa especializada,
nomeadamente de estudos de mercado.
Principais feiras e exposições
Em Lisboa, a Associação Industrial
Portuguesa (AIP) é a entidade que
se encarrega da promoção e da
realização de feiras internacionais e
nacionais. Fazem parte dessa associação (grupo AIP) a Feira Internacional de Lisboa (FIL), com espaço de
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exposição de 60.000m2 distribuídos
por quatro pavilhões, e o Centro de
Congressos.
A Associação Empresarial de Portugal (AEP) conta com o complexo EXPONOR, espaço de 60.000 m2 para
exposição, localizado nos arredores
da cidade do Porto, que realiza mais
de trinta feiras anuais de diferentes
setores de atividade.
A FIL e a EXPONOR, onde ocorrem
as principais feiras de âmbito internacional, surgem como o meio mais
eficaz de promoção para produtos
com possibilidades de penetração no
mercado. No entanto, existem outras
feiras de âmbito regional ou mais
especializadas em alguns setores de
atividade, que também são dignas de
menção:
 Expobeja, localizada na Cidade de
Beja (www.expobeja.com);
 Ovibeja, em Beja (agrícola) (www.
ovibeja.com);
 AveiroExpo, em Aveiro (www.
aveiroexpo.pt);
 ExpoSalão, na Batalha (automóvel) (www.exposalao.pt);
 Parque de Exposições de Braga
(www.peb.pt).
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Nos últimos anos, o Brasil tem sido
representado na Feira BTL – Bolsa
de Turismo de Lisboa pela Embratur
e por representações estaduais. Há
vários outros eventos em que se
destaca a participação brasileira,
como nas áreas de informática, de
vestuário, de moda, de artesanato e
de cosméticos, entre outras.
O regime alfandegário das mercadorias a serem exibidas em feiras é
o da admissão temporária, sendo o
prazo limite de permanência de seis
meses. A Associação Industrial Portuguesa (AIP) e a Associação Empresarial de Portugal (AEP) contam
com departamento específico habilitado para o tratamento de mercadorias em trânsito no país destinadas a
exposições.
Veículos publicitários
O principal meio de promoção de
produtos é a televisão. Desde 1992,
Portugal conta com quatro canais de
televisão que emitem em sinal aberto, designadamente a RTP1, a RTP2,
a SIC e a TVI. Os dois primeiros pertencem ao Estado e os últimos dois
são privados.
Nos últimos anos, tem-se assistido
a aumento significativo da audiência
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nos canais por cabo, em detrimento
dos canais tradicionais de emissão
em rede aberta.
A diminuição da publicidade, em
consequência da crise econômica, e
o aumento da concorrência entre os
vários canais têm contribuído para
a diminuição dos preços relativos
desse veículo publicitário, bem como
para a melhoria da qualidade dos
métodos utilizados.
Em 1º de março de 2012, os canais
do Estado detinham 24% da audiência; a TVI, 27%; a SIC, 22%; e a
televisão por cabo, 27%.
A publicidade nos quatro canais televisivos que emitem em sinal aberto
diminuiu 10,5% em julho de 2012,
em comparação com o mesmo período do ano anterior. No primeiro
semestre de 2012, a duração média
dos spots publicitários foi de 31 segundos.
A imprensa também constitui veículo
promocional relevante em termos de
volume de investimento publicitário
no país, com destaque para as publicações comerciais e técnicas e, em
menor grau, para os jornais. Se os
jornais são o meio utilizado preferen-
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cialmente por empresas de serviços,
seguros, bancos, instituições oficiais
e empresas produtoras de bens
convencionais (refrigerantes, eletrodomésticos, computadores, livros,
entre outros), as publicações especializadas, por sua vez, permitem
atingir segmentos mais específicos
do mercado.
O rádio surge também como recurso amplamente utilizado, tendo em
vista o grande número de emissoras
presentes no mercado e o custo relativamente baixo desse tipo de veículo
publicitário. Empresas de serviços
das mais variadas naturezas, bem
como indústrias, lojas e redes de
distribuição, utilizam intensamente o
rádio para divulgação.
Outros veículos publicitários, como
os outdoors e o cinema, têm conquistado espaço no panorama publicitário português. As malas-diretas
são utilizadas particularmente para a
promoção de serviços ou de produtos de consumo durável em fase de
lançamento, enquanto a distribuição
de folhetos é utilizada, com frequência, por grandes distribuidores, por
supermercados e por hipermercados, para campanhas promocionais
de preços.
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Consultoria de marketing
Uma empresa que decide atuar no
mercado externo não pode deixar de
realizar estudos de mercado aprofundados, que deverão incluir análise
do contexto legislativo, econômico e
social do local de implementação do
negócio, bem como análise quantitativa e qualitativa dos consumidores e
da concorrência.
Na impossibilidade de enviar especialistas para o campo de trabalho, a
empresa brasileira poderá recorrer a
empresas de consultoria de marketing, capacitadas para elaborar estudos de mercado e formular estratégias de inserção do produto/serviço
brasileiro no mercado português.
Existe, em Portugal, grande número
de profissionais de marketing e de
estudos de mercado que podem
assessorar empresas brasileiras na
elaboração dos seus planos de marketing. Encontram-se, a seguir, as
principais associações desse setor
de atividade:
 Associação Portuguesa das Empresas de Estudos de Mercado e
Opinião (APODEMO);
 Associação Portuguesa dos Profissionais de Marketing (APPM);
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 Associação de Marketing Direto
(AMD);
 Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN);
 Associação Portuguesa das Empresas de Publicidade, Comunicação e Marketing
Para informações adicionais, consulte o Anexo I, item 9.
3. Práticas comerciais
Negociações e contratos de importação
O idioma utilizado no relacionamento
comercial Brasil-Portugal é o português. Geralmente, as comunicações
entre empresas são realizadas via
correio eletrônico ou, eventualmente, fax, mas também por processos
convencionais, como correspondência postal e telefone. Os compromissos assumidos por meio dessas
vias se resumem, muitas vezes, à
consulta ou a pedido de oferta por
parte do importador potencial, cuja
resposta poderá indicar as condições
de venda do comerciante interessado
em exportar, assumindo, então, força
de contrato, caso seja escrito.
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No entanto, transações que envolvam grandes quantidades ou montantes elevados, ou que impliquem
escalonamento de embarques e
transportes, são feitas com base
em contratos formais, celebrados
após troca de correspondência tendente ao fechamento de acordo de
agenciamento, de representação ou
de execução de negócio específico.
Esses contratos, redigidos de acordo
com as mercadorias objeto de contratação e com a legislação de um
dos dois países contratantes, assemelham-se a contratos de compra e
venda. Os importadores portugueses
preferem cotações CIF (custos, seguro e frete) ou C&F (custos e frete),
apresentadas, em geral, em dólar
norte-americano ou em euro (utilizados, sobretudo para transações no
território europeu). No que respeita
aos portos, os de Lisboa, Sines ou
Leixões são os preferidos dos importadores. Quanto às condições de
pagamento, a carta de crédito e as
ordens de pagamento, à vista ou a
prazo, são as formas mais comuns.
O cumprimento de prazos de entrega
constitui fator importante para o êxito
de negócios com os agentes econômicos portugueses, que também
valorizam muito a pronta resposta a
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correspondências e o estrito cumprimento do preceituado em contratos.
De modo geral, as relações comerciais das empresas portuguesas
com suas homólogas estrangeiras
têm por base o interesse em desenvolver fluxo rentável de negócios,
com cordialidade e bom entendimento.
Designação de agentes
O agente é um dos intermediários
mais comuns no mercado de exportação. A propriedade do produto não
é transmitida a ele, que atua apenas
como representante da empresa no
mercado escolhido. O agente vende,
promove e assegura vários serviços,
como o controle de créditos em
nome do exportador no mercado.
A correta formação do preço é
fundamental para a exportação: na
hipótese de o exportador contar com
serviços de representante ou de
agente na venda, deve registrar no
Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex) o valor da comissão,
que é calculado sobre o valor FOB
da operação e varia de acordo com
a Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM). O sistema enquadra o
valor apurado no limite da comissão
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admitido pela SECEX, que o fixa com
base na maior ou na menor dificuldade de comercialização do produto.
A designação de agentes é recomendável, em especial, para bens de
capital, de consumo durável ou produtos intermediários. Sua contratação poderá ser de grande valia, pois
poderá facilitar a análise do mercado.
Entretanto, o exportador deve ter o
cuidado de não nomeá-lo sem informações cadastrais prévias. Entre
essas informações, incluem-se: tipo
de sociedade, volume de negócios,
sociedades já representadas, informações comerciais, instalações,
organização da distribuição, informações bancárias e capacidade
financeira.
Abertura de escritório de representação comercial
A abertura de escritório de representação comercial é recomendada a
empresas que pretendam distribuir
seus produtos em diversos países
da União Europeia. O recurso a essa
alternativa não tem sido usual por
parte de empresas brasileiras, que
têm preferido manter representantes
do próprio país ou agentes exclusivos.
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De qualquer forma, a instalação
de escritório de representação é
regulamentada pela legislação do
investimento estrangeiro. O investidor estrangeiro pode estabelecer-se, livremente, em qualquer setor
econômico aberto ao capital privado,
exceto em atividades suscetíveis de
afetar a saúde, a ordem públicas e a
segurança nacional, ou em atividades relacionadas com a indústria do
armamento. Nesses casos, é necessária aprovação prévia por parte das
entidades competentes. O Decreto-Lei nº 203/2003, de 10 de setembro
de 2003, criou o regime contratual
único para os grandes projetos de
investimento, de origem nacional e
estrangeira, e revogou o regime de
registro de operações de investimento estrangeiro, pondo termo ao tratamento diferenciado do investimento
estrangeiro perante o investimento
nacional.
O Portal da Empresa (www.portaldaempresa.pt) é um serviço eletrônico
integrado, no qual, se pode encontrar:
 a “Empresa On-line”, iniciativa
promovida pela Agência para
a Modernização Administrativa
(AMA) e pelo Ministério da Justi-
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ça, em colaboração com outros
organismos públicos, para criar
empresas, registrar marcas e obter certidões;
 o “Balcão do Empreendedor”,
para tratar do licenciamento industrial ou, simplesmente, para
obter informação sobre serviços
necessários para o exercício de
atividade econômica;
 a “Loja das Empresas”, espaço
de atendimento integrado que
concentra, num único local, delegações ou extensões de serviços
ou organismos da administração
pública portuguesa que intervêm
na constituição, na alteração ou
na extinção de empresas.
Na “Loja das Empresas” existem,
atualmente, duas formas de constituição de sociedade: a tradicional e
a “Empresa na hora”, por intermédio
da qual é possível criar empresa num
único balcão e de forma imediata.
A forma de criação mais rápida é a
“Empresa na hora”. Nessa modalidade, é necessário escolher uma firma
da lista de firmas pré-aprovadas
(disponível no site www.empresanahora.mj.pt) ou consultar a lista
facultada no balcão de atendimento.
Existem, atualmente, 214 postos de
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atendimento em nível nacional.
Nesses balcões, é possível constituir
sociedades comerciais e civis sob a
forma comercial do tipo: sociedades
unipessoais por quotas, sociedades
por quotas e sociedades anônimas.
Caso os futuros sócios/acionistas da
empresa a criar não desejem limitar-se às firmas pré-aprovadas, deverão
enveredar pelo processo tradicional
de abertura, estando sujeitos à aprovação da firma proposta e necessitando, ao contrário do processo de
“Empresa na hora”, de realização de
escritura pública.
Genericamente, após constituição
de empresa em Portugal, esta será
de direito português, independentemente da origem do capital, tendo as
mesmas obrigações e direitos que
as demais empresas portuguesas,
incluindo a possibilidade de candidatar-se a programas de apoio e incentivo ao investimento (informação
disponível em www.iapmei.pt).
Seguros de transportes
Não há, em Portugal, obrigatoriedade
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nômicos pelo seguro de transporte é
tomada segundo a conveniência e a
disponibilidade financeira.
Dessa forma, conforme o tipo de
produto, seu meio de transporte,
sua perecibilidade e outras características, será, ou não, contratado o
seguro.
Em geral, os importadores locais
preferem comprar a mercadoria com
transporte segurado, mesmo que
isso represente aumento do custo
final (serão poucas as situações em
que o seguro será dispensado).
A cláusula de obrigatoriedade de
seguro de transporte poderá constar
de contratos de representação ou de
importação. Em caso de importações abrangidas por financiamento
bancário, a entidade financiadora
obriga à contratação de seguro de
transporte e supervisão de embarque.
Supervisão de embarques
Não existe, em Portugal, instrumento
legal que obrigue a supervisão de
embarque ou de desembarque. No
entanto, de acordo com o tipo de
mercadoria, ou segundo as normas
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de contratos de exportação eventualmente firmados com empresa
estrangeira, o importador poderá
requerer a supervisão de embarque,
que ficará a cargo do exportador.
Nesse caso, a empresa exportadora
deverá providenciar o respectivo
certificado de qualidade, que será
anexado à documentação relativa
aos produtos embarcados.
Financiamento de importações
Atualmente, vigoram, em Portugal,
diversos sistemas de incentivos que
podem abranger o financiamento
de importações. O Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN)
constitui o enquadramento para a
aplicação da política comunitária
de coesão econômica e social em
Portugal no período 2007-2013. Está
estruturado por meio de programas
operacionais temáticos e de programas operacionais regionais para as
regiões do continente e para as duas
Regiões Autônomas.
Os incentivos podem contemplar a
aquisição de equipamentos, serviços
de consultoria ou formação profissional, entre outros investimentos,
suscetíveis de coparticipação. Os
projetos poderão conter vertente de
importação de bens de capital, de
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bens intermediários ou de serviços
e, nesse caso, a importação é parcialmente financiada.

4. Comércio eletrônico

Os bancos portugueses também
oferecem crédito à importação, mas
apenas a empresas com estrutura
econômico-financeira muito sólida
e geralmente a custos relativamente
elevados, motivo pelo qual esse
canal de financiamento não é muito
utilizado pela maioria dos operadores.

A revolução das tecnologias da informação e a profunda disseminação
da internet permitiram desenvolvimento sem precedentes do comércio
eletrônico em Portugal, tornando-o
num dos pilares da sociedade da
informação. Essas tecnologias são
uma realidade nas empresas portuguesas, como caracterizado no
seguinte quadro:

Foto: shutterstock.com

Litígios e arbitragem comercial
No caso de existirem contratos formalizados, estes deverão ser feitos
com base na legislação brasileira
ou na portuguesa, devendo incluir
cláusula de resolução de litígios e
referência ao respectivo foro. Em
caso de desacordo, de não cumprimento do contrato ou de inexistência
de cláusula formal para solução de
litígios, as partes envolvidas poderão
tentar resolver o problema por acordo amistoso. Se o problema persistir,
existirão, então, três vias: a gestão
diplomática, a arbitragem internacional ou o processo judicial, em local
escolhido pelas partes, à luz das regras do direito internacional privado.

Panorama

Elevador da Bica, Lisboa, Portugal
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Tecnologias da Informação e da Comunicação em empresas com dez ou
mais empregados, em 2010
Utilização de
computador

Utilização
de e-mail

Acesso à
internet

Posse de
website

97,2

92,4

94,1

52,1

97,9

94,5

96,7

48,3

100,0

100,0

100,0

77,9

Construção

94,5

89,0

90,8

36,7

Comércio por atacado e a
varejo. Reparação de veículos
automóveis e motocicletas

98,6

95,5

97,2

60,5

100,0

100,0

100,0

53,2

92,0

70,5

73,8

44,9

99,8

99,8

99,8

93,7

100,0

100,0

100,0

95,7

99,4

99,4

99,4

73,2

Atividades
de
consultoria,
científicas, técnicas e similares

100,0

100,0

100,0

70,3

Atividades administrativas e de
serviços de apoio

100,0

100,0

100,0

72,7

Outras atividades de serviços
(grupo 95.1)

100,0

100,0

100,0

87,0

Atividade econômica
Total
Indústrias transformadoras
Eletricidade,
gás,
vapor,
água quente e fria. Captação,
tratamento e distribuição de água,
saneamento, gestão de resíduos

Transportes e armazenagem
Alojamento,
similares

restauração

e

Atividades de informação e de
comunicação
Atividades
seguros

financeiras

e

de

Atividades imobiliárias

Fonte: INE/Pesquisa sobre uso de tecnologias de informação e comunicação em empresas
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Em Portugal, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)
é a entidade de supervisão central,
com atribuições em todas as áreas
reguladas pela entidade, função
que acumula com a de autoridade
reguladora nacional dos setores das
comunicações eletrônicas e dos serviços postais. Tem funções de regulamentação, supervisão, contencioso
e informação.
Evolução e tendências do mercado
eletrônico
No mercado do comércio eletrônico
português, existem três realidades
diferentes:
 a administração pública, que em
Portugal pode ser considerada a
maior organização;
 as grandes organizações;
 as pequenas e as médias empresas (PMEs), que constituem a
maior parte do tecido empresarial.
A administração pública avançou nos
últimos anos a passos largos, tendo
a vantagem de capitalizar as experiências anteriores de outros países e
organizações, tanto nacionais como
internacionais.
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Por força de sua dimensão e de seu
peso na economia, o processo de
modernização tecnológica da administração pública (em particular as
compras públicas eletrônicas) teve
efeito demonstrativo e dinamizador
do tecido empresarial, que, sem dúvida, é fundamental para a expansão
do comércio eletrônico.
A evolução do comércio eletrônico
ainda tem muito potencial de crescimento, sobretudo no setor não
financeiro, no qual as grandes organizações e a administração pública
têm sido os grandes motores de
crescimento.
Direitos do consumidor
A legislação portuguesa e comunitária sobre o direito do consumidor é
ampla e diversificada, para além da
supervisão da ANACOM. O Centro
Europeu do Consumidor trata, dentre outras, questões, da questão do
comércio eletrônico, identificando
os vários aspectos do interesse do
consumidor nessa matéria, a saber:
direitos, precauções antes de efetuar compras on-line, condições de
entrega e garantia após a venda e
meios de pagamento.

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 123

PORTUGAL

Deveres do fornecedor
O Decreto-Lei nº 7/2004, de 7 de
janeiro, alterado pelo Decreto-Lei
nº 62/2009, de 10 de março, e pela
Lei nº 46/2012, de 29 de agosto, a
par com outra legislação aplicável,
regulamenta, em parte, o comércio
eletrônico em Portugal e impõe um
conjunto de obrigações aos prestadores de serviços.
O artigo 10 do Decreto-Lei nº
7/2004, de 7 de janeiro, obriga o
prestador de serviços a disponibilizar, permanentemente, em linha e
em condições que permitam acesso
fácil e direto, elementos completos
de identificação que incluam, nomeadamente:
•
•

•

•

nome ou denominação
social;
endereço geográfico
em que se encontra
estabelecido e endereço
eletrônico, para permitir
comunicação direta;
inscrições do prestador
em registros públicos e
respectivos números de
registro;
número de identificação
fiscal.

124 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

Como Exportar

A contratação eletrônica é regulada
pelo artigo 25 e por artigos subsequentes até a artigo 34, inclusive.
Todos constam do Decreto-Lei nº
7/2004, de 7 de janeiro, e podem ser
consultados no site da ANACOM.
Devoluções: obrigações e prazos
O consumidor dispõe de prazo mínimo de sete dias (catorze dias, se
o vendedor for português) para devolver o produto e ser reembolsado
do valor pago, sem qualquer tipo de
penalização ou necessidade de justificação. No entanto, terá que pagar
o custo do transporte. Esse prazo
poderá estender-se a três meses,
caso o vendedor não disponibilize
os elementos essenciais do contrato (incluindo nome e endereço do
vendedor, características e preço do
produto, meios de pagamento, informação sobre o direito de arrependimento e condições de cancelamento
do contrato).
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VIII - RECOMENDAÇÕES A EMPRESAS BRASILEIRAS
Especificidade econômica na relação com o Brasil

https://www.e-financas.gov.pt/de/
jsp-dgaiec/main.jsp.

Ao tentar comercializar produtos brasileiros em Portugal, deve ser levado
em conta que este é um país com
uma longa tradição em comércio internacional. Os empresários brasileiros que pretendam colocar os seus
produtos no mercado português
poderão aproveitar as vantagens
proporcionadas ao Brasil no âmbito
do Sistema Geral de Preferências da
União Europeia.

O exportador brasileiro deve conhecer muito bem os direitos aplicáveis
aos produtos para poder fixar o melhor preço final.

Regulamentação
Os empresários brasileiros poderão
obter informações atualizadas sobre
as mercadorias que se beneficiam
de isenção ou de redução de direitos
aduaneiros, bem como sobre tarifas
e regulamentação, por meio de consulta ao Setor de Promoção Comercial (SECOM) da Embaixada do Brasil
em Lisboa, ou à Divisão de Inteligência Comercial (DIC) do Ministério das
Relações Exteriores, em Brasília.
Os serviços prestados pela Autoridade Tributária e Aduaneira portuguesa
(AT) podem ser consultados no site

O Brasil, como país exportador para
Portugal, usufrui do Sistema Geral de
Preferência em certas mercadorias
(no entanto, em 2014, será excluído
como país beneficiário do SGP, pois
foi considerado país de renda média
alta pelo Banco Mundial). As mercadorias que usufruem desse sistema
podem ser consultadas na Autoridade Tributária Aduaneira (AT).
Amostras sem valor comercial, catálogos e publicações destinados
a orientar pedidos de compra são
livres de direitos alfandegários.
Importações em Portugal
A maior parte das importações
portuguesas processa-se por meio
de canais de comércio, da indústria
transformadora e de aquisições da
administração pública.
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Transações que envolvam grandes
quantidades ou montantes elevados
ou que impliquem o escalonamento
de embarques e transportes são feitas com base em contratos formais,
celebrados após troca de correspondência tendente ao fechamento de
acordo de agenciamento, de representação ou de execução de negócio
específico.
Lisboa, Sines ou Leixões são os portos preferidos dos importadores. A
carta de crédito e as ordens de pagamento, à vista ou a prazo, são as
formas mais comuns de pagamento
em Portugal.
Não existe, em Portugal, instrumento
legal que obrigue a supervisão de
embarque ou de desembarque. No
entanto, de acordo com o tipo de
mercadoria, ou segundo as normas
de contratos de exportação eventualmente firmados com empresa
estrangeira, o importador poderá
requerer a supervisão de embarque,
que ficará a cargo do exportador.
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centrais de compras e vender para
o comércio varejista. Mesmo para
a introdução de novos produtos, o
canal de distribuição mais vantajoso
é o comércio atacadista, como os
supermercados ou as centrais de
compras.
Em Portugal, existem dois espaços
privilegiados para realização de feiras
internacionais: em Lisboa, na FIL
e no Porto na EXPONOR. Esse é o
meio mais eficaz para a introdução e
o ingresso de produtos no mercado.
Nos últimos anos, o Brasil tem sido
representado na Bolsa de Turismo de
Lisboa (Feira BTL), por intermédio da
Embratur.
Para auxiliar no plano de marketing e
na avaliação do mercado português,
o exportador brasileiro dispõe de um
conjunto muito amplo de profissionais de marketing. Recomenda-se a
elaboração de estudo de mercado,
em que uma agência local especializada possa recolher informações
sobre o setor, comportamentos de
consumo, processos, etc.

Canais privilegiados de distribuição
e promoção

Representação comercial

O comércio atacadista pode importar diretamente do exterior por

A abertura de escritório de representação comercial é recomendada a
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empresas que pretendam distribuir
seus produtos a diversos países da
União Europeia.
O Portal da Empresa (www.portaldaempresa.pt) é um serviço eletrônico
integrado, no qual se pode encontrar
serviços úteis para abertura, alteração ou extinção de empresas.
Um dos canais mais indicados para
algumas mercadorias exportáveis
para Portugal é o contrato de agenciamento ou de representação.
Especificidades socioculturais
Visto que os empresários portugueses se deslocam muito ao Brasil, as
empresas brasileiras devem inserir,
na correspondência, convites para
estes visitarem as empresas brasileiras exportadoras.
Recomenda-se cuidadosa preparação de viagens, considerando-se as
épocas mais convenientes, as reservas de hotel, os procedimentos básicos (profissionais e pessoais, etc.).
Eis algumas indicações úteis:
- os meses menos desejáveis para
viajar para Portugal são entre julho
e meados de setembro, pois coinci-
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dem com as férias de verão;
- os principais feriados portugueses
são: 1º de janeiro, 25 de abril, 1º de
maio, 10 de junho, 15 de agosto, 8
de dezembro e 25 de dezembro.
É aconselhável a marcação prévia
de hotel, por meio de agências de
viagens ou de companhias de transporte.
Assistência profissional, em Portugal, a empresários brasileiros
A assistência profissional fornecida
aos empresários brasileiros em Portugal é feita pelo SECOM da Embaixada do Brasil, em Lisboa, responsável pela captação e pela divulgação
de informações sobre demandas de
importação de produtos brasileiros
e de investimento. O SECOM apoia,
igualmente, as empresas brasileiras
na procura de novos mercados e
negócios.
Os empresários brasileiros também
podem recorrer ao Banco do Brasil,
que dispõe de cinco agências em
Portugal, nas quais se podem encontrar várias soluções de financiamento
(antecipação de recursos ao exportador e adiantamento de até 100% do
valor da exportação).
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ANEXOS
I. ENDEREÇOS
1. Órgãos oficiais
Representação diplomática e consular brasileira
Embaixada do Brasil em Lisboa
Estrada das Laranjeiras, 144
1649-021 - Lisboa
Tel.: (+351) 217 248 510
Fax: (+351) 217 267 623
e-mail: geral@embaixadadobrasil.pt
Site: http://lisboa.itamaraty.gov.br
Setor de Promoção Comercial
(SECOM)
Tels.:(+351) 217 248 541/42/38/40
Fax: (+351) 217 267 623/217 261
827
e-mail: comercial@embaixadadobrasil.pt  
Consulado-Geral do Brasil em Lisboa
Praça Luís de Camões, 22, 1º
1249-190 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 473 565
Fax: (+351) 213 473 926
e-mail: consbras.lisboa@netcabo.pt
Site: http://www.consulado-brasil.pt

Consulado-Geral do Brasil no Porto
Avenida de França, 20, 1º
4050-275 - Porto
Cônsul-Geral: 22 608 4082
Tel.: (+351) 226 084 070
Fax: (+351) 226 084 089
Site: http://porto.itamaraty.gov.br/
pt-br/
Consulado Geral do Brasil em Faro
Largo Dom Marcelino Franco, 2
8000-169 - Faro
Setor Consular: Rua da Misericórdia,
nº 60
8000-269 - Faro
Tel.: (+351) 289 096 211
Fax: (+351) 289 829 710
Site: http://faro.itamaraty.gov.br
Órgãos oficiais portugueses de
interesse para empresários brasileiros
Banco de Portugal
Rua Comércio, 148  
1100 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 130 000
Fax: (+351) 213 143 938
Site: http://www.bportugal.pt

Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 129

PORTUGAL

Ministério das Finanças
Avenida Infante D. Henrique, 1
1149-009 Lisboa
Site: www.portaldasfinancas.gov.pt
Secretaria-Geral do Ministério das
Finanças (SGMF)
Rua da Alfândega, 5
1100-016 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 816 800
Fax: (+351) 218 846 655
e-mail: relacoes.publicas@sgmf.pt
Site: http://www.sgmf.pt
Direção-Geral do Tesouro
Rua da Alfândega, 5, 1º
1149-008 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 846 000
Fax: (+351) 218 846 119
e-mail: tesouro@dgtf.pt
Site: http://www.dgtf.pt
Ministério da Agricultura, do Mar,
do Ambiente e do Ordenamento do
Território
Praça do Comércio
1149-010 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 234 600
Fax: (+351) 213 234 604
e-mail: gabinete.ministro@mamaot.
gov.pt

130 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

Como Exportar

Ministério da Economia e do Emprego
Rua Horta Seca, 15
1200-221 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 245 400
Fax: (+351) 213 245 440
Site: http://www.portugal.gov.pt
Ministério das Obras Públicas,
Transporte e Comunicações
Rua São Mamede, 23
1149-050 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 811 300
Fax: (+351) 218 876 131
Site: http://www.min-plan.pt
Direção-Geral das Alfândegas e
dos Impostos Especiais sobre o
Consumo
Rua da Alfândega, 5
1149-006 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 813 700
Fax: (+351) 218 813 900
e-mail: dgaiec@dgaiec.min-financas.pt
Site: www.dgaiec.min-financas.pt
Instituto de Apoio às Pequenas e
Médias Empresas e à Inovação
(IAPMEI)
Estrada do Paço do Lumiar, Campus
do Lumiar, Edifício A
1649-038 - Lisboa
Tel.: (+351) 21 383 6000
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Fax: (+351) 21 383 6283
e-mail: info@iapmei.pt
Site: www.iapmei.pt
Centro de Formalidades das Empresas
Rua da Junqueira, 39-39A
1300-342 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 615 400
Fax: (+351) 213 615 423
e-mail: lisboa@cfe.ama.pt
Site: http://www.cfe.iapmei.pt
Investimentos, Comércio e Turismo
de Portugal (ICEP)
Avenida 5 de Outubro, 101/3
1050-051 - Lisboa
Tel.: (+351) 217 909 500
Fax: (+351) 217 935 028
Site: http://www.icep.pt
Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI)
Campo das Cebolas
1149-035 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 818 100
Fax: (+351) 218 869 859
Site: http://www.inpi.pt
Instituto Português da Qualidade
Rua António Gião, 2
2825 - 513 - Monte da Caparica
Tel.: (+351) 212 948 100
Fax: (+351) 212 948 001

PORTUGAL

e-mail: ipq@ipq.pt
Site: http://www.ipq.pt
Direção-Geral de Veterinária
Largo Academia N B Artes 2, 3º
1249-105 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 239 500
Fax: (+351) 213 430 311
Site: http://www.dgv.min-agricultura.pt
Representação diplomática e consular de Portugal no Brasil
Embaixada de Portugal
SES, Avenida das Nações, Quadra
801, Lote 2
70.402-900 - Brasília - DF
Tel.: (+55 61) 3032-9600/1/2
Fax: (+55 61) 3032-9627
e-mail: embaixadadeportugal@embaixadadeportugal.org.br
Consulado-Geral no Rio de Janeiro
Avenida Marechal Câmara, 160, Ed.
Orly, sala 1.809
20020-080 - Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (+55 21) 3231-7250
Fax: (+55 21) 2544-3382 / 25443556 / 2511-2508
e-mail corporativo: mail@rio.dgaccp.pt
Consulado-Geral em São Paulo
Rua Canadá, 324
Jardim América
01436-000 - São Paulo - SP
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Tel.: (+55 11) 3084-1800
Fax: (+55 11) 3085-5633
e-mail corporativo: mail@cgspl.
dgaccp.pt
Consulado em Santos (SP)
Rua D. Pedro II, 77, 2° andar
11010-080 - Santos - SP
Tel.: (+55 13) 3219-4230
Fax: (+55 13) 3219-4197
e-mail corporativo: mail@cnsnt.
dgaccp.pt
Consulado-Geral em Salvador (BA)
Av. Tancredo Neves, 1.632, Ed.
Salvador Trade Center, Torre Norte,
salas 109-113
Caminho das Árvores
41820-020 - Salvador - BA
Tels.: (+55 71) 3341-0636 / 33411499
Fax: (+55 71) 3341-2796
e-mail corporativo: mail@salvador.
dgaccp.pt
Órgãos oficiais brasileiros
Divisão de Inteligência Comercial
(DIC)
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H,
Anexo I, sala 514
70170-900 - Brasília - DF
Tel.: (+55 61) 2030-8932
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Fax: (+55 61) 2030-8954
e-mail: dic@itamaraty.gov.br
Divisão de Operações de Promoção
Comercial (DOC)
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H,
Anexo I, sala 426
70170-900 - Brasília - DF
Tel.: (+55 61) 2030-8531
Fax: (+55 61) 2030-6007
e-mail: doc@itamaraty.gov.br
Departamento de Operações de
Comércio Exterior (DECEX)
Esplanada dos Ministérios, Bloco J
70053-900 - Brasília - DF
Tels.: (+55 61) 2027-7562 / 63
Fax: (+55 61) 2027-7188
e-mail: decex.cgim@mdic.gov.br
2. EMPRESAS BRASILEIRAS
Bento Pedroso – Construções S.A.
Quinta da Fonte, Ed. João I, 1º B
2770-203 - Paço de Arcos
Tel.: (+351) 214 407 400
Fax: (+351) 214 407 410
e-mail: bpc@odebrecht.com
Site: www.bp.pt/new
Boticário – Tudo Azul Ltda.
Avenida Infante Santo, 23, 11º

Como Exportar

1399-048 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 932 950
Fax: (+351) 213 932 970
e-mail: np82dp@mail.telepac.pt
Site: http://www.tudazul.pt
Certame – Feiras, Exposições e
Congressos Ltda.
Travessa Forte de São Pedro, 1
2770-069 - Paço de Arcos
Tel.: (+351) 214 406 200
Fax: (+351) 214 406 209
Consultan Portuguesa (mediadora e
imobiliária)
Avenida da Liberdade, 258, 3º
1250-149 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 173 880
Fax: (+351) 213 173 899
e-mail: consultan@consultan.com
Site: http://www.consultan.com
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Zagope Construções Engenharia S.A.
Avenida Frei Miguel Contreiras, 54,
4/7º
1749-083 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 432 500
Fax: (+351) 218 432 500
Site: www.zagope.pt
3. CÂMARAS DE COMÉRCIO
Em Portugal
Câmara de Comércio e Indústria
Luso-Brasileira em Portugal
Avenida Conselheiro Fernando de
Sousa, 11, 6º
1070-072 – Lisboa
Tel.: (+351) 213 477 475
Fax: (+351) 213 424 388
e-mail: geral@ccilb.net

Itaúsa Portugal
No Brasil
Rua Tierno Galvan, Torre 3, 11º Piso L
1070-274 - Lisboa
Câmara Portuguesa de Comércio e
Tel.: (+351) 213 870 061
Indústria no Rio de Janeiro
Avenida Graça Aranha, 1, 6º andar
Marcopolo Indústrias de Carroçarias Centro
Estrada Eiras Estação Velha
20030-002 - Rio de Janeiro - RJ
3020-199 - Coimbra
Tels.: (+55 21) 2533-4189 / 2533Tel.: (+351) 239 433 470
4178
Fax: (+351) 239 433 471
Fax: (+55 21) 2533-4189
Site: http://www.marcopolo.com.br
e-mail: atendimento@camaraportuguesa-rj.com.br
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Câmara Portuguesa de Comércio
em São Paulo
Avenida da Liberdade, 602, 2º andar
01502-001 - São Paulo - SP
Tel.: (+55 11) 3340-3333
Fax: (+55 11) 3340-3334
e-mail: comercial@camaraportuguesa.com.br
Site: www.camaraportuguesa.com.br
Delegação em São Paulo da AICEP
Rua Canadá, 324
01436-000 - São Paulo - SP
Tel.: (+55 11) 3084-1830
Fax: (+55 11) 3061-0595
Site: www.aicep.org.br
e-mail: aicep@portugalglobal.pt
Câmara Portuguesa do Rio Grande
do Sul
Rua Andrade Neves, 155, conj. 134
90010-210 - Porto Alegre - RS
Tel.: (+51 32) 11 1274
Fax: (+51 32) 11 1274
e-mail: secretaria@ccbp-rs.org.br
Site: http://www.brasilportugal.org.
br/rs/
4. PRINCIPAIS ENTIDADES DE
CLASSE LOCAIS
Principais associações de classe
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Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED)
Rua Alexandre Herculano, 23, R/C
1250-008 - Lisboa
Tel.: (+351) 217 510 920
Fax: (+351) 217 571 952
e-mail: alexandra@aped.pt
Site: http://www.aped.pt
Associação Industrial Portuguesa
Praça das Indústrias
1300-307 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 601 000
Fax: (+351) 213 641 301
e-mail: aip@aip.pt
Site: http://www.aip.pt
Associação Empresarial de Portugal (ex-Associação Industrial Portuense)
EXPONOR – Feira Internacional do
Porto
4450-617 - Leça da Palmeira
Tel.: (+351) 229 981 400
Fax: (+351) 229 981 337 / 229 981
482
e-mail: info@exponor.pt
Site: www.exponor.pt
Associação Nacional de Jovens
Empresários
Casa do Farol, Rua Paulo da Gama
4169-006 - Porto
Tel.: (+351) 220 108 000
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Fax: (+351) 220 108 010
e-mail: anje@anje.pt
Site: http://www.anje.pt/
Associação Comercial de Lisboa
Rua das Portas de Santo Antão, 89
1169-022 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 224 050
Fax: (+351) 213 224 051
e-mail: geral@acl.org.pt
Site: http://www.acl.org.pt
Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal (ATP)
Rua Fernando Mesquita, 2.785, Edifício do CITEVE
4760-034 - Vila Nova de Famalicão
Tel.: (+ 351) 252 303 030
Fax: (+351) 252 303 039
e-mail: atp@atp.pt
Site: www.atp.pt
Associação Nacional de Comerciantes de Produtos Alimentares
(ANACPA)
Largo de São Sebastião da Pedreira,
31
1050-205 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 528 803
Fax: (+351) 213 154 665
e-mail: geral@ancipa.pt
Site: http://www.ancipa.pt/

PORTUGAL

Associação Portuguesa de Empresas de Publicidade e Comunicação
Rua Pinheiro Chagas, 69, 1º D
1050-176 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 121 560
Fax: (+351) 213 121 569
Site: http://www.apap.co.pt/
Associação das Indústrias de
Madeira e Mobiliário de Portugal
(AIMMP)
Avenida António Serpa, 23, 2º Esq.
1050-026 - Lisboa
Tel.: (+351) 212 446 010
Fax: (+351) 223 394 210
e-mail: aimmp@aimmp.pt
Site: http://www.aimmp.pt
Associação Portuguesa dos Industriais de Calçado, Componentes e
Artigos de Pele e seus Sucedâneos
(APICCAPS)
Rua Alves Redol, 372
4050-042 - Porto
Tel.: (+351) 225 074 150
Fax: (+351) 225 074 179
e-mail: apiccaps@mail.telepac.pt
Site: http://www.apiccaps.pt
Confederações e federações
Confederação do Comércio e Serviços de Portugal
Avenida D. Vasco Gama, 29
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1449-032 - Lisboa
Tel.: (351) 213 031 380
Fax: (351) 213 031 401
e-mail: ccp@ccp.pt
Site: http://www.ccp.pt
Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA)
Rua da Junqueira, 39, Edifício Rosa,
1º piso
1300-307 - Lisboa
Tel.: (+351) 217 938 679
Fax: (+351) 217 938 537
e-mail: info@fipa.pt
Site: www.fipa.pt
5. PRINCIPAIS EMPRESAS DE
E-COMMERCE
FNAC Portugal – ACDLDMPT, LTDA.
Rua Carlos Alberto da Mota Pinto,
Ed. Amoreiras Plaza, 9, 6º-B
1070-374 - Lisboa
Tel.: (+351) 219 404 700
Fax: (+351) 219 404 704
Site: http://www.fnac.pt
Worten – Equipamentos para o Lar S.A.
Rua João Mendonça, 505
4460-334 - Senhora da Hora
Tel.: (+351) 808 100 007
Fax: (+351) 229 561 903
e-mail: cliente@worten.pt
Site: http://www.worten.pt/
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Pixmania – Comércio de Eletrônica
LTDA.
Rua Breiner, 107
4050-126 - Porto
Tel.: (+351) 808 203 311
e-mail: webmaster@pixmania.com
Site: www.pixmania.pt
Pricelina Booking.com – Viagens
On-line, Unipessoal, LTDA.
Estrada Nacional, 125
8005-145 - Faro
Site: http://www.booking.com/
Continente on-line (Grupo Sonae)
Tel.: (+351) 707 106 666
e-mail: ajuda@continente.pt
Site: http://www.continente.pt/
Defesa do consumidor
Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (DECO)
Rua da Artilharia Um, nº 79, 4º
1269-160 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 710 200
Fax: (+351) 213 710 299
e-mail: decolx@deco.pt
Site: http://www.deco.proteste.pt/
Direção-Geral do Consumidor –
Portal do Consumidor
Site: http://www.consumidor.pt/
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6. PRINCIPAIS FEIRAS E EXPOSIÇÕES
Em Portugal
Associação Industrial Portuguesa
– Departamento de Feiras e
Exposições
Praça das Indústrias
1300-307 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 601 000
Fax: (+351) 213 641 301
e-mail: aip@aip.pt
Site: http://www.aip.pt
FIL – Feira Internacional de Lisboa
Rua do Bojador, Parque das Nações
1998-010 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 921 500
Fax: (+351) 218 921 555
e-mail: fil@aip.pt
Site: http://www.fil.pt/
Calendário da feira: http://www.
fil.pt/irj/portal/fil?NavigationTarget
=navurl://1150ffe07a061154997
2a0983dd99a24&LightDTNKnob
ID=-390964241
EXPONOR – Feira Internacional do
Porto
Avenida Dr. Antonio Macedo - Leça
da Palmeira
4454-515 - Matosinhos - Portugal
Tel.: (+351) 808 301 400

PORTUGAL

Fax: (+351) 229 981 482
e-mail: info@exponor.pt
Site: http://www.exponor.pt/
Calendário da feira:
http://www.exponor.
pt/%c2%bbcalendariodefeiras/calendariodefeiras.aspx
No Brasil
Divisão de Operações de Promoção
Comercial (DOC)
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H,
Anexo I, sala 426
70170-900 - Brasília - DF
Tel.: (+55 61) 2030-8531
Fax: (+55 61) 2030-6007
e-mail: doc@itamaraty.gov.br
7. PRINCIPAIS BANCOS
Bancos brasileiros em Portugal
Banco do Brasil S.A.
Praça Marquês de Pombal, 16
1269-134 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 585 000
Fax: (+351) 213 161 105
e-mail: lisboa@bb.com.br
Banco Itaú BBA International S.A.
Rua Tierno Galvan, Torre 3, 11° Piso
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1099-048 - Lisboa
Tel.: (+351) 21 381 1000
Fax: (+351) 21 388 72 19
e-mail: global.ibbaint@itaubba.com
Site: www.itau.eu
Bancos portugueses
Caixa Geral de Depósitos
Edifício Sede
Avenida João XXI, 63
1000-300 - Lisboa
Tel.: (+351) 217 905 000
Site: http://www.cgd.pt
Milleniumbcp
Rua Castilho, 42
1250-071 - Lisboa
Tel.: (+351) 211 138 740
Fax: (+351) 210 099 014
Site: http://www.millenniumbcp.pt
Banco Totta – Grupo Santander
Rua do Ouro, 88, 1º
1100-063 - Lisboa
Tel.: (+351) 213 256 040
Fax: (+351) 213 256 041
Site: http://www.santandertotta.pt
Banco Espírito Santo
Avenida da Liberdade, 195
1250-142 - Lisboa
Tel.: (351) 213 501 000
Fax: (351) 218 557 491
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e-mail: info@bes.pt
Site: http://www.bes.pt
Banco Português de Investimento
(BPI S.A.)
Rua Tenente Valadim, 284
4100-476 - Porto
Tel.: (+351) 222 075 000
Fax: (+351) 222 075 888
Site: www.bancobpi.pt
8. MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Principais jornais
Correio da Manhã – Lisboa
Diário de Notícias – Lisboa
Jornal de Notícias – Porto
Jornal Público – Lisboa
Expresso – Lisboa
Jornal de Negócios – Lisboa
Diário Econômico – Lisboa
Jornal Sol – Lisboa
Principais revistas
Econômicas: Exame, Fortuna, Valor
Gerais: Grande Reportagem, Visão,
Focus
Sociedade: Caras, Olá, Nova Gente
Femininas: Cosmopolitan, Elle, Máxima, Mulher Moderna
Automóveis: Motor, Turbo, Auto Hoje
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Canais de TV
Rádio Televisão Portuguesa, S.A. –
RTP (canais 1 e 2)
Sociedade Independente de Comunicação, S.A. – SIC (canal 3)
Televisão Independente, S.A. – TVI
(canal 4)
Estações de rádio (nacionais)
Rádio Renascença
Rádio Comercial
TSF Rádio Jornal S.A.
Rádio Difusão Portuguesa (Antena 1,
2 e 3)
Agências de publicidade
MSTF Partners – Agência de Publicidade S.A.
Site: http://www.partners.pt
Executive Media – Serviços Publicitários S.A.
Site: http://www.executive-media.pt
The Creative Shop Ltda.
Site: http://www.nove.pt
Activooh
Site: http://www.activooh.com
Cupido, Comunicação Beyond-The-Line S.A.
Site: http://www.cupido.pt.
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Grafe Publicidade Ltda.
Site: http://www.grafe.pt
Pepper
Site: http://www.pepper.pt
Young & Rubicam Portugal – Publicidade S.A.
Site: http://yrbrands.pt/pt
Grey Group
Site: http://www.grey.com/Portugal
Leo Burnett
Site: http://www.leoburnett.pt/giveaway
9. CONSULTORIAS
CEMASE
Site: www.cemase.pt
Lisconsult
Site: www.lisconsult.pt
Roland Berger & Partner – Consultores Internacionais de Estratégia
Empresarial
Site: http://www.rolandberger.com
GFK / Metris – Métodos de Recolha
e Investigação Social Ltda.
Site: www.gfk.pt
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TNS / Euroteste-Marketing e Opinião S.A.
Site: www.tns-global.com
A C Nielsen Quantum Portugal-Estudos de Mercado Ltda.
Site: http://www.pt.nielsen.com
10. AQUISIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
Imprensa Nacional – Casa da Moeda
Avenida António José de Almeida
1000-042 - Lisboa
Tel.: (+351) 217 810 870
Fax: (+351) 217 810 745
e-mail: incm@incm.pt
Site: http://www.incm.pt
Instituto Nacional de Estatística
(INE)
Avenida António José de Almeida
1000-043 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 426 100
Fax: (+351) 218 426 380
e-mail: ine@ine.pt
Site: http://www.ine.pt
11. COMPANHIAS DE TRANSPORTE
PARA O BRASIL
MARÍTIMAS
Brasileiras
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Aliança Navegação e Logística
Ltda.
e-mail: contato.sao@alianca.com.br
Site: http://www.alianca.com.br
Portuguesas/Internacionais
HAMBURG SUD
e-mail: garland.lis@garland.pt
Navex – Empresa Portuguesa de
Navegação S.A.
e-mail: navex@navex.pt
Site: http://www.navex.pt
Pinto Basto Navegação S.A.
e-mail: geral@pintobasto.com
Site: http://www.pintobasto.com
AGL Logistics
e-mail: info@agl-logistics.com
Site: http://www.agl-logistics.com
Maersk Portugal-Transportes Internacionais Ltda.
e-mail: porcsedirlis@maersk.com
Site: http://www.maersksealand.
com/portugal
CMA CGM PORTUGAL – Agentes de
navegação S.A.
e-mail: Lca.jsantos@cma-cgm.com
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Compañia Sud Americana de Vapores Agencia Maritima S.L. (Lisboa)
e-mail: fernando.franco@csavagency-pt.com
Site: www.csav.com
MSC – Mediterranean Shipping
Company (PORTUGAL) S.A.
e-mail: msc@msclis.mscgva.ch
Site: www.mscportugal.com
AÉREAS
Brasileiras
TAM Viagens
Site: www.tamviagens.com.br
Estrangeiras
A companhia área portuguesa TAP realiza voos diários para o Brasil.
TAP – Portugal
Site: http://www.flytap.com
Sata
Site: www.sata.pt
British Airways
Site: www.britishairways.pt
Iberia
Site: http://www.iberia.com/

PORTUGAL

12. SUPERVISÃO DE EMBARQUES
Portugal
SGS Portugal – Sociedade Geral de
Superintendência S.A.
Pólo Tecnológico de Lisboa, 6 piso 0
1600-546 - Lisboa
Tel.: (+351) 707 200 747
Fax: (+351) 707 200 329
Carmac – Representações e Tramitação Aduaneira Ltda.
Despachantes Oficiais
Rua da Manutenção, 17,1º-E
1900-318 - Lisboa
Tel.: (+351) 218 686 831
Fax: (+351) 218 687 104
Brasil
SGS Academy
Avenida Paulista, 807, 17º andar
Bairro Bela Vista
01311-100 - São Paulo - SP
Tels.: (+55 11) 3254-7830 / 32547831
Fax: (+55 11) 3254-7835
SGS do Brasil Ltda.
Avenida Rio Branco, 31, 20º andar Centro
Rio de Janeiro - RJ
Tel.: (+55 21) 3150-2006
Fax: (+55 21) 3150-2006
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II. FRETES E COMUNICAÇÕES COM O BRASIL
1. INFORMAÇÕES SOBRE FRETES
Marítimos
Favor consultar as empresas que se encontram no Anexo I.
Aéreos
Favor consultar o Anexo I, na seção sobre companhias aéreas de carga.
2. COMUNICAÇÕES: TARIFAS
Telefone
Preço inicial da comunicação: preço por chamada = € 0,12 (US$ 0,17).
Crédito de tempo: 5 segundos.
Preço por minuto após o crédito de tempo (tarifação por segundo):

Brasil e (telefones fixos)

Por minuto

Sáb, Dom.

Econômico

Normal

€ 0,43

€ 0,55

€ 0,67

Brasil e (telefones móveis) Por minuto
€ 0,49
€ 0,61
€ 0,74
HN – horário normal: dias úteis, das 9h às 21h;
HE – horário econômico: dias úteis, das 21h às 9h, e sábados, domingos e feriados das, 0h
às 24h.

Telegramas
Telegrama Internacional Normal
(não isento de IVA)
Taxa fixa, por telegrama
Taxa por palavra (1)

Por telegrama
Por palavra

€ 9,2813
€ 0,4859

(1) O total de palavras inclui as palavras do texto e do endereço de destino.
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Telegrama Internacional Urgente
Por telegrama

Os valores, fixo e por palavra do telegrama internacional
normal, são acrescidos 100%.

Correspondência postal
Para maior segurança, o exportador brasileiro deve mandar sempre sua correspondência postal por meio de carta registrada e com aviso de recepção.
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III. INFORMAÇÕES SOBRE SGP
1. SGP
Dada a extensão da lista de produtos
beneficiados pelo SGP em Portugal,
bem como as alterações periódicas
a que está sujeita, recomenda-se aos
empresários brasileiros interessados
dirigir consulta específica a um dos
seguintes órgãos:
Divisão de Inteligência Comercial
(DIC)
Ministério das Relações Exteriores
Esplanada dos Ministérios, Bloco H,
Anexo I, sala 514
70170-900 - Brasília - DF
Tel.: (+55 61) 2030-8932
Fax: (+55 61) 2030-8954
e-mail: dic@itamaraty.gov.br
Embaixada de Portugal
SES, Avenida das Nações, Quadra
801, Lote 2
70402-900 - Brasília - DF
Tels.: (+55 61) 3032-9600 / 1 / 2
Fax: (+55 61) 3032-9627
Departamento de Operações de
Comércio Exterior (DECEX)
Esplanada dos Ministérios, Bloco J
70053-900 - Brasília - DF
Tels.: (+55 61) 2027-7562 / 63
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Fax: (+55 61) 2027-7188
e-mail: decex.cgim@mdic.gov.br
No site abaixo, podem ser consultadas informações sobre índice alfabético de mercadorias, regimes pautais
e impostos sobre mercadorias, entre
outros itens:
http://pauta.dgaiec.min-financas.pt/
partespauta/partes/partespauta.htm.
2. Medidas fitossanitárias
A Diretiva 2000/29/CE do Conselho
da Europa estabelece legislação baseada nos princípios da Convenção
Fitossanitária Internacional (CFI) e
do Acordo sobre a Aplicação de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da
Organização Mundial do Comércio.
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.o?uri=CELEX:32000L00
29:PT:HTML
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IV. INFORMAÇÕES PRÁTICAS

2. PESOS E MEDIDAS

1. MOEDA

Portugal utiliza o sistema métrico
decimal.

Atualmente, a moeda em Portugal é
o euro (€). € 1 equivale a 100 cêntimos.
As moedas que se encontram em
circulação são: € 2, € 1, € 0,50,
€ 0,20, € 0,10, € 0,05, € 0,02 e €
0,01.
As notas que se encontram em circulação são: € 500, € 200, € 100,
€ 50, € 20, € 10 e € 5, embora as
notas de € 500 e € 200 não circulem
em grande quantidade em Portugal.
A cotação do euro (fim de período
2012) em relação ao dólar foi de €
1= US$ 1.31.]

3. COMUNICAÇÕES
Telefone
A liberalização das redes fixa e móvel
aumentou a concorrência, melhorou
a qualidade e reduziu as tarifas cobradas.
Principais operadores: Portugal Telecom, TMN, VODAFONE, OPTIMUS,
UZO, Rede 4. Informações sobre
preços de tarifa podem ser obtidas
diretamente com os operadores ou
no site da Autoridade Nacional de
Comunicações (ANACOM) – http://
www.anacom-consumidor.com.
Correios
Envio de correio internacional postal
normal – entrega em até sete dias
úteis após a aceitação. O preço depende do peso, que pode variar de
20g a 2000g.
Envio de correio internacional postal
rápido – Correio Azul – entrega em
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até cinco dias úteis após a aceitação. Crédito de tempo: 5 segundos.
O preço depende do peso, que pode Preço por minuto após o crédito de
tempo (tarifação por segundo):
variar de 20g a 2000g.
Brasil (telefones fixos) por minuto –
Fim Semana = € 0,42; Econômico
O correio registrado internacional
= € 0,54; Normal = € 0,66.
confere maior grau de segurança ao
usuário. É a solução ideal para enviar Brasil (telefones móveis) por minuto
– Fim Semana € 0,48; Econômico
documentos e objetos importantes
= € 0,60; Normal = € 0,72.
ou valiosos.
Fim de semana = 0h – 24h.
O envio de encomenda internacional Econômico = 21h – 9h.
Normal = 9h – 21h.
é um serviço de transporte mundial
de mercadorias, com ou sem valor
comercial, que utiliza prioritariamente
4. FERIADOS
a via aérea. A entrega ocorre em até
sete dias úteis. O preço depende do
peso, que pode variar de 1kg a 30kg. Em Portugal, existem os seguintes
feriados: Ano Novo; Sexta-feira SanPode mais informações, acesse o
ta; 25 de abril – Dia da Liberdade; 1º
site http://www.ctt.pt.
de maio – Dia do Trabalhador; 10 de
O correio avião é um serviço de dis- junho – Dia de Portugal; 15 de agosto – Dia da Assunção de Nossa Setribuição de correspondências internhora; 8 de Dezembro – Dia da Imanacionais com padrão de qualidade.
Posiciona-se entre o correio azul e o culada Conceição; 25 de dezembro
correio econômico e beneficia-se da – Dia de Natal. Há, também, feriados
linha mais rápida de encaminhamen- municipais: 13 de Junho – Dia de
to internacional, embora sem o trata- Santo António, em Lisboa, e 24 de
Junho – Dia de São João, no Porto.
mento prioritário do correio azul.
Comunicações automáticas internacionais (de telefone particular)
5. FUSO HORÁRIO
Preço inicial da comunicação – Preço por chamada = € 0,12 (US$
A diferença horária de Brasília/Rio
0,17).
de Janeiro/São Paulo para Portugal,
146 Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012

Como Exportar

no horário de inverno (de outubro a
março), é de mais 2 horas; no horário de verão (de março a outubro), é
de mais 4 horas.
6. HORÁRIO COMERCIAL
Repartições Finanças/Tribunais – de
segunda a sexta-feira, exceto em
feriados portugueses, das 9h às 16h
(fechado para almoço das 12h30 às
14h).
Serviço de Estrangeiro e Fronteiras
(SEF) – de segunda a sexta-feira,
exceto em feriados portugueses, das
8h30 às 16h30.
Consulado do Brasil – de segunda a
sexta-feira, exceto em feriados brasileiros e portugueses, das 9h às 15h
(para visto: das 9h às 12h).
Loja do cidadão (que engloba vários
serviços, entre eles a Direção-Geral
dos Impostos, o Instituto da Segurança Social, o Instituto dos Registros e do Notariado) – de segunda a
sexta-feira, exceto em feriados portugueses, das 8h30 às 19h30; sábados e feriados: das 9h30 às 15h.
Bancos – de segunda a sexta-feira,
exceto em feriados portugueses, das

PORTUGAL

8h30 às 15h.
Comércio de rua – de segunda a
sexta-feira, exceto em feriados portugueses, das 9h30 às 19h, e aos
sábado e em feriados, das 9h30 às
13h (alguns comércios abrem durante todo o sábado).
Centros Comerciais – das 9h à 0h.
7. CORRENTE ELÉTRICA
A corrente elétrica em todo o continente português e nas regiões Autônomas da Madeira e dos Açores é de
220volts e 50 ciclos.
8. PERÍODOS RECOMENDADOS
PARA VIAGEM
O melhor período para realizar viagens é de outubro a junho. Os meses
entre julho e setembro correspondem
às férias de verão, não sendo quem
bom período para realizar negócios.
É aconselhável a marcação prévia de
hotel, por agências de viagens ou por
empresas de transporte.
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9. VISTO DE ENTRADA
Nos termos da legislação em vigor,
os cidadãos brasileiros não necessitam de visto para entrar em Portugal
por período de noventa dias, nos casos de turismo, negócios, cobertura
jornalística ou missão cultural.
Esse prazo poderá ser prorrogado
em Portugal, mediante autorização
do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) www.sef.pt, não podendo
a prorrogação ultrapassar noventa
dias.
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- passaporte, com validade superior
à duração da estada prevista de, pelo
menos, três meses;
- bilhete de viagem aérea (ida e volta);
- comprovante de alojamento;
- documento comprovante de vínculo
laboral ou de atividade profissional
no Brasil (devidamente reconhecido
em cartório e autenticado no consulado na área de residência);
- comprovantes de meios financeiros
para dar suporte à estada, equivalentes a 75 euros por entrada em
território nacional, acrescidos de 40
euros por dia de permanência.

Documentos necessários para entrada em Portugal
A isenção de visto não exime os
seus beneficiários do cumprimento
de algumas formalidades de entrada
no país, previstas na legislação em
vigor (Decreto-Lei n° 34/2003, de 25
de fevereiro, e Documento do Conselho da União Europeia n° 10479/02,
de 17 de julho, que aprova a Instrução Consular Comum no âmbito do
Acordo Schengen).
À entrada de Portugal, é necessária
a apresentação dos seguintes documentos às autoridades fronteiriças
portuguesas:
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10. VACINAS
Para brasileiros, não há exigência de
qualquer tipo de vacina.
11. ALFÂNDEGA E CÂMBIO
Não existem restrições cambiais nem
restrições aos portadores de visto
temporário em Portugal. O câmbio
pode ser realizado livremente nos
bancos e em casas autorizadas.
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12. HOTÉIS DE CATEGORIA MÉDIA E SUPERIOR EM LISBOA
Tiara Park Atlantic Lisboa
Site: http://www.tiara-hotels.com
Olissippo Lapa Palace
Site: http://www.olissippohotels.com
HF Fénix Lisboa
Site: http://www.hfhotels.com
Hotel Lisboa Plaza
Site: http://www.lisbonplazahotel.com
VIP Inn Veneza
Site: http://www.viphotels.com
Hotel Dom Carlos Park
Site: http://www.domcarloshoteis.com
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Gôndolas em Aveiro, Portugal
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SITES CONSULTADOS
Para a elaboração deste estudo, recorreu-se a informações fornecidas por
diversos organismos em suas páginas eletrônicas, entre as quais estão:
AICEP – www.portugalglobal.pt/
ANA – www.ana.pt
ANACOM – www.anacom.pt
ASSOCIAÇÃO AUTOMÓVEL DE PORTUGAL (ACAP) – www.acap.pt
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE EMPRESAS DE DISTRIBUIÇÃO – www.
aped.pt
ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DOS PROFISSIONAIS DE MARKETING – www.
appm.pt
AUTORIDADE TRIBUTÁRIA ADUANEIRA – www.portaldasfinancas.gov.pt
BANCO DE PORTUGAL – www.bportugal.pt
CÂMARA DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA – www.aeportugal.pt
CAMINHOS DE FERRO PORTUGUESES – www.cp.pt
CENTRO EUROPEU DO CONSUMIDOR – www.cec.consumidor.pt
DIREÇÃO-GERAL DE ENERGIA E GEOLOGIA – www.dgeg.pt
EUROSAT – www.eurosat.com
EXPONOR – www.exponor.pt
FEIRA INTERNACIONAL DE LISBOA – www.fil.pt
FUNDO MONETÁRIO EUROPEU – www.imf.org
GABINETE DE PLANEAMENTO, ESTRATÉGIA, AVALIAÇÃO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS (GPEARI) – www.gpeari.min-financas.pt
INE – www.ine.pt
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DO MAR, DO AMBIENTE E DO ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO – www.agroportal.pt
PÁGINAS AMARELAS – www.pai.pt
POPULATION REFERENCE BUREAU (PRB) – www.prb.org
PORDATA – www.pordata.pt
PORTO DE LISBOA – www.portodelisboa.com
QUADRO DE REFERÊNCIA ESTRATÉGICO NACIONAL – www.qren.pt
RADIO TELEVISÃO PORTUGUESA – www.rtp.pt
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REDE FERROVIÁRIA NACIONAL – www.refer.pt
SIC – www.sic.sapo.pt
TURISMO DE PORTUGAL – www.turismodeportugal.pt
TVI – www.tvi.iol.pt
UNIÃO EUROPEIA – www.europa.eu
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