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“O mundo era tão recente 

que muitas coisas careciam 

de nome e para mencioná-

las se precisava apontar 

com o dedo.”

Gabriel García Márquez- Cem 

anos de Solidão



Alguns nomes do sucesso 

Português na Colômbia
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 Jerónimo Martins (Ara) Retalho alimentar.

 Bluepharma e Tecnimede  Industria 

Farmacêutica.

 Parfois Franchising.

 Vortal  Software, “e-commerce” e 

plataformas “G2B2B”.

 Sonae Sierra  Retalho imobiliário.



Porquê  essas empresas 

escolheram a Colômbia?
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 População de Cerca De 50 Milhões De Habitantes.

 Média de Crescimento Do PIB De 4,6% nos Últimos 10 Anos.

 Redução Substancial Da Pobreza (4,6 milhões menos de

pobres em 6 Anos).

 Aumento importante da Classe Média.

 Grandes Centros Urbanos Facilitam a Estandardização da

Expansão Empresarial.

 O Comercio “On-line” Representa 4% Do PIB.



Porquê mais empresas portuguesas estão 

pensando investir na Colômbia?

 A Convenção para evitar a dupla tributação entre

Portugal e a Colômbia, em vigor desde 2015.

 Pelo TLC assinado com a União Europeia.

 Segundo a AIECEP, o crescimento das

exportações de Portugal a Colômbia foi de 34% de

2011 a 2015.

 Portugal é o sétimo pais investidor em

“Greenfield”, em Bogotá, capital da Colômbia.
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Regime Local de Investimento 

Estrangeiro

 Segundo o Decreto 1068 de 2015:

 O investimento estrangeiro é permitido em todos os setores da

economia, sem autorização governamental prévia.

 Tratamento não discriminatório para o capital estrangeiro a

respeito dos investidores locais.

 Princípio da igualdade no tratamento: a inversão de capital do

exterior na Colômbia é tratada para todos os efeitos, da mesma

forma que a realizada pelos colombianos.

 Estabilidade das condições de investimento observância das normas 

de proteção do investimento estrangeiro:

 ICSID.

 MIGA.

 OPIC.
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Regime Local de Investimento 

Estrangeiro (II)
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 Os investidores estão

autorizados a remeter 100% dos

rendimentos após impostos.

 Os investidores também podem

reinvestir os tais rendimentos.

 Os investidores têm direito a

reduzir, quitar ou transferir os

seus ventures a qualquer tempo.



Criação de Empresas e Direito Societário

A Colômbia conta com uma lei de

companhias flexível e moderna para

a criação de novas companhias

(SAS).

Uma companhia SAS pode ser

criada mediante um documento

particular protocolizado num notário e

conservatória mercantil.

As SAS são organizações flexíveis e

efetivas.

Na SAS, a personalidade coletiva

não pode ser levantada com base na

falta de pagamento de impostos ou

obrigações laborais.
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Colômbia e a Integração ao Entorno 

Global
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A Colômbia está comprometida com a integração regional desde 1960 (Lafta, Pacto

Andino).

Além da Aliança do Pacífico, a Colômbia conta com tratados de livre comércio com os

Estados Unidos, a União Europeia, o Canada, Israel, Coreia, Brasil, e a maioria dos

países da América latina e do Caribe.

O Pacto Andino é uma organização supranacional bem desenvolvida que emula a

União Europeia.

Rede de Tratados de Livre Comércio + desvalorização do peso, têm possibilitado o

crescimento das companhias exportadoras em 2015.

(Design da bandeira tomados do site www.mincit.gov.co)

http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=13228
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14850
http://www.tlc.gov.co/publicaciones.php?id=14850


Direito de Autor e Propriedade

Industrial 

Contamos com institutos eficientes de RPI.

Casos de marca registrada no instituto colombiano (SIC) em média,

demoram entre oito meses e um ano. Há também um trâmite “fast

track” (menor que seis meses).

A Colômbia é signatária da convenção de Berna e tratados modernos

de direito de autor como WCT e WPPT (a partir de 2002).

Membro ativo do PCT e do Protocolo de Madri para o Registro

Internacional de Marcas.
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Assuntos Fiscais

Novas companhias (SAS) com menos de 50 empregados e capital

menor a 1,07 milhões de Euros não pagam impostos sobre o

rendimento durante os dois primeiros anos (Lei 1429/2010).

Isenção para pagamento de impostos sobre o rendimento para

empresas de software produzido na Colômbia.

Isenções fiscais para IED em serviços hoteleiros até dezembro de

2017.

As companhias de desenvolvimento de software recebem benefícios

fiscais especiais.

Graças ao princípio de não discriminação estabelecido no artigo 23 da

Convenção de DT, os contribuintes portugueses não ficam sujeitos a

tributação mais gravosa do que aquela a que estejam sujeitos os

nacionais colombianos.
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Escritório Reyes & Reyes 

Advogados

 Oferecemos serviços jurídicos “world-class” a empresas

estrangeiras.

 Associados das Câmaras de Comercio Luso-

Colombiana e Colombo-Espanhola, da ICG e de outras

associações de firmas de advogados.

 Parceiros para novas ventures com interesse em entrar

nos mercados latino-americanos.
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Para concluir

 A Colômbia oferece estabilidade e

instituições legais de classe mundial para

investidores estrangeiros.

 Reyes & Reyes Advogados, o seu parceiro

para entrar nos mercados latino-

americanos.

 “O único risco é querer ficar”.
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