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1. SUMÁRIO EXECUTIVO
O Equador revela-se um país com várias oportunidades de negócio para as PME Portuguesas.
É um país em crescimento, numa altura em que se vive uma crise económica global, tendo aumentado o
seu PIB em cerca de 45% entre 2010 e 2015, passando dos 69,5 mil milhões de dólares (moeda oficial) em
2010, para 100,9 mil milhões de dólares em 2015. Contudo, em 2015 registou-se um decréscimo do PIB,
mantendo-se no 1º trimestre de 2016.
Vive uma situação económica estável, com um governo interessado em promover o comércio externo,
atraindo investimento e eliminando barreiras protecionistas. O Equador teve, nos últimos anos, um
crescimento sustentável da sua economia, chegando a converter-se numa das melhores economias da
região. As exportações aumentaram 448,8% entre 1995 e 2014 e as importações tiveram um
comportamento semelhante, crescendo 373,5% entre 1995 e 2014.
A economia centra-se na sua riqueza de recursos naturais, como produtos agrícolas (bananas, cacau),
pecuária, mineração e indústria, sendo também um país produtor de petróleo.
É um país onde se circula com facilidade, com boas infraestruturas, fator favorável ao nível da distribuição
dos produtos. As principais cidades são: Quito, sendo a capital, com 2,3 milhões de habitantes, e
Guayaquil, onde se encontra o principal porto, com 3 milhões de habitantes. O Equador está localizado a
norte da América do Sul, na costa do Oceano Pacífico, o que lhe confere uma posição estratégica
privilegiada dentro do continente, pelo seu acesso direto ao Oceano Pacífico, visto que a maior parte do
comércio se realiza por via marítima, não descurando a via aérea.
A população ativa ascende a 69,2% da população total dos quais 94,8% encontram-se empregados,
revelando uma boa taxa de empregabilidade. A mão de obra é reconhecida por ser altamente produtiva
e pela sua grande capacidade de ser treinada e ensinada para novas funções. São recursos humanos
qualificados e o seu salário é competitivo em relação aos seus principais concorrentes da região.
A língua oficial é o castelhano, facilitando a comunicação com os portugueses, e a moeda legal é o dólar
americano, conferindo segurança aos investidores.
O Equador é o país mais competitivo da região no que diz respeito ao fornecimento de energia e conta
com um acesso sofisticado a serviços de telecomunicações. Tem implementada a rede de fibra ótica que
é gerida pela Telefónica International Wholesale Services, uma rede que engloba a América do Sul e se
conecta com a América do Norte e com a Europa. Este facto cria oportunidades ao nível da inovação
tecnológica e do desenvolvimento de produtos com maior valor acrescentado.
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2. INFORMAÇÃO GERAL
2.1

Enquadramento

Nome: República do Equador
Capital: Quito
Tipo de governo: República
População: 16,6 Milhões
Esperança média de vida: 76.2 anos.
Área total: 283.560 km² (a costa
estende-se por 2,237 km). Inclui as
Ilhas Galápagos.

FIGURA 1 - BANDEIRA DO EQUADOR
Fonte: http://www.banderas-mundo.es/

Divisa: $ - USD - Dólar Americano
Relevo: Planícies costeiras. Montanhoso na região dos Andes (Cordilheira). Terrenos planos na região
amazónica (oriente).
Ponto mais alto: Chimborazo 6.267 m.
Clima: Tropical, ao longo da costa e da região amazónica. Torna-se mais rigoroso na região dos Andes.
Principais Portos: Esmeraldas, Guayaquil, La Libertad,
Manta, Puerto Bolívar.
Religião: católicos romanos, 95%.
Línguas:

espanhol

(oficial),

línguas

indígenas

(especialmente quéchua).
Grupos étnicos: mestiços, (ameríndios e brancos)
65%; ameríndios, 25%; espanhóis e outros, 7%.
O Equador é um país da América do Sul, limitado a
norte pela Colômbia, a leste e sul pelo Peru e a oeste
pelo Oceano Pacífico. Além do território continental,
o Equador possui também as ilhas Galápagos, a cerca
de 960 km do território continental. O seu território é
cortado ao meio pela Linha do Equador. A sua capital
FIGURA 2 - LOCALIZAÇÃO DO EQUADOR

é Quito, mas a maior e mais importante cidade em

termos económicos é Guayaquil. É uma república presidencial. Tornou-se independente em 1830, depois
de ter feito parte do império colonial espanhol e, por um tempo mais curto, da República da GrãColômbia.
CCILC
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2.2

Sistema Político

O Equador é uma república presidencialista. O presidente e o vice-presidente são democraticamente
eleitos por um mandato de quatro anos, podendo ser reeleito uma única vez por igual período. Os
governadores das províncias são nomeados pelo presidente
O presidente do Equador reside no Palácio de Carondelet, na cidade de Quito. A atual constituição
equatoriana foi escrita pela Assembleia Constituinte eleita em 2007 e foi aprovada por referendo em
2008. Desde 1936, o voto é obrigatório para todas as pessoas alfabetizadas com idade entre os 18 e 65
anos de idade e facultativo para cidadãos com idade entre os 16 e os 18 e com idades superiores aos 65
anos.
A Assembleia Constituinte é formada por 137 membros diretamente eleitos, que cumprem mandatos de
4 anos.

2.3

Organização Interna

O Equador está dividido em 4 regiões: Região Insular, Região Amazónica, Região Interandina ou de Serra
e Região do Litoral) compostas por 24 províncias, 221 cantões e 1228 paróquias, subdivididas entre
urbanas (412) e rurais (816).

FIGURA 3 - MAPA DA DIVISÃO POLÍTICA DO EQUADOR

A província é a divisão político-administrativa de primeiro nível no Equador, composta pela união de um
ou mais cantões. Atualmente, existem 24 províncias no Equador e, de acordo com a Constituição de 2008,
CCILC
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as províncias podem agrupar-se para formar regiões autónomas. Em cada província há um Governador,
representante do Presidente da República, que coordena e controla as atividades políticas do governo.
Existe ainda o Conselho Provincial, que é composto por um Prefeito, Vice-prefeito, Presidentes de Câmaras
e Presidentes das Juntas Paroquiais (equivalentes a Juntas de Freguesia). Este Conselho é responsável
pelo exercício de poderes legislativos em matéria da competência dos Governos Autónomos
Descentralizados Provinciais. Estas são as autoridades executivas e legislativas da Província, gerem e
executam políticas públicas, assim como ordens provinciais no seu âmbito territorial.
Os cantões (equivalentes aos nossos municípios) são a divisão administrativa de segundo nível no
Equador. Existem atualmente 221 cantões neste país. Têm um Presidente de Câmara e um Governo
Municipal, eleito por voto popular. Os cantões por sua vez estão divididos em paróquias, as quais se
classificam como urbanas ou rurais.
As paróquias (equivalentes às nossas freguesias) são a divisão político-territorial de menor grau. O
conjunto de paróquias está organizado sobre a forma jurídico-política da municipalidade, que é a
autoridade jurisdicional dos cantões em assuntos administrativos. Existem dois tipos de paróquias: as
rurais e as urbanas. As paróquias urbanas são aquelas que se encontram circunscritas dentro da
metrópole ou cidade, compostas de todas as infraestruturas necessárias para serem uma cidade principal.
As paróquias rurais são aquelas que se localizam afastadas da cidade principal ou metrópole. Geralmente,
são zonas onde os habitantes vivem da agricultura e do campo.
O poder executivo da paróquia está representado pelo Governo Paroquial e pelo presidente do mesmo,
os quais são eleitos por voto popular para 4 anos. O poder legislativo da paróquia está representado pela
Assembleia Paroquial (equivalente à nossa Assembleia de Freguesia), cujos vogais são eleitos por voto
popular. As funções das Juntas Paroquiais (equivalentes às nossas Juntas de Freguesia) urbanas e rurais
são as de atuar como auxiliares do Governo e das Administrações Municipais e como intermediários entre
estes e os seus representantes imediatos.
A criação, supressão ou fusão das paróquias municipais são da competência do concelho de cada
município.
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2.4

Províncias
Azuay

A província de Azuay situa-se na Região Interandina (nesta província estão situadas algumas das
montanhas dos Andes), ocupa um território de 8.639 km² e conta com cerca de 810 mil habitantes. É um
dos mais importantes centros administrativos, económicos, financeiros e comerciais do país. A capital
administrativa é Cuenca, sendo a cidade mais urbanizada e povoada desta província. O seu
desenvolvimento económico está centrado nas aptidões manuais dos seus habitantes, com especial
incidência na área dos têxteis e do artesanato. Azuay foi responsável por 4,43% do PIB Equatoriano em
2014.
AZUAY
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

3 503
8 439
54 256
34 551
45 561
12 598
194
37 754
134 591
11 212
17 334
26
4 109
15 822
41 443
1 433
48 792
12 282
79 550
160 308
42 742
81 671
3 871
115 304
56 069
187 128
782 971
520 894
69 530
271 419
111 372
258 293
27 266
303 033
205 194
274 153
248 523
200 030
37 368
14 036
4 534 624

FIGURA 4 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – AZUAY (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador

CCILC

P á g i n a 5 | 53

Internacionalizar para o Equador

Bolívar
A província de Bolívar fica situada no centro do país, na Região Interandina. A sua capital administrativa é
a cidade de Guaranda, que é também o seu maior e mais povoado polo. Bolívar tem uma extensão de
3.254 km², o que faz desta província a mais pequena do Equador.
Conta com cerca de 201 mil habitantes e as suas principais atividades são o comércio, a pecuária, a
indústria e a agricultura.
Em 2014, a província de Bolívar foi responsável por 0,5% do PIB total equatoriano.
BOLÍVAR
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

21 476
15 113
33
38 315
18 878
19 373
8 272
877
324
5
4
295
78
66
134
75
176
79
407
54
6 066
61 642
51 021
3 087
39 423
20 357
18 109
21
10 222
6 919
75 497
61 376
23 339
8 179
2 100
511 389

FIGURA 5 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – BOLÍVAR (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Cañar
Cañar é uma província equatoriana localizada no sul do país, fazendo parte da Região Interandina. Conta
com uma área de 3.908 km² e mais de 258 mil habitantes. A sua capital administrativa é Azogues, apesar
de a maior e mais populosa cidade desta província ser La Troncal. Destaca-se como sendo um dos
principais locais turísticos do país, tendo sido considerada a Capital Arqueológica do Equador, devido à
presença do complexo arqueológico de Ingapirca, datado de um período ainda anterior ao dos Incas
(civilização Cañari).
Em 2014, a província de Cañar foi responsável por 0,95% do PIB total equatoriano.
CAÑAR
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

38 402
2 180
999
64 163
21 281
8 800
1 673
2 929
4 304
1 164
31 531
32
46
282
86
267
16
28
1 436
441
95
40
11 165
12 949
190 683
111 145
26 178
114 804
30 535
48 768
5
23 995
12 343
83 149
74 982
49 990
3 035
2 746
976 670

FIGURA 6 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – CAÑAR (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Carchi
Carchi é uma província equatoriana que faz parte da Região Interandina e fica situada a norte do país,
junto à fronteira com a Colômbia. Ocupa uma área de 3.699 km² e conta com cerca de 180 mil habitantes.
A sua capital administrativa é a cidade de Tulcán, que é igualmente a sua maior e mais povoada cidade.
Devido à sua localização fronteiriça com a Colômbia, a economia desta província é baseada
essencialmente no comércio. É também um importante polo das indústrias láteas do país.
Em 2014, a província de Carchi foi responsável por 0,64% do total do PIB equatoriano.
CARCHI
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

44
1 552
6 338
113 976
25 807
10 462
22
285
11 733
2 213
3 651
34
25
2 556
138
233
131
11
60
143
315
4
397
8 114
79 754
109 364
11 345
54 011
21 583
18 886
12
17 615
9 069
72 068
46 206
24 041
3 549
2 096
657 843

FIGURA 7 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – CARCHI (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Cotopaxi
Cotopaxi é uma província equatoriana que faz parte da Região Interandina e está situada no centro do
país. Esta província ocupa um território de 6 569 km² e conta com mais de 450 mil habitantes. A sua capital
administrativa é a cidade Latacunga, que é a sua maior e mais povoada cidade. As principais indústrias
são: agroalimentar, incluindo bebidas, metalomecânica, madeira e lacticínios. É igualmente um dos
principais polos de agricultura e comércio do centro do país.
Em 2014, a província de Cotopaxi foi responsável por 1,61% do PIB total equatoriano.
COTOPAXI
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

40 138
10 458
151 909
97 290
43 014
112 997
781
22 369
16 008
15 216
242
1 805
6 531
4 227
854
142
471
1 106
5 141
764
45
3 598
1 930
21 954
197 772
180 709
8 079
151 763
52 029
40 590
85
104 336
28 544
123 013
125 456
56 678
12 056
4 250
1 644 348

FIGURA 8 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – COTOPAXI (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Chimborazo
Chimborazo é uma província equatoriana situada no centro-sul do país e que faz parte da Região
Interandina. Esta província ocupa 5 287 km² e conta com mais de 500 mil habitantes. A sua capital
administrativa é a cidade de Riobamba, que é também a sua maior e mais povoada cidade.
Esta é uma zona com uma enorme tradição artesanal e com um setor turístico de grande
desenvolvimento, sendo a agricultura, a pecuária e a mineração outros dos setores mais importantes.
Em 2014, a província de Chimborazo foi responsável por 1,63% do total do PIB equatoriano.
CHIMBORAZO
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

1 284
10 846
57
91 404
45 005
80 495
624
73 504
2 141
9 560
842
676
7 704
4 768
4 030
33
172
74 078
397
1 272
283
3 035
558
26 747
292 711
156 613
33 373
121 452
59 035
52 178
920
45 983
61 069
155 015
149 948
86 534
9 505
6 278
1 670 132

FIGURA 9 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – CHIMBORAZO (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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El Oro
El Oro é uma província equatoriana situada no sul do país e faz parte da Região Litoral. Ocupa uma área
de 5 988 km² e conta com mais de 670 mil habitantes. A sua capital administrativa é a cidade de Machala,
sendo também a mais povoada cidade desta província. As principais atividades económicas são o
comércio, a pecuária, a indústria e a agricultura. O setor agroindustrial, o setor da construção e o setor
automóvel têm também uma presença importante. Em 2014, a província de El Oro foi responsável por
3,36% do PIB equatoriano.
EL ORO
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Aquicultura e pesca de camarão
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Processamento e conservação de camarão
Processamento e conservação de peixe e outros produtos aquáticos
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

652 445
6 078
48
17 299
17 212
1 681
194 739
23 649
115 613
62 080
78 307
156
247
2 202
11
60
3 445
1 438
3 419
2 208
3 342
1 617
3 367
693
1 220
1 275
102
10 675
674
41 272
417 136
549 673
50 382
181 884
62 820
82 973
875
105 311
99 081
235 318
194 544
136 617
62 106
12 622
3 437 913

FIGURA 10 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – EL ORO (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Esmeraldas
A província de Esmeraldas faz parte da Região Litoral do Equador e tem um dos principais portos
marítimos do país, tanto para turismo como para comércio. Ocupa um território de 14 893 km² e conta
com mais de 600 mil habitantes. A sua capital administrativa é a cidade de Esmeraldas, que é também a
sua maior e mais povoada cidade. Grande parte da sua economia é baseada no comércio, na pecuária e
na agricultura. Também a pesca, a indústria petroquímica e o turismo são setores de elevado valor. Em
2014, esta província foi responsável por 2,03% do PIB equatoriano.
ESMERALDAS
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Aquicultura e pesca de camarão
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Processamento e conservação de peixe e outros produtos aquáticos
Elaboração de azeites e gorduras de origem vegetal e animal
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de produtos de refinação de petróleo e derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

40 894
1 957
370 014
11 374
263 162
2 115
7 124
543
15 628
25
33 993
159
524
2 423
93
1 144
41 548
549
132 944
33
28
1 201
183
1 742
24
4 508
190
30 877
222 478
202 391
40 514
123 439
45 808
13 853
21
23 478
48 575
133 388
170 963
62 517
10 614
9 657
2 072 695

FIGURA 11 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – ESMERALDAS (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Guayas
Guayas é uma província equatoriana localizada no sudoeste do país e que faz parte da Região Litoral. É, a
par da província de Pichincha, o maior centro comercial e industrial do país. Com uma área de 9535,91
km² e mais de 4 milhões de habitantes é considerada a mais povoada do país. O seu centro administrativo
é Guayaquil sendo considerada a maior cidade do País. O setor industrial é dominado pela agroindústria
e pelos produtos alimentares; no entanto, a economia é essencialmente assente na importação e
exportação de produtos através do seu porto marítimo e do aeroporto internacional. Foi, em 2014,
responsável por 24,48% do total do PIB equatoriano.
GUAYAS
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Aquicultura e pesca de camarão
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Processamento e conservação de camarão
Processamento e conservação de peixe e outros produtos aquáticos
Elaboração de azeites e gorduras de origem vegetal e animal
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

493 260
294 214
2 072
728 156
28 301
49 969
215 028
286 039
88 952
96 732
1 152 610
398 716
5 332
129 003
304 928
83 170
10 148
139 439
572 892
113 267
173 058
336 674
633 989
174 138
455 330
722 035
261 447
12 921
52 921
182 475
388 548
2 853 754
3 344 445
728 688
868 236
612 265
609 618
162 087
1 395 300
2 111 886
1 069 954
1 216 940
923 177
459 242
114 144
25 055 499

FIGURA 12 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - GUAYAS (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Imbabura
Imbabura é uma província equatoriana localizada a norte do país, a qual faz parte da Região Interandina.
Ocupa uma área de 4 599 km² e conta com mais de 445 mil habitantes. A sua capital administrativa é a
cidade de Ibarra, que é também a sua maior e mais povoada cidade.
Os principais setores de atividade são o artesanato, o setor têxtil, o cimento e o setor alimentar e de
bebidas. É ainda conhecida por ser um dos locais ideais para turismo de aventura.
Em 2014, a província de Imbabura foi responsável por 1,84% do PIB equatoriano.
IMBABURA
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

1 007
7 244
46 996
58 653
14 094
12 555
12
1 579
21 620
10 016
4 390
5 930
251
74
54 190
702
1 227
396
3 661
95 247
1 021
520
99
4 685
664
32 071
333 989
271 260
74 761
132 404
55 092
51 426
6 224
153 127
58 000
134 001
135 900
80 808
11 530
9 216
1 886 641

FIGURA 13 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - IMBABURA (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Loja
Loja é uma província equatoriana localizada no sul do país e faz parte da Região Interandina. Ocupa uma
área de território de 11 066 km² e conta com mais de 495 mil habitantes. A sua capital administrativa é a
cidade de Loja que é também a sua maior e mais povoada cidade.
As principais atividades económicas são a agricultura, a pecuária e o comércio. A construção é também
um setor de grande peso na região.
Em 2014, a província de Loja foi responsável por 1,69% do PIB equatoriano.
LOJA
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

16 719
41 373
48 699
18 993
38 130
129
654
22 019
531
3 650
5 201
5 852
2 986
1 280
1 775
1 654
312
47
4 106
923
341
28
4 822
629
21 997
304 929
207 977
57 037
117 323
60 149
73 098
4 116
159 542
60 106
190 033
141 279
99 490
6 654
6 984
1 731 566

FIGURA 14 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - LOJA (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Los Rios
Los Rios é uma província equatoriana localizada no centro do país e faz parte da Região Litoral. Ocupa
uma área de território de 6 254 km² e conta com mais de 865 mil habitantes. A sua capital administrativa
é a cidade de Babahoyo, mas a sua maior e mais povoada cidade é Quevedo. A principal atividade
económica é a agricultura. A pesca, a silvicultura, a pecuária, o turismo e a construção, são outros setores
de atividades económicas de destaque.
Em 2014, a província de Los Rios foi responsável por 3,37% do total do PIB equatoriano
LOS RIOS
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de azeites e gorduras de origem vegetal e animal
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

809 846
285 830
178
156 638
9 798
164 536
103
78
44 878
13 989
34 327
2 480
61
6 229
735
1 289
4 836
389
65
11
155
770
1 170
96
3 382
988
37 379
327 713
484 948
32 833
247 448
43 218
31 521
133
54 202
28 603
236 197
242 942
101 330
24 300
10 296
3 445 920

FIGURA 15 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - LOS RIOS (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador

CCILC

P á g i n a 16 | 53

Internacionalizar para o Equador

Manabi
Manabi é uma província equatoriana localizada a ocidente do país e faz parte da Região Litoral. Ocupa
uma área de território de 18.400 km² e conta com cerca de 1,5 milhões de habitantes. A sua capital
administrativa é a cidade de Portoviejo, mas a sua maior e mais povoada cidade é Manta. Para além do
seu território continental, pertencem ainda à jurisdição desta província a ilha de La Plata e a Ilha Salango.
As principais atividades económicas são o comércio, a pecuária, a pesca, a construção e o turismo. Em
2014, Manabi foi responsável por 5,48 do PIB equatoriano.
MANABI
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Aquicultura e pesca de camarão
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Processamento e conservação de camarão
Processamento e conservação de peixe e outros produtos aquáticos
Elaboração de azeites e gorduras de origem vegetal e animal
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

95 497
62 672
101 663
72 060
58 875
61 310
234 112
4 070
52 242
59 277
514 249
110 489
1 215
9 368
130
109 382
11 681
5 306
7 169
4 645
2 091
499
3 150
2 270
7 329
311
17 589
10 746
55 452
866 073
801 117
82 957
427 814
78 113
80 818
9 175
229 235
173 467
443 062
439 300
241 512
29 547
29 051
5 606 092

FIGURA 16 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - MANABÍ (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Morona Santiago
Morona Santiago é uma província equatoriana situada no centro sul do país e que faz parte da Região
Amazónica. Ocupa uma área de território de 25.690 km², o que faz dela a segunda maior província do
país, e conta com cerca de 175 mil habitantes, sendo a sua capital administrativa a cidade de Macas.
As principais áreas de atividade económica são a indústria manufatureira, a agricultura, a criação de gado
e a pecuária.
Em 2014, a província de Morona Santiago foi responsável por 0,41% do PIB equatoriano.
MORONA SANTIAGO
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

6 301
739
7 050
9 290
8 185
48
8 583
13
223
32
4
318
18
279
55
297
173
87
6
635
209
11 783
56 545
30 997
10 268
23 341
9 989
12 451
32 602
15 388
67 111
61 725
35 803
3 501
955
415 005

FIGURA 17 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - MORONA SANTIAGO (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Napo
Napo é uma província equatoriana situada no centro sul do país e que faz parte da Região Amazónica.
Ocupa uma área de território de 13 271 km² e conta com cerca de 120 mil habitantes. A sua capital
administrativa é a cidade de Tena, que é também a sua maior e mais povoada cidade.
As principais áreas de atividade económica são o comércio, o turismo, a pecuária e a agricultura.
Em 2014, a província de Napo foi responsável por 0,34% do PIB equatoriano.
NAPO
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

6 349
740
17
3 338
6 720
18 005
290
2 852
52
215
16
6
768
196
130
13
66
72
143
594
188
5 361
44 954
40 462
13 058
17 816
10 139
5 460
11
22 508
8 429
60 531
45 917
25 900
3 144
990
345 450

FIGURA 18 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - NAPO (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Pastaza
Pastaza é uma província equatoriana situada a nordeste do país e faz parte da Região Amazónica. É a
maior província do país, ocupando uma área de território de 29 520 km², mas a segunda menos povoada
do país, registando apenas cerca de 100 mil habitantes.
A sua capital administrativa é a cidade de Puyo, que é também a sua maior e mais povoada cidade.
A sua economia é essencialmente baseada no turismo, na agricultura e na pecuária.
Em 2014, a província de Pastaza foi responsável por 0,81% do PIB equatoriano.
PASTAZA
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

1 017
127
306
1 546
3 205
20 302
494 813
7 369
89
249
4
17
891
4 718
582
1
9
32
76
151
32
379
352
4 832
48 802
28 823
17 118
25 238
12 129
12 455
260
15 633
7 649
54 854
37 190
22 569
2 491
1 467
827 776

FIGURA 19 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - PASTAZA (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Pichincha
Pichincha é uma província equatoriana situada a norte do país e faz parte da Região Interandina. Ocupa
uma área de território de 9 612 km² e conta com mais de 2,9 milhões de habitantes.
A sua capital administrativa é a cidade de Quito que, para além de ser a sua maior e mais povoada cidade,
é também a capital do país. É o maior centro económico, administrativo, financeiro e comercial,
localizando-se aqui as sedes de todos os organismos governamentais, bancos e as maiores empresas do
país. Em 2014, a província de Pichincha foi responsável por 24,6% do PIB equatoriano.
PICHINCHA
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de azeites e gorduras de origem vegetal e animal
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

30 017
8 129
625 877
158 012
80 790
129 062
1 566
75 414
165 513
204 077
176 770
288 363
927
96 182
91 779
322 693
521 947
298 890
222 032
529 571
125 327
137 321
331 709
201 405
383 775
133 210
218 898
280 060
2 829 507
2 306 474
612 860
1 101 143
704 906
1 113 000
239 505
1 350 683
3 959 116
2 637 469
821 385
657 729
875 013
117 686
25 165 794

FIGURA 20 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - PICHINCHA (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Tungurahua
Tungurahua é uma província equatoriana situada no centro do país e faz parte da Região Interandina.
Ocupa uma área de território de 3 334 km² e conta com mais de 557 mil habitantes. A sua capital
administrativa é a cidade de Ambato, que é também a sua maior e mais povoada cidade. As suas principais
atividades económicas são a agricultura, a indústria têxtil e a construção.
Em 2014, a província de Tungurahua foi responsável por 2,49% do PIB equatoriano
TUNGURAHUA
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

8
2 952
5 229
78 482
54 647
11 428
57
919
60 451
793
19 113
15
60
11 951
2 540
220 787
5 660
4 925
4 010
2 798
12 579
2 526
9 991
11 974
11 077
13 879
61 124
297 982
402 029
85 803
220 073
69 748
129 798
15 256
202 480
109 166
115 644
151 401
109 886
23 091
7 691
2 550 025

FIGURA 21 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - TUNGURAHUA (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Zamora Chinchipe
Zamora Chinchipe é uma província equatoriana situada a sul do país e que faz parte da Região Amazónica.
Ocupa uma área de território de 10 556 km² e conta com cerca de 107 mil habitantes. A sua capital
administrativa é a cidade de Zamora, que é também a sua maior e mais povoada cidade.
As principais atividades económicas são a mineração, o comércio, o turismo e a agricultura.
Em 2014, a província de Zamora Chinchipe foi responsável por 0,27% do PIB equatoriano.
ZAMORA CHINCHIPE
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

4 837
874
2 892
4 482
4 361
121
7 042
2 746
13
101
350
113
167
165
155
89
14
611
73
5 196
41 624
27 528
7 488
17 065
12 372
3 106
5 435
12 519
59 101
34 780
15 995
367
602
272 384

FIGURA 22 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - ZAMORA CHINCHIPE (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Galápagos
A província de Galápagos é uma província equatoriana, localizada a 972 km da costa do território
continental do Equador e faz parte da Região Insular. O seu território ocupa 8 101 km² e é formado pelo
Arquipélago de Colón, também conhecido como Ilhas Galápagos, que é composto por 22 ilhas e 107
ilhotas. Conta com cerca de 30 mil habitantes. A sua capital administrativa é a cidade de Puerto Baquerizo
Moreno, mas a sua maior e mais povoada cidade é Puerto Ayora.
Esta província é considerada o maior centro turístico do Equador e é uma das reservas ecológicas mais
importantes do planeta.
Em 2014, a província de Galápagos foi responsável por 0,20% do PIB equatoriano.
GALÁPAGOS
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Aquicultura e pesca de camarão
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção mobiliária
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

277
32
99
1 600
116
14 109
224
163
212
6
109
35
157
141
146
84
516
199
340
102
2 070
19 079
22 256
21 008
29 144
4 174
2 084
16 557
21 950
27 842
8 131
3 946
6 098
710
203 716

FIGURA 23 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - GALAPAGOS (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Sucumbios
Sucumbios é uma província equatoriana situada a norte do país e faz parte da Região Amazónica. Ocupa
uma área de território de 18 612 km² e conta com cerca de 205 mil habitantes. A sua capital administrativa
é a cidade de Nueva Loja, que é também a sua maior e mais povoada cidade. As suas principais atividades
económicas são a agricultura, a pecuária e a comercialização de petróleo e gás. Faz fronteira com a
Colômbia e com o Peru, o que faz com que esta província seja um dos principais pontos de comércio com
o exterior. Em 2014, a província de Sucumbios foi responsável por 3,52% do PIB equatoriano.
SUCUMBIOS
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de produtos de refinação de petróleo e derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

14 331
1 265
60 262
5 360
47 131
645
2 884 703
9 910
4
453
159
68
1 148
78
354
42 928
31
318
187
693
70
12
763
225
5 742
95 516
105 885
8 404
71 123
12 749
8 068
23 592
31 790
62 820
69 382
20 805
9 316
1 980
3 598 272

FIGURA 24 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 - SUCUMBIOS (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Orellana
Orellana é uma província equatoriana situada no nordeste do país e faz parte da Região Amazónica. Ocupa
uma área de território de 20 773 km² e conta com mais de 150 mil habitantes A sua capital administrativa
é a cidade de Puerto Francisco de Orellana, também conhecida como Coca e é a maior e mais povoada
cidade desta província.
As suas principais atividades económicas são o comércio, a agricultura e a extração de petróleo.
Em 2014, a província de Orellana foi responsável por 7,65% do total do PIB equatoriano.
ORELLANA
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção de mobiliário
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

10 264
4 251
14 660
3 547
35 830
7 418 978
116
2 229
10
137
69
431
305
76
238
185
2 067
1 080
5
1 974
336
12 315
25 836
19 112
6 015
39 658
7 058
6 400
190
22 508
29 173
76 921
55 097
17 005
6 550
646
7 821 270

FIGURA 25 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – ORELLANA (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Santo Domingo de los Tsáchilas
Santo Domingo de los Tsáchilas é uma província equatoriana situada no centro norte do país e faz parte
da Região Litoral. Ocupa uma área de território de 4 180 km² e conta com mais de 418 mil habitantes.
A sua capital administrativa é a cidade de Santo Domingo, que é também a maior e mais povoada cidade
desta província. As principais atividades económicas são a agricultura (com especial incidência sobre o
café, óleo de palma, cacau e flores tropicais), a pecuária e o turismo.
Em 2014, a província de Santo Domingo de los Tsáchilas foi responsável por 1,67% do PIB equatoriano.
SANTO DOMINGO
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Elaboração de azeites e gorduras de origem vegetal e animal
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção mobiliária
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

19 279
905
132 581
22 363
80 441
382
517
99 972
49 738
1 907
1 344
348
124
2 923
5 876
975
82
288
2 229
366
1 199
535
7 736
3 253
21 035
216 763
336 802
20 597
98 990
55 440
29 470
2 586
54 860
38 149
148 146
142 379
89 487
11 193
3 867
1 705 129

FIGURA 26 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – SANTO DOMINGO (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Santa Elena
Santa Elena é uma província equatoriana localizada a oeste do país e faz parte da Região Litoral. Ocupa
uma área de território de 3 763 km² e conta com cerca de 358 mil habitantes. A sua capital administrativa
é a cidade de Santa Elena, mas a sua maior e mais povoada cidade é La Libertad. As suas principais
atividades económicas são essencialmente o comércio, a pesca e o turismo.
Em 2014, a província de Santa Elena foi responsável por 1,15% do PIB equatoriano.
SANTA ELENA
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Aquicultura e pesca de camarão
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Processamento e conservação de camarão
Processamento e conservação de peixe e outros produtos aquáticos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de produtos de refinação de petróleo e derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção mobiliária
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

1 155
3 024
7 945
1 254
69
18 045
54 976
117 437
375
5 998
1 702
5 595
1 179
163
539
259
322
86 089
2
1
63
219
282
15
2 043
161
21 850
261 153
242 949
39 500
27 976
19 583
9 202
20
34 189
13 064
74 331
104 265
13 827
3 218
6 742
1 180 780

FIGURA 27 - VALOR AGREGADO BRUTO POR INDÚSTRIA 2014 – SANTA ELENA (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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Os setores mais representativos do país são a extração de petróleo, a construção, o comércio e a
reparação de automóveis e motociclos, encontrando-se as atividades agrícolas e a agroindústria divididas
nas diferentes classes, mas que, no total, representam uma importante fonte de rendimento.
VALOR AGREGADO BRUTO
Cultivo de banana, café e cacau
Cultivo de cereais
Cultivo de flores
Outros cultivos
Criação de animais
Silvicultura, extração de madeira e atividades relacionadas
Aquicultura e pesca de camarão
Pesca e aquicultura (exceto de camarão)
Extração de petróleo, gás natural e serviços relacionados
Exploração de minas e pedreiras
Processamento e conservação de carne
Processamento e conservação de camarão
Processamento e conservação de peixe e outros produtos aquáticos
Elaboração de azeites e gorduras de origem vegetal e animal
Elaboração de produtos láteos
Elaboração de produtos de moagem, padaria e massas
Elaboração de açúcar
Elaboração de cacau, chocolate e produtos de confeitaria
Elaboração de outros produtos alimentares
Elaboração de bebidas e produtos de tabaco
Fabrico de produtos têxteis, artigos de vestuário, fabrico de couro e artigos de couro
Produção de madeira e produtos derivados
Produção de papel e produtos derivados
Produção de produtos de refinação de petróleo e derivados
Produção de substâncias e produtos químicos
Produção de produtos de borracha e plástico
Produção de outros produtos minerais não metálicos
Produção de metais comuns e derivados
Produção de maquinaria e equipamentos
Produção de equipamentos de transporte
Produção mobiliária
Indústrias manufatureiras
Abastecimento de eletricidade e água
Construção
Comércio e reparação de automóveis e motociclos
Alojamento e restauração
Transporte e armazenamento
Correios e Comunicações
Atividades de serviços financeiros
Financiamento de planos de seguro (exceto segurança social)
Atividades imobiliárias
Atividades profissionais, técnicas e administrativas
Administração pública, defesa e planos de segurança social obrigatórios
Educação
Serviços sociais e saúde
Entretenimento, recreação e outros serviços associados
Habitações particulares com serviços domésticos
ECONOMIA TOTAL

2 308 351
770 994
894 314
2 387 690
564 637
1 188 447
491 353
623 532
10 915 931
337 037
934 444
1 291 896
918 741
417 617
357 739
718 227
129 264
106 672
376 928
934 070
988 606
558 351
632 702
261 961
1 184 993
390 975
950 205
1 115 534
572 958
414 376
391 848
492 653
1 301 923
10 869 362
10 554 875
2 060 885
4 522 988
2 170 663
2 711 626
468 769
4 406 427
7 149 246
6 609 619
4 780 010
3 099 014
1 621 667
366 812
97 316 932

FIGURA 28 - VALOR AGREGADO BRUTO TOTAL POR INDÚSTRIA 2014 (MILHARES DE DÓLARES)
Fonte: Banco Central do Equador
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2.5

Evolução Macroeconómica

2.5.1

Produto Interno Bruto

O Produto Interno Bruto é um dos indicadores mais explícitos sobre o real crescimento da economia
equatoriana, registando um crescimento de 561,9% entre 1990 e 2015, passando dos 15,2 mil milhões de
dólares em 1990 para cerca de 100,9 mil milhões de dólares em 2015. Nos últimos quatro anos, entre
2010 e 2014, o PIB deste país cresceu 45%, passando dos 69,5 mil milhões de dólares os 100,9 mil milhões
de dólares, números bastante expressivos, num período em que o mundo viveu uma crise económica
global, com países a enfrentar dificuldades de crescimento económico. No entanto, em 2015, já se fez
sentir a crise económica que se instalara no país em resultado da queda dos preços do petróleo, tendo se
registado um ligeiro decréscimo no valor do PIB, o qual chegou aos 100,87 milhões de dólares, tendência
que se fez sentir também no inicio de 2016.

P I B EQ U A D O R P R EÇ O S C O R R E N T E S
MILHOES DE DÓLARES

69 555,4

79 276,7

87 924,5

94 776,2

100 917,4 100 871,8

41 507,1
15 239,3

1990

24 432,9

1995

18 327,8

2000

2005

2010

2011

2012

2013

2014

2015

FIGURA 29 - PIB EQUATORIANO
Fonte: World Bank (Banco Mundial)

O crescimento do PIB variou entre os 3,5%% e os 7,9% entre 2010 e 2014. No último valor registado, em
2015, o valor do crescimento do PIB cifrou-se nos 0,3%. O Banco Mundial prevê uma taxa de crescimento
do PIB de -2% em 2016. O Banco Central do Equador adiou a apresentação da previsão da taxa de
Crescimento do PIB para 2016, através de comunicado emitido a 3 de maio de 2016, justificando este
adiamento pela necessidade da avaliação do impacto económico do terramoto verificado em abril de
2016, através de análises de curto e médio prazo no comércio, turismo, indústria e outros setores de
atividade.
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CRESCIMENTO DO PIB
PERCENTAGEM
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FIGURA 30 - TAXA DE CRESCIMENTO DO PIB
Fonte: World Bank (Banco Mundial)

2.5.2

População e Emprego

Em setembro de 2016, o INEC – Instituto Nacional de Estadística y Censos apontava, através do seu
contador populacional disponível na sua página web, para 16 613 653 habitantes no Equador. A
composição da população equatoriana estava distribuída por 29,9% com menos de 15 anos e 70,1% de
População em Idade de Trabalhar (PIT). Do total da População em Idade de Trabalhar, cerca de 69,2%
correspondem a População Economicamente Ativa (PEA), da qual 94,8% se encontram empregados.

C O M P O S I Ç ÃO
D A P O P U L AÇ ÃO
PIT

C O M P O S I Ç ÃO
DO PIT

Menores de 15 anos

PEA

C O M P O S I Ç ÃO D A
P EA

PEI

Empregados

Desempregados

5,2%
29,9
%

30,8
%

70,1
%

69,2
%
94,8
%

FIGURA 31 – PRINCIPAIS DADOS SOBRE O EMPREGO NO EQUADOR
Fonte: World Bank (Banco Mundial)

Segundo o INEC, a Taxa de Desemprego no Equador tem oscilado entre os 3% e os 7% desde 2007
(números registados em dezembro de cada ano, entre 2007 e 2015 e em setembro de 2016). Os dados
mais recentes do INEC apresentavam uma taxa de 5,2% em setembro de 2016.
CCILC

P á g i n a 31 | 53

Internacionalizar para o Equador

TA X A D E D E S E M P R EG O
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FIGURA 32 - TAXA DE DESEMPREGO
Fonte: World Bank (Banco Mundial)

A População em Idade de Trabalhar tem acompanhado o crescimento da população no Equador,
apresentando um crescimento de 25% entre dezembro de 2007 e setembro de 2016, passando de
9 309 490 pessoas para 11 639 325.

P O P U L AÇ ÃO E M I D A D E D E T R A B A L H A R
10 032 716
9 309 490 9 648 996

dez/07

dez/08

dez/09

10 533 003
10 864 147
10 291 500

dez/10

dez/11

dez/12

11 399 276
11 200 371
11 639 325
11 159 255

dez/13

dez/14

dez/15

set/16

FIGURA 33 - POPULAÇÃO EM IDADE LABORAL
Fonte: World Bank (Banco Mundial)

Principais dados apresentados pelo INEC no trimestre de setembro de 2016, a nível nacional:
▪

População em Idade Laboral (PIT) – 11,6 milhões de pessoas;

▪

População Economicamente Ativa (PEA) – 8,1 milhões de pessoas;

▪

População Economicamente Inativa (PEI) – 3,6 milhões de pessoas;

2.5.3

Inflação dos Preços de Consumo

A Taxa de Inflação dos Preços de Consumo tem-se situado ente 2% e 5% entre 2005 e 2015, com exceção
para 2008, em que este valor se situou em 8,4%. Em 2015, esta taxa situou-se nos 4%.
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TA X A D E I N F L AÇ ÃO - P R EÇ O S D E C O N S U M O
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FIGURA 34 - TAXA DE INFLAÇÃO - PREÇOS DE CONSUMO
Fonte: World Bank (Banco Mundial)

3. COMÉRCIO EXTERIOR DO EQUADOR
3.1

Intercâmbio Comercial Equador – Mundo

O Equador teve, nos últimos anos, um crescimento sustentável da sua economia, chegando a converterse numa das melhores economias da região.
As exportações aumentaram 448,8% entre 1995 e 2014, passando de 5 294,6 milhões de dólares para 29
056 milhões. Contudo em 2015, e em grande parte devido à queda do preço do petróleo, o valor das
exportações baixou para os 21 535,9 milhões de dólares.

E X P O R TAÇ Õ E S
MILHÕES DE DÓLARES

24 754,3
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27 737,6
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FIGURA 35 - EXPORTAÇÕES EQUADOR
Fonte: INEC

Segundo dados do The Observatory of Economic Complexity, os principais produtos exportados pelo
Equador em 2014 foram:
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Produtos

% Exportações totais

Milhões de $

Petróleo e Derivados

50%

13600

Bananas

12%

3 220

Crustáceos

9,3%

2 550

Peixe Processado

4,7%

1 300

Ouro

3,5%

954

Flores

2,8%

757

Cacau

2,2%

614

FIGURA 36 - PRINCIPAIS PRODUTOS EXPORTADOS EM 2014
The Observatory of Economic Complexity

As importações equatorianas tiveram um comportamento semelhante às exportações, crescendo 373,5%
entre 1995 e 2014, passando dos 6 736,4 milhões de dólares em 1995 para os 31 894 milhões de dólares
em 2014. Em 2015, o valor total das importações situou-se nos 25 814,3 milhões de dólares, como reflexo
da diminuição do poder de compra das empresas e dos consumidores particulares.

I M P O R TAÇ Õ E S
MILHÕES DE DÓLARES

27 880,5
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31 068,5
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FIGURA 37 - IMPORTAÇÕES DO EQUADOR
Fonte: INEC
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Segundo dados do The Observatory of Economic Complexity, os principais produtos importados pelo
Equador em 2014 foram:
Produtos

% das Importações Totais

Milhões de $

Petróleo Refinado

13%

3 440

Óleo de Alcatrão de Carvão

8%

2 270

Automóveis

2,9%

787

Medicamentos

2,8%

775

Gás Petrolífero

2,4%

652

Peças Automóveis

2,2%

614

Transportes de Mercadorias

2,2%

605

Computadores

2,1%

586

Tubagens de Ferro

1,4%

391

Soja

1,3%

368

FIGURA 38 - PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS EM 2014
The Observatory of Economic Complexity

Segundo dados referentes a 2014 do OEC – The Observatory of Economic Complexity, os principais países
de origem das importações do Equador são os Estados Unidos da América (28%), a China (17%), a
Colômbia (6,7%), o México (4,1%), a Coreia (3,4%) e o Panamá (3,4%).
Já os principais destinos das exportações do Equador são os Estados Unidos (40%), o Chile (8,2%), o Peru
(6,1%), o Panamá (5,2%) e a Colômbia (3,4%).
A balança comercial do Equador tem-se mantido sempre negativa ao longo dos últimos anos, uma vez
que o valor das importações é sempre superior ao valor das exportações.

BALANÇA COMERCIAL
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FIGURA 39 - BALANÇA COMERCIAL DO EQUADOR
Fonte: INEC

O Equador é um país que depende muito das suas exportações petrolíferas, que ocupam metade do valor
total das exportações equatorianas. Entre 2014 e 2015, segundo o Banco Central Equatoriano, o volume
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das exportações petrolíferas aumentou cerca de 0,8%, passando dos 22 092 para os 22 263 milhares de
toneladas métricas. No entanto, e fruto da crise petrolífera, as vendas petrolíferas externas baixaram de
13 303 milhões de dólares para 6 698 milhões de dólares, o que equivale a um decréscimo de -49,7%.
Este decréscimo dos valores de vendas petrolíferas externas é a principal causa da queda das exportações
equatorianas em 2015.

3.2

Intercâmbios Comerciais Equador – Portugal

As relações comerciais entre Portugal e o Equador têm evoluído nos últimos anos.
No que diz respeito às exportações de produtos e serviços oriundos do Equador para Portugal, o seu valor
situou-se entre os 12 e os 16 milhões de euros, no período entre 2012 e 2015, sendo mais baixo do que o
período entre 2009 e 2011 cujo valor de exportações se situou entre os 21 e os 24 milhões de euros.

E X P O R TAÇ Õ E S - EQ U A D O R PA R A P O R T U G A L
€38 110 104

€21 906 109

€22 107 818
€12 656 919

2005

2010

2011

2012

€16 539 711

€14 398 894

€14 124 032

2013

2014

2015

FIGURA 40 – EXPORTAÇÕES DO EQUADOR – PORTUGAL
Fonte: INE (Dados definitivos até 2014 e preliminares em 2015)

As importações de produtos portugueses pelo Equador têm tido um comportamento oposto ao das
exportações, crescendo exponencialmente entre 2005 e 2015, representando um crescimento de 610,7%,
passando de 2,38 milhões de euros em 2005 para 16,97 milhões de euros em 2015.
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I M P O R TAÇ Õ E S - P O R T U G A L PA R A O EQ U A D O R
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FIGURA 41 - EXPORTAÇÕES PORTUGAL – EQUADOR
Fonte: INE (Dados definitivos até 2014 e preliminares em 2015)

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, os principais tipos de bens importados e exportados para o
Equador em 2014 e em 2015 foram:

Tipo de bens

Produtos alimentares e
bebidas

Exportações (€)
Do Equador – para Portugal

Importações (€)
De Portugal – Para Equador

2014

2015

13 426 627

12 113 732

63 807

776 194

-

-

677 955

824 024

25 992

12 845

4 404 311

4 503 141

113

857

12 547

85 986

600 007

235 486

1 687 732

2 068 862

-

265

-

-

Fornecimentos industriais
não especificados noutra
categoria

346 155

1 760 847

9 946 041

8 721 208

Total

14 398 894

14 124 032

16 792 393

16 979 415

Combustíveis e
lubrificantes
Máquinas, outros bens de
capital (exceto o material
de transporte) e seus
acessórios
Material de transporte e
acessórios
Bens de consumo não
especificados noutra
categoria
Bens não especificados
noutra categoria

FIGURA 42 - PRINCIPAIS TIPOS DE BENS IMPORTADOS E EXPORTADOS PARA O EQUADOR
Fonte: INE

CCILC

P á g i n a 37 | 53

Internacionalizar para o Equador

4. INTEGRAÇÃO INTERNACIONAL
O Equador tem, ao longo dos anos, reforçado a sua posição estratégica a nível internacional através do
estabelecimento de acordos internacionais, destacando-se:
▪

MERCOSUL – Mercado Comum do Sul: visa promover o progresso económico e social entre os seus
membros, através da constituição gradual de um Mercado Comum. São membros: Brasil, Argentina,
Uruguai e Venezuela. Chile, Colômbia, Peru e Equador são associados e a Bolívia está em processo de
adesão. www.mercosur.int/

▪

CAN – Comunidade Andina: visa promover o desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos países
membros, sob condições equitativas, através da integração e cooperação económica e social. São
membros fundadores: Bolívia, Colômbia, Equador e Peru. A Argentina, o Chile, o Brasil, o Paraguai e
o Uruguai são países associados. www.comunidadandina.org/

▪

ALADI – Associação Latino-Americana de Integração: pretende o estabelecimento, de forma
progressiva, de um mercado latino-americano, através da aplicação de uma preferência tarifária
regional. Integra: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Equador, México, Paraguai, Peru,
Panamá, Uruguai e Venezuela. www.aladi.org/

▪

SELA – Sistema Económico Latino-Americano e do Caribe: formado por 28 países latino-americanos,
visa acelerar o desenvolvimento económico e social dos seus membros através da cooperação
intrarregional e do estabelecimento de um sistema permanente de consulta e coordenação em
assuntos de natureza económica e social. www.sela.org/

▪

ALCA – Área de Livre Comércio das Américas: visa eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34
países latino-americanos, formando uma área de livre comércio para as Américas. www.ftaa-alca.org

▪

ALIANÇA DO PACÍFICO: é uma organização cujo objetivo é a integração económica e o livre comércio.
É formada pelo Chile, Colômbia, México e Peru. http://alianzapacifico.net/

4.1

Relacionamento Equador - União Europeia

As relações entre a UE e o Equador enquadram-se no contexto regional com os países da Comunidade
Andina. As negociações entre a UE e os quatro membros da CAN (Bolívia, Colômbia, Equador e Peru), com
vista à celebração de um acordo de associação, que previa, designadamente a liberalização do comércio,
foram encetadas em 2007, mas suspensas em junho de 2008, após três rondas de conversação, devido às
crescentes divergências internas entre os países andinos quanto à abordagem de determinadas questões
comerciais essenciais.
Posteriormente, o Equador, juntamente com o Peru e a Colômbia, solicitaram formalmente à Comissão
Europeia a negociação individual de acordos bilaterais de comércio livre.
Em janeiro de 2009 tiveram lugar novas negociações para um acordo comercial multilateral com
perspetiva regional, entre a UE, por um lado, e o Equador, Peru e a Colômbia, por outro. As negociações
com o Peru e a Colômbia foram concluídas em 2011, após várias rondas de negociações, enquanto o
Equador suspendeu a sua participação.
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4.1.1

Relações Políticas

As relações entre o Equador e a União Europeia têm-se intensificado durante os últimos anos dentro do
Acordo de Diálogo Político e Cooperação de 2003, que fundamenta as relações entre a União Europeia e
a Comunidade Andina.
Este acordo significou um avanço qualitativo na profundidade e no alcance das relações entre ambas as
partes, incluindo novos âmbitos de interesse, como a luta contra as drogas ilegais, a integração regional
e a promoção do desenvolvimento sustentável na região andina, entre outros.
O diálogo foi também reforçado no âmbito das relações regionais entre a União Europeia e a Comunidade
de Estados Latino-americanos e Caribenhos (CELAC), da qual o Equador faz parte.
Com o Convenio Marco de Cooperación (Acordo Quadro de Cooperação), assinado em 2001, o Equador e
a União Europeia traçaram as linhas de ajuda financeira e técnica da Comissão Europeia para o Equador.
Este acordo define o marco jurídico e técnico necessário para o desenvolvimento da cooperação e foi
reforçado pelo memorando de entendimento que as duas partes assinaram em 2007, o qual define as
prioridades.
As áreas estratégicas de diálogo sobre políticas ficaram estabelecidas no Programa Indicativo Plurianual
2014-2017 e são as seguintes:
▪

Diversificação económica;

▪

Promoção e diversificação do comércio;

▪

Pobreza, desigualdade e exclusão;

▪

Crescimento inclusivo e estabilidade;

▪

Democracia e Direitos Humanos;

▪

Integração regional, papel chave internacional.

4.1.2

Relações Económicas

O Acordo de Diálogo Político e de Cooperação entre a UE e a Comunidade Andina ampliou os domínios
de cooperação, com especial ênfase nas áreas da economia e do desenvolvimento e, ao mesmo tempo,
procurou dar um impulso às relações no plano comercial.
Com a assinatura do acordo, em 2003, procurou-se contribuir para o desenvolvimento económico dos
países da região andina, incluindo o desenvolvimento da capacidade produtiva e do reforço da sua
capacidade de exportação, garantindo um equilíbrio adequado entre os componentes económicos, sociais
e ambientais, num contexto de desenvolvimento sustentável.
A cooperação em matéria de integração regional proporciona o desenvolvimento de políticas comuns e a
harmonização dos quadros jurídicos, incluindo, por exemplo, as políticas setoriais de comércio,
alfândegas, energia, transportes, comunicações, ambiente, e a coordenação das políticas
macroeconómicas no âmbito das políticas monetárias e orçamentais, assim como as finanças publicas.
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4.1.3

Comércio

O Equador e a União Europeia estão a negociar um Acordo Comercial desde 2014 que permitirá beneficiar
de uma relação comercial preferencial e obter um melhor acesso às principais exportações do Equador
para a UE, entre as quais se encontram o pescado, as bananas, as flores, o café, o cacau, as frutas e as
nozes.
O Acordo também proporcionará um melhor acesso do mercado equatoriano para muitas das
exportações chave da UE, como por exemplo, o setor automóvel ou as bebidas alcoólicas.
Este pacto não só irá assegurar o acesso aos mercados, mas também criará um ambiente estável e
previsível que ajude a aumentar e diversificar o comércio e o investimento entre ambos, à semelhança do
que já acontece com os seus vizinhos Peru e Colômbia.
Na última década, o comércio entre o Equador e a União Europeia teve um comportamento positivo, com
um aumento considerável das transações comerciais entre ambas as partes, evidenciado pelos seguintes
dados disponibilizados pela Delegação da União Europeia no Equador:
▪

Em 2015, o comércio entre o Equador e a União Europeia alcançou os 4 594 milhões de euros,
tornando a UE o segundo maior parceiro comercial do Equador, representando 13,2% do seu
comércio internacional;

▪

Desde 2005, o valor das relações comerciais entre ambos aumentou 86%;

▪

Em 2015, o Equador exportou bens no valor de 2 585 milhões de euros para a UE, o que significa um
aumento de 63% na última década;

▪

Cerca de 95% das importações europeias oriundas do Equador são produtos primários e alimentos;

▪

O Equador figura-se no 60º posto como parceiro comercial da União Europeia, sendo responsável por
0,1% do comércio total;

▪

O défice na balança comercial do Equador com a UE caiu cerca de 36% desde 2011.

4.1.4

Cooperação para o desenvolvimento

O objetivo do Programa Indicativo Multianual 2014-2017 (programa estratégico da União Europeia para
apoio ao Equador) que conta com um orçamento de 67 milhões de euros, é consolidar os resultados da
cooperação em curso para fazer frente aos desafios de desenvolvimento que persistem nas regiões mais
pobres do país. A União Europeia apoiará a vontade do Governo de diversificar a economia do país e de
fomentar o comércio sustentável.
A cooperação da União Europeia no Equador foca-se especialmente no apoio a duas linhas principais de
intervenção:
▪

Apoio ao crescimento sustentável e integrado a nível local.

▪

Promoção do comércio sustentável.

O Equador também beneficia da cooperação regional com os países da CAN e com toda a América Latina.
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4.1.5

Ajuda Humanitária

A ajuda humanitária da União Europeia ao Equador articula-se através da Direção-Geral de Ajuda
Humanitária e da Proteção Civil da Comissão Europeia (ECHO), que oferece uma abordagem às crises
humanitárias estruturada em dois eixos:
▪

Planos globais de ajuda humanitária;

▪

Preparação para desastres naturais.

O Programa de Preparação para Desastres da Comissão Europeia (DIPECHO) tem como objetivo reduzir a
vulnerabilidade das pessoas que se encontrem expostas a situações de risco, criando uma consciência
nacional e local que permita responder oportunamente às catástrofes naturais, como foi o caso do
terramoto.
O Plano de Ação 2015-2016 para o Equador centra-se nas seguintes linhas:
▪

Capacitação das comunidades;

▪

Fortalecimento institucional nacional e local;

▪

Coordenação interinstitucional.

Em maio de 2016, a União Europeia reforçou a ajuda humanitária ao Equador, destinando mais 4 milhões
de euros para as populações mais vulneráveis, vítimas do terramoto que devastou este país no dia 16 de
abril de 2016.
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5. O PORQUÊ DA INTERNACIONALIZAÇÃO PARA O EQUADOR
5.1

Localização

O Equador está localizado a norte da América do Sul, na costa do Oceano Pacífico, o que lhe confere uma
posição estratégica privilegiada dentro do continente pelo seu acesso direto ao Oceano Pacífico, que
proporciona um grande benefício para as companhias marítimas na otimização de tempo e recursos para
gerir as suas cargas.
A maior parte do comércio realiza-se por via marítima com2.500 navios a saírem anualmente nos portos
equatorianos, ainda que o comércio externo seja também realizado por via aérea.
Localização geográfica privilegiada pela sua proximidade a:
▪

Costa Oeste dos Estados Unidos da América

▪

Canal do Panamá, que permite chegar à Europa

▪

Médio Oriente e restante Ásia Oriental

5.2

Economia "dolarizada" e vibrante

Segundo dados da CEPAL, a economia equatoriana encontra-se entre as dos países com melhor
desempenho económico da América Latina, com um crescimento médio de 4,5% ao ano, tendo a
economia não petrolífera crescido a uma média anual de 5% nos últimos 10 anos. A inflação também se
encontra abaixo da média da América Latina.
A moeda legal em curso é o dólar americano, o que favorece a segurança dos investidores, pois não existe
um grande risco de desvalorização.
O país tem vindo a apresentar um PIB elevado, devido às políticas governamentais orientadas para os
investimentos públicos, situando-se em 7,9% em 2011 e 5,6% em 2012. Os últimos dados mostram que o
PIB decresceu acentuadamente devido a uma situação excecional, que foi a catástrofe do Terramoto de
Abril de 2016 e ainda à desvalorização do dólar, que influenciou o preço do petróleo.

5.3

Recursos Naturais

O Equador é um país rico em recursos naturais, que explora os seus principais bens naturais, sendo o
maior produtor e exportador de bananas no mundo e o 7º maior produtor mundial de cacau.
É também um dos principais exportadores de arroz, milho, atum, camarão, batata e flores.
O setor da mineração tem também uma grande presença no país, sendo possível encontrar em território
equatoriano importantes minas de chumbo, zinco, ouro e prata que, depois de extraídos, são exportados
para países com elevada produção de componentes utilizados em produtos altamente tecnológicos.
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Este país conta ainda com elevado potencial hidroelétrico e com explorações de petróleo, assegurando
uma grande maioria de todo o consumo interno de energia.

5.4

Recursos Humanos

A mão-de-obra equatoriana é reconhecida por ser altamente produtiva e pela sua grande capacidade de
ser treinada e ensinada para novas funções.
Esta economia conta com recursos humanos qualificados e o seu salário é competitivo em relação aos
seus principais concorrentes da região.
Os denominados "Trabalhadores com Plena Ocupação", inscritos na segurança social, aumentaram de
39,2% em 2006 para 55,1 % em 2010.
O Equador tornou-se uma referência internacional na inclusão social e laboral de pessoas com deficiência.
A experiência permitiu que a sua força laboral adquirisse um know-how único para a gestão dos seus
processos produtivos, especialmente nas atividades ligadas à produção de banana, à carcinicultura e à
floricultura.
Do total da população, mais de 57% encontra-se na faixa etária entre os 15 e os 50 anos de idade, facto
que se torna mais significativo com a atual baixa taxa de desemprego (5,3%, em junho de 2016).
A taxa de matrícula universitária passou de 22,9% em 2006 para 28,3% em 2010. O governo decidiu
aumentar as bolsas de estudo para mestrados e doutoramentos e, só em 2010, foram disponibilizadas
1079 bolsas de estudo para mestrados. O objetivo é o de potenciar a capacidade de investigação e
inovação do país.

5.5

Infraestruturas

Nos últimos anos, o Equador investiu mais de 7 600 milhões de dólares para construir e reabilitar vias de
comunicação um pouco por todo o país. Atualmente, dispõe de mais de 9 200 quilómetros de estradas e
autoestradas de elevada qualidade. Com este grande investimento, estão asseguradas as melhores
condições para o comércio, garantindo condições favoráveis à sua distribuição.
As infraestruturas evoluíram consideravelmente neste país, especialmente no que se refere a portos e
aeroportos. Atualmente, o país conta com 17 aeroportos, entre inaugurados e remodelados, dando
resposta aos mais altos padrões de qualidade internacionais. O maior terminal do país é o de Quito, que
recebe cada vez mais visitantes, seja em turismo ou em negócios.
Por outro lado, as principais cidades portuárias do Equador são Guayaquil, Manta y Esmeraldas. Estas
cidades aumentaram exponencialmente o seu desenvolvimento comercial graças às políticas de incentivo
de melhoria das infraestruturas promovidas pelo estado equatoriano.
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5.6

Tarifas de Energia Elétrica

O Equador é o país mais competitivo da região em tarifas de energia elétrica para os setores produtivo e
comercial.
O agressivo plano de investimento em energia renovável permitiu ao Equador melhorar e aumentar as
suas vantagens para os investidores neste campo. Graças à construção das centrais hidroelétricas e à
Refinaria do Pacífico, o país deixou de importar cerca de 4.000 milhões de dólares anuais em combustíveis
e permitiu também passar de uma capacidade instalada de 3770MW para 6779 MW até ao final de 2016.

5.7

Telecomunicações

O Equador conta com um acesso sofisticado a serviços de telecomunicações. Está ligado à rede de fibra
ótica, que é gerida pela Telefónica International Wholesale Services, uma rede que engloba a América do
Sul e depois se conecta com a América do Norte e com a Europa, criando oportunidades ao nível da
inovação tecnológica e do desenvolvimento de produtos com maior valor acrescentado.
O investimento público permitiu uma melhoria significativa da competitividade sistémica e das vantagens
comparativas do Equador. Passou de 1.413 km de fibra ótica em 2006 para 6.780 km em 2011, cobrindo
a grande maioria do território nacional.

5.8

Clima

As condições climáticas permitem que os produtos agrícolas possam ser produzidos e colhidos durante
todo o ano, sem interrupções. A luminosidade permanente ajuda a que se possa cultivar, durante todo o
ano, as frutas, legumes, verduras e produtos de aquicultura (camarão e lagostas, entre outros) que têm
uma alta procura no mercado internacional e que podem ser igualmente processados no país.
O Equador está dividido em 4 regiões naturais:
▪

Região Insular, onde se encontram as Ilhas Galápagos;

▪

Região Andina, que compreende toda a zona central do país e na qual se encontra o vulcão
Chimborazo (considerado o ponto mais alto do País, com 6 310 metros de altura acima do nível do
mar);

▪

Região Costeira, que ocupa todo o litoral, que é banhado pelo oceano Pacífico;

▪

Região Oriental, que cobre toda a zona amazónica equatoriana;
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6. REGIME APLICÁVEL AO INVESTIMENTO ESTRANGEIRO
Nos últimos anos, o Governo do Equador tem vindo a reduzir a maior parte dos obstáculos com que se
deparavam os investidores estrangeiros que pretendiam investir no país, substituindo uma política de
proteção e controlo por uma tendencialmente promotora do investimento.
O quadro legal que regula o investimento externo é constituído, fundamentalmente, pelo Código
Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones, aprovado em 2010 (que revoga, entre outra
regulamentação, a Ley n.º 46 – Promoción y Garantía de Inversiones Extranjeras, de 1997) e que visa
regular o processo produtivo nas diversas etapas: produção, distribuição, comércio, relacionamento
externo e investimento produtivo, de modo a criar condições que incentivem um acréscimo da
produtividade económica. O investimento estrangeiro pode ser efetuado em qualquer setor, com exceção
daqueles considerados estratégicos do ponto de vista estatal, sujeitos a obtenção de autorização. A
transferência de capital para o exterior é livre (após cumprimento das obrigações tributárias), sendo,
porém, devida uma taxa pela operação.
Em termos da estrutura orgânica de apoio ao investimento, destacam-se as seguintes entidades:
- PRO ECUADOR – Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones – Encarregue da promoção do
investimento direto estrangeiro. http://www.proecuador.gob.ec/
- Banco Central del Ecuador – Cabe-lhe efetuar o registo das operações de investimento estrangeiro
direto no capital social de empresas domiciliadas no país (Registro de Inversión Extranjera); como regra,
não é necessária autorização prévia para a realização das referidas operações. https://www.bce.fin.ec/
No que respeita à constituição de empresas, existem várias formas societárias disponíveis, sendo as mais
utilizadas a Compañia Anónima e a Compañía de Responsabilidad Limitada (Ley de Compañias (“Lei das
Sociedades”)). A entrada no mercado em colaboração com um sócio local (joint-venture) é uma opção
frequentemente utilizada pelos investidores externos. Desde 2014 que a Superintendencia de Compañías
y Valores tem vindo a desenvolver uma ferramenta online que permite a constituição de empresas em 2
dias, caso o processo se encontre devidamente instruído. Só podem recorrer a esta ferramenta as
empresas cujo capital seja realizado em numerário e que não façam parte do Mercado de Valores.
Ao nível dos incentivos existem diversos regimes aplicáveis ao investimento estrangeiro. Para informações
específicas sobre os incentivos existentes é essencial consultar o documento Reglas e Incentivos para la
Inversión, no site do PRO ECUADOR. Este site também disponibiliza um Guía del Inversionista 2015, com
informações sobre o clima de negócios no Equador, bem como informações setoriais relevantes para
investimento: Setores / Perfil setorial de investimentos.
No que respeita a questões do âmbito da propriedade industrial (nomeadamente da proteção de marcas,
patentes, design), as empresas podem consultar, no site do Instituto Nacional de Propriedade Industrial
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Português, na página Fichas de Mercado de Apoio à Exportação, a Ficha “Marcas e Patentes”: Equador
(fonte: AICEP Portugal).

6.1

Incentivos ao Investimento

O governo nacional equatoriano apoia o investimento produtivo privado inteligente que promova a
inovação tecnológica, criação de emprego de qualidade e a substituição seletiva de importações. Existem
várias ferramentas para apoiar o empreendedorismo e os investimentos produtivos no Equador:
▪

Incentivos do Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones;

▪

Apoio financeiro da Banca Pública

▪

Facilidades Aduaneiras

▪

Desenvolvimento de Capital Humano

6.1.1

Incentivos para todas as empresas

Para todas as empresas:
▪

De qualquer setor produtivo

▪

De qualquer parte do país

▪

De qualquer dimensão

▪

Locais ou estrangeiras

São oferecidos os seguintes incentivos:
▪

Redução de 22% do Imposto sobre rendimentos;

▪

Pagamentos por operações de crédito concedidas por instituições financeiras internacionais, a um
prazo superior a um ano; estão isentas do pagamento de imposto sobre a saída de divisas (ISD Impuestos de Salida de Divisas);

▪

As novas empresas que se constituam estão isentas do pagamento do sinal relativo ao imposto sobre
rendimentos, durante 5 anos;

▪

São excluídos da base de cálculo do pagamento do sinal relativo ao imposto sobre rendimentos, os
lucros oriundos de novos investimentos que aumentem o emprego, melhorem os salários, que
envolvam aquisição de ativos, que melhorem a produtividade ou que inovem.

Reinvestimento em ativos produtivos
As empresas que reinvistam os seus lucros no país poderão obter uma redução de 10% nas taxas do
Imposto Sobre Rendimentos sobre o montante reinvestido em ativos produtivos, desde que seja
destinado à aquisição de novas maquinarias ou equipamentos, ativos para rega, material vegetativo e
todo o material destinado à produção agrícola, florestal, floricultura e pecuária, que seja utilizado para a
atividade produtiva e para a aquisição de bens relacionados com:
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▪

Investigação e Tecnologia que melhorem a produtividade

▪

Diversificação produtiva

▪

Aumento de emprego

Democratização do capital
A empresa cujo capital social, num montante não inferior a 5%, transfira a título oneroso, a favor de pelo
menos 20% dos seus trabalhadores, poderá adiar o pagamento sobre rendimentos e o seu Sinal
(pagamento adiantado), até 5 anos.
Incentivos Ambientais
São suscetíveis de dedução adicional de 100%:
As depreciações e amortizações correspondentes à aquisição de maquinaria, equipamentos e tecnologias
destinadas à implementação de mecanismos de produção mais limpa, mecanismos de produção de
energias renováveis (solar, eólica ou similares) ou à redução do impacte ambiental da atividade produtiva,
e à redução de emissão de gases de efeito de estufa.

6.1.2

ZEDES e Zonas Francas

As zonas especiais de desenvolvimentos, denominadas ZEDES (Zona Especial de Desarrollo) são espaços
delimitados do território equatoriano, identificados como um destino aduaneiro para que nelas sejam
desenvolvidos novos investimentos de atividades de transferência e desagregação de tecnologia e
inovação, diversificação industrial e de serviços logísticos.
As empresas que se instalem nas ZEDES beneficiam de:
▪

Taxa de imposto sobre rendimentos de 17%

▪

Isenção do pagamento de direitos sobre as mercadorias estrangeiras que entrem nestas zonas, para
o cumprimento dos processos legais.

▪

Taxa de 0% de IVA na importação de bens destinados exclusivamente à zona autorizada ou
incorporados em algum dos processos de transformação produtiva ali desenvolvidos.

▪

Crédito Tributário no IVA pago na compra de matérias-primas, fornecimentos e serviços provenientes
do território nacional que sejam incorporados no processo produtivo.

▪

Isenção do imposto sobre saída de divisas (ISD - Impuesto a la Salida de Divisas) na importação de
bens e serviços relacionados com a sua atividade autorizada.

▪

Isenção do ISD no pagamento das operações de financiamento externo.
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FIGURA 43 - MAPA DE ZEDES NO EQUADOR
Fonte: ProEcuador

As zonas francas são áreas delimitadas e autorizadas que oferecem vantagens especiais em relação ao
comércio externo, alfândegas, tributação de bens e serviços, taxas de câmbio, financiamentos e condições
laborais.
O Equador documenta todas as características e vantagens específicas das zonas francas no seu território
nacional na Ley de Zonas Francas. (Consultar a LEY DE ZONAS FRANCAS - Lei No. 1. RO/ 625 de 19 de
fevereiro de 1991).
Atualmente, existem as seguintes zonas francas no Equador:
▪

Metrozona (Quito)

▪

Zofragua (Guayaquil)

▪

Zofrac (Cuenca)

▪

Zoframa (Manabí)

▪

Zofre (Esmeraldas)

▪

Zofraoro (El Oro)

▪

Zona Manta (Manta)

▪

Parque Industrial (Cuenca)

▪

Zofracene (Riobamba)

▪

Zofra Pacific (Esmeraldas)

▪

Ecuazofra (Quito)

▪

Quiport (Quito)

▪

Zofra Mundo (Quito)

▪

Hospita del Valle (Quito)
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7. SETOR TICE
Durante as ultimas décadas a implementação das TIC no mundo foi fundamental, uma vez que têm vindo
a dar um contributo muito importante para o desenvolvimento socioeconómico e para a criação de
empregos.
O Equador, em 2014, foi dos primeiros países da América Latina e do Caribe (apenas com a Colômbia e o
Brasil melhor classificados) no ranking Global Connectivity Index (GCI), que é um barómetro que mede o
investimento em infraestruturas TIC e a intensidade do seu uso para ilustrar como as nações e indústrias
podem beneficiar do valor acrescentado resultante deste investimento (este índice serve de referência
útil para avaliar investimentos futuros).
O Equador apresentou, em software e serviços, uma importante evolução nos últimos anos, alcançando
em 2012 um valor recorde de consumo de 304 milhões de dólares. Este valor inclui a venda de software
e de diversos serviços de tecnologias de informação. O crescimento entre 2004 e 2012 foi bastante
significativo, com uma taxa anual próxima dos 22%, muito superior à média da dos setores da economia
no mesmo período.
Esta evolução, juntamente com o apoio proporcionado pelo estado às novas tecnologias e ao ambiente
empreendedor, permitirá ao Equador alcançar a médio prazo outro nível de desenvolvimento. Existe um
conjunto de programas estatais de transformação produtiva, em que as TIC, com especial destaque para
o Software, são um dos setores prioritários favorecidos com incentivos específicos.
A dimensão do mercado interno equatoriano, ainda que relativamente pequena em comparação com os
países envolventes, oferece uma oportunidade para testes de conceito e de mercado para novos produtos
dentro deste setor, reduzindo os custos e riscos que sempre acompanham a introdução de novos
produtos no mercado. Após serem ultrapassados estes testes com êxito no mercado equatoriano, abrese a porta ao enorme mercado consumidor latino, composto pela América do Sul e Central, assim como
toda a comunidade latina presente nos EUA - todos virtualmente interligados, falando o mesmo idioma,
com origens comuns e que contam com barreiras culturais reduzidas e condições socioeconómicas
semelhantes, abrangendo mais de 350 milhões de pessoas.
Segundo dados do Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, o setor das TIC
gerou mais de 29 mil postos de trabalho em 2013 e apontou para a existência de 3 026 empresas a operar
neste ramo. Segundo os mesmos dados, este setor representou 3,1% do PIB nacional equatoriano em
2013.
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8. SETOR DA CONSTRUÇÃO
O setor da Construção é um dos setores de maior importância para a economia nacional equatoriana.
Tanto a dinâmica das empresas construtoras como a sua influência na criação de emprego permitem
assinalar este setor como um dos eixos transversais essenciais para o crescimento e desenvolvimento
económico do país.
Segundo dados do Banco Central do Equador, este setor classifica-se como o 5º setor de maior
crescimento na última década (2005-2015), com uma taxa de crescimento de 85,5%.
Em 2015 este setor foi o quarto que mais contribuiu para o PIB nacional equatoriano, representando
10,1% do total e situando-se atrás das indústrias manufatureiras, do comércio, do petróleo e das minas.
Segundo dados do INEC - Instituto Nacional de Estadística y Censos, em 2015 foram concedidas 28 379
licenças de construção por parte dos governos autónomos descentralizados municipais do Equador. A
província que regista o maior número de licenças de construção no país é Guayas, com cerca de 20,1%,
seguida de Azuay, com 9,3, Tungurahua, com 8,3% y Pinchincha, com 7,1%. Ao analisar a participação ao
nível regional em relação ao total nacional, observa-se que a Região Interandina contribui com 51,6%, a
Região Costeira com 39,1%, e a Região Amazónica e a Região Insular com 9,3%.
As licenças emitidas para a execução de projetos de Novas Construções representam 88,6%, as
Ampliações correspondem a 9,7% e as Remodelações e Reconstruções representam 1,7%.
Do total das Novas Construções (25 140), cerca de 86,9% foram concedidas para projetos residenciais,
7,1% destinadas a construções não residenciais e 5,9% para construções mistas.
Apesar destes dados positivos, a taxa de variação percentual deste setor tem sofrido um decréscimo
progressivo desde 2011, fruto da diminuição dos níveis de dinamismo e investimento na economia. Este
decréscimo deve-se essencialmente a maiores necessidades de financiamento dos gastos públicos, ao
declínio da atribuição de empréstimos e à menor confiança para o endividamento a longo prazo, resultado
da desaceleração económica atual. A taxa de variação do PIB deste setor situou-se nos -1,1% em 2015.
Por outro lado, o sismo de 7,8 graus na escala de Richter que se sentiu na maior parte do território
equatoriano no dia 16 de abril de 2016 veio alterar o cenário atual e do futuro próximo deste setor. Foi
posta à vista a vulnerabilidade de uma parte das construções no país, especialmente as mais antigas, o
que deixou muitos edifícios irrecuperáveis e outros com uma grande necessidade de restruturação. Desta
forma, adivinham-se inúmeras oportunidades neste setor nos próximos anos, especialmente no que diz
respeito à construção residencial.
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9. SETOR DO TURISMO
Com o crescimento da economia equatoriana, especialmente na última década, os equatorianos
passaram a ter um maior poder de compra e a ter disponibilidade financeira para viajar. Isto refletiu-se
no número de saídas do país, que tem acompanhado este crescimento.
Este comportamento pode influenciar positivamente o Turismo em Portugal, que terá a oportunidade de
captar alguns destes turistas para visitarem o país. Sendo igualmente um país latino, Portugal poderá
interessar ao turista equatoriano ao nível do turismo religioso (Fátima), do turismo gastronómico e do
turismo cultural.

N U M E R O D E S A Í D A S D O EQ U A D O R
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FIGURA 44 - NUMERO TOTAL DE SAÍDAS DO EQUADOR
Fonte: Banco Central do Equador

Segundo dados do INEC, o número de saídas do Equador mais que duplicou entre 2005 e 2014, passando
de 1 367 156 milhões de saídas em 2005 para os 2 759 821 milhões de saídas em 2014.
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10. APRECIAÇÕES GERAIS
O comércio externo equatoriano no ano de 2015 enfrentou uma conjuntura internacional complexa, que
se refletiu essencialmente na sua balança comercial, com o decréscimo das exportações e das
importações.
A debilidade da procura agregada internacional como efeito da crise económica mundial, que ainda não
foi completamente ultrapassada, a valorização do dólar e, por sua vez, a desvalorização das moedas dos
principais países da região e a queda considerável do preço do petróleo, representam os principais fatores
negativos externos que atrasaram as exportações comerciais equatorianas e desaceleraram o
crescimento económico sustentável a que este país vinha assistindo nos últimos anos.
A 16 de abril de 2016, um sismo sacudiu toda a costa do Pacífico equatoriana, com epicentro situado entre
as paróquias de Pedernales y Cojimíes, na província de Manabí. Com uma magnitude de 7,8 na escala de
Richter e com as ondas sísmicas a serem sentidas na Colômbia, foi o mais forte sismo que abalou o país
nos últimos 35 anos, sendo igualmente dos mais destrutivos. Morreram mais de 600 pessoas e milhares
de edifícios desabaram ou ficaram afetados. Este desastre natural afetou principalmente as províncias de
Manabí, Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Los Rios, Santo Domingo e El Oro. O país enfrenta agora a
necessidade de recuperar deste desastre, reconstruindo todas as zonas afetadas, abrindo oportunidades
nos próximos anos no setor da construção.
Apesar deste decréscimo da economia no último ano, aliado ao desastre natural que abalou algumas das
principais estruturas de produção económica do país, o Equador tem-se revelado como uma economia
emergente. De acordo com a Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), a economia
equatoriana está entre as que apresentam melhor desempenho na América Latina, com um crescimento
médio de 4,5% ao ano, colocando-se como uma das economias de maior crescimento na América Latina.
O seu governo tem procurado privilegiar o investimento produtivo (seja ele nacional ou estrangeiro) e
melhorar as relações internacionais (especialmente com a Europa). Tudo isto proporciona inúmeras
oportunidades de investimento.
Desde as commodities, tradicionais na exportação, até ao turismo, que está no seu auge, o país demonstra
sinais de crescimento.
São várias as empresas que investiram no Equador em diferentes setores produtivos e industriais, como
a CBC (Guatemala), Arca (México), Petra Foods (Singapura), Surpapel (Chile) e Great Wall (China). Também
várias multinacionais estão estrategicamente posicionadas neste país, como a Coca-Cola, McDonald's,
Samsung, HP e a Chevrolet.
O investimento público, as infraestruturas, a melhoria da qualidade do ensino e do sistema judicial, têm
contribuído para melhorar os resultados macroeconómicos do país, convertendo-o num destino atrativo
para empresas estrangeiras.
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