Caro empresário,
Existe um enorme potencial de negócios entre Portugal e a Colômbia, nunca estes dois países estiveram tão próximos no
passado.
Esta aproximação reforçada pela entrada em vigor do Tratado de Livre Comércio com a União Europeia contribuirá para um
aumento das trocas comerciais e do investimento entre os dois países.
O crescimento dos fluxos turísticos entre Portugal e a Colômbia será enormemente facilitado com voos directos entre
Lisboa e Bogotá, a partir de Julho de 2014, e pela agilização de emissão de vistos turísticos para Portugal.
O “Golden Visa” permitirá a obtenção de residência em Portugal e a livre circulação nos 30 países europeus que pertençam
ao espaço Schengen.
Neste contexto de liberdade comercial a Câmara tem a missão de potenciar os negócios e a prosperidade da Colômbia e
de Portugal.
Rosário Marques
Directora Executiva
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Porque investir
em Portugal
Inserido na União Europeia

Voos directos para Portugal a partir de Julho 2014

Relacionamento próximo com Países Africanos (PALOP´s*)

Livre entrada de turistas colombianos (estimada Julho 2014)

Acordo de Livre Comércio com a Colômbia (TLC)

Excelente rede de infraestruturas viárias, portuárias, aeroportuárias e
ferroviárias

Tratado de Dupla Tributação com a Colômbia
Golden Visa – atribuição de residência a quem investir mais de 500 mil
euros.

Mão-de-obra muito qualificada e com domínio de várias línguas
Um dos países mais seguros do mundo
*PALOP´s – países africanos de língua oficial portuguesa: Angola, Moçambique,
Guiné-Bissau, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe
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Highlights
Situado na Europa, na costa Ocidental da Península Ibérica, tem como
fronteiras a Espanha e o Oceano Atlântico.

Distribuição da população no País:
Norte 36,7% l Centro 23,1% l Lisboa e Sul 40,2%

Tem uma área de 92.212 km2, compreendendo o território continental e
os arquipélagos dos Açores e da Madeira, situados no Oceano Atlântico.

Portugal tem um clima mediterrânico ameno.

Tem uma população de 10,6 milhões de habitantes.
A capital é Lisboa com 2,1 milhões de habitantes.
A língua oficial é o Português – o 5º idioma mais falado no Mundo.
A religião predominante é a Católica, sendo de salientar que o Santuário
de Fátima é o local de maior peregrinação anual.
A Moeda oficial é o Euro desde 2002.

Portugal tem cerca de 900 anos. É um dos melhores destinos turísticos
devido à beleza das suas praias, monumentos e paisagens. A praia Dona
Ana (Algarve - Sul de Portugal) foi considerada a melhor do Mundo pela
prestigiada revista Condé Nast Traveller e o Douro Vinhateiro, região onde
é produzido o Vinho do Porto, foi considerado Património da Humanidade
pela Unesco.
O Doing Business Report do Banco Mundial coloca Portugal nas melhores
posições do ranking de países onde é mais fácil iniciar negócios.
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Indicadores
Económicos e Políticos
Ranking de Facilidade em executar negócios
Reino Unido
Alemanha

PORTUGAL
INDICADORES ECONÓMICOS

10

PIB

21

Média regional . OCDE

29

Portugal

31

França
Espanha
Itália
Grécia

38
52
65
72

Fonte: World Bank. 2013. Doing Business 2014:
Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises.
Washington, DC: World Bank Group. DOI: 10.1596/978-0-8213-9615-5.
License: Creative Commons Attribution CC BY 3.0

2008

2009

2010

2011

2012

2013a

2014b

Milhões de EUR 171 983 168 529 172 860 171 126 165 107 165 339 168 152
Milhões de USD 252 815 234 255 229 904 237 865 212 988 218 247 215 235

PIB per capita EUR
USD

16 973
24 950

17 916
24 903

19 208
25 546

18 370
25 534

19 660
25 362

19 223 20 291
25 375 25 972

População

mil hab

10 622

10 633

10 637

10 622

10 579

10 499 10 489

Desemprego

% pop. Activa

8,5%

10,6%

12,0%

12,9%

15,9%

17,4%

15,7%

Saldo da
Balança
Corrente

Milhões de EUR
% PIB

-21 670 -18 370 -17 977 -12 321
-12,6% -10,9% -10,4% -7,2%

-3 137
-1,9%

1 488
0,9%

1 513
0,9%

Inflação
Portugal

taxa var.anual

2,7%

-0,9%

1,4%

3,6%

2,8%

0,3%

1,0%

Inflação União
Europeia 27 taxa var.anual

3,7%

1,0%

2,1%

3,1%

2,6%

1,7%

1,6%

Fonte: GEE - Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia; INE - Instituto Nacional de Estatística e Banco
de Portugal; Economist Intelligence Unit e Eurostat / Comissão Europeia
Notas: a) Estimativas b) Previsões: Eurostat; Comissão Europeia (European Economic Forecast - Outono de 2013),
Banco de Portugal; EIU - Economist Intelligence Unit (Novembro de 2013); Taxas de câmbio EUR / USD - Banco de
Portugal e EIU - Novembro 2013
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Indicadores
Económicos e Políticos
Membro da União Europeia desde 1986.
Integra:
Sistema Monetário Europeu (países que adoptaram o Euro como moeda)
Espaço Schengen (acordo entre países europeus sobre uma política de abertura das fronteiras e livre circulação de pessoas).

República democrática semipresidencialista. Osquatro Órgãos de Soberania são: Presidente da República, Assembleia da República, Governo e Tribunais.
Ligação forte aos PALOP (Angola, Cabo Verde, Moçambique, Guiné Bissau e São Tomé e Príncipe).
17º país mais pacífico do mundo (Global Peace Index 2011).
Sector dos serviços representa 79% do PIB, seguido da indústria com 23%.
Impacto da crise da dívida soberana na zona Euro fez-se sentir no crescimento do País. Os últimos dados económicos indicam uma inversão desse ciclo
negativo.
Custo do trabalho é competitivo, sendo o salário mínimo de 485 euros.
Evolução da taxa de inflação tem registado uma tendência decrescente estimando-se em 2013 em 0,3%.
O PIB per capita é de aproximadamente 20.000 euros.
43ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano da ONU.
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Mercado
de Oportunidades
País complementar e estratégico para um investidor colombiano.
País europeu mais próximo do Continente Americano, sendo porta de
entrada para:
Mercado Ibérico
Mercado Europeu
Mercado PALOP

51 milhões de pessoas
495 milhões de pessoas
220 milhões de pessoas

Religião e cultura semelhantes às da Colômbia.
O Tratado de Livre Comércio entre Portugal (UE) e Colômbia entrou em
vigor a 1 de Agosto de 2013 e cria “terreno fértil” para negócios com
Portugal.
O Acordo de Dupla Tributação, já aprovado, permite eliminar a dupla
tributação dos residentes dos Estados constituintes, tendo em vista
promover e reforçar as relações económicas entre os dois países. Entrará
em vigor em 2014.

Golden visa - Atribuição de vistos de residência aos empresários
estrangeiros que efectuem um dos seguintes investimentos em Portugal
por um período mínimo de cinco anos:
Transferência de capitais no montante igual ou superior a 1 milhão de euros;
Criação de pelo menos, 10 postos de trabalho;
Aquisição de bens imóveis de valor igual ou superior a 500 mil euros.

Processo para criação de empresas desburocratizado. Actualmente é
possível criar uma empresa em menos de 1 hora.
Não há restrições à entrada de capital estrangeiro nem limitações para
repatriar os lucros ou os dividendos. Não é obrigatório ter um sócio
português e não há obrigações específicas para investidores estrangeiros.
Os trabalhadores portugueses têm melhorado os seus níveis de
qualificação. Uma percentagem considerável consegue manter uma
conversação numa língua estrangeira sendo o inglês, o francês e o
espanhol as línguas mais faladas.
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Portugal
de Excelência
Em 2013, Cristiano Ronaldo, um jogador português, ganhou a Bola de Ouro,
prémio que distingue o melhor jogador de futebol do mundo. Neste desporto
têm sido vários os clubes portugueses a apostar em jogadores internacionais
colombianos.

A metalomecânica é um dos principais pilares da recuperação económica.
O crescimento das exportações deveu-se à qualidade das nossas PME´s
com forte capacidade de adaptação, agilidade, eficiência e esforço de
inovação.

No surf, as ondas portuguesas são consideradas das melhores do Mundo.

Na saúde e na investigação médica, Portugal é pioneiro em várias áreas.
Têm sido várias as descobertas associadas a cientistas portugueses que
têm sido distinguidos além fronteiras recebendo, entre outros, o Golden
Brain Award.

Maior produtor mundial de cortiça com mais de 50% da produção total.
Arquitectura de excelência com dois Prémios Pritzker já conquistados por 2
arquitectos portugueses – galardão máximo da arquitectura mundial.
Importantes inovações tecnológicas com origem nacional:
Multibanco e via verde das auto-estradas;
Portugal é líder em nichos de telecomunicações, tecnologia e serviços;
Softwares desenvolvidos por portugueses recebem regularmente prémios
internacionais - a NASA ou a Agência Espacial Europeia são bons exemplos de 		
instituições que utilizam programas informáticos portugueses.

Os engenheiros portugueses são regularmente solicitados para trabalharem
em todo o mundo. A maioria das ofertas destina-se a engenheiros mecânicos,
hidráulicos, de instrumentação, construção civil e informáticos.

Seja pelas praias deslumbrantes, património histórico ou gastronomia única,
Portugal recebeu, em 2013, sucessivas distinções no sector do Turismo.
Jornais como The Guardian, The New York Times e El País; televisões como
a CNN, revistas como a Forbes, distinguiram o país que tem visto o seu
número de turistas crescer de forma significativa.
Segundo o Financial Times, duas das 50 melhores universidades do
mundo no sector da gestão são portuguesas - A Universidade Católica
e a Universidade Nova.
Grande player mundial no sector do calçado. Quota de exportações de 95%
para 150 países que representaram 1,7 mil milhões de euros em 2013.
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Incentivos ao
investimento
O Governo português está fortemente empenhado em promover a
internacionalização das empresas portuguesas estimulando parcerias no
exterior tentando captar, simultaneamente, investimento para o País.
Para o período de 2014-2020, (Quadro comunitário Portugal 2020)
existem vários tipos de sistemas de incentivo ao investimento das
empresas que deverão ser analisados casuisticamente.
O acesso a estes incentivos rege-se pelos princípios da sustentabilidade
e viabilidade económica dos projectos apoiados, independentemente da
nacionalidade do investidor.

Os apoios visam o crescimento da produtividade e competitividade das
empresas nomeadamente nas seguintes áreas de intervenção:
I&DT – Apoios à Investigação e Desenvolvimento Tecnológico nas 		
Empresas.
Inovação – Apoios à Inovação pela via da produção de novos bens, 		
serviços e processos.
Qualificação PME – Apoios à Qualificação e Internacionalização de 		
PME.
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Aspectos
fiscais e legais
Portugal é um estado de direito em que os tribunais são independentes
do poder político.
A segurança jurídica é um factor crítico para captação de investimento
estrangeiro.
Os contratos de trabalho são a tempo indefinido ou limitado.
O período normal de trabalho é de 40 horas semanais.
Os impostos principais portugueses são:

IRS – Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares:
Existem 5 escalões diferenciados em função do rendimento.
IRC – Imposto sobre o Rendimento das Sociedades:
As PME´s podem beneficiar de regimes simplificados com taxas mais
reduzidas.

IVA – Imposto de Valor Acrescentado:
Incide sobre a despesa ou consumo e tributa o “valor acrescentado” 		
das transacções efectuadas.
IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis:
É um imposto que incide sobre os edifícios e que reverte a favor dos
municípios locais.
IMT – Imposto sobre as transmissões de imóveis.
Com taxas variáveis consoante o valor do imóvel.
IS – Imposto de selo
Incide sobre os actos, contratos e documentos não sujeitos a IVA.
As taxas dos impostos estão actualmente em discussão variando, as
municipais, em função da região e as nacionais em função dos valores
considerados.
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Infraestruturas
12º lugar no ranking mundial de qualidade de infraestruturas (World
Economic Forum).

Ligações rodoviárias com mais de 22.000 km. Uma das redes de autoestradas mais desenvolvidas, extensas e qualificadas da Europa.

5 portos marítimos internacionais, um dos quais de águas profundas,
integrados na rede europeia de auto-estradas do mar.

90% dos serviços públicos estão disponíveis on-line.

5 aeroportos internacionais com a maior parte das companhias aéreas
internacionais a operar no País. Em Julho, estreará o voo directo Bogotá
– Lisboa.

98% das grandes empresas e 90% das PME têm acesso à Internet de
banda larga.

Rede ferroviária com mais de 2.843 km assegurando a ligação das zonas
de maior concentração de população.

Redes de Nova Geração estão a ser implementadas por todo o país,
impulsionando os serviços de telecomunicações e a indústria da fibra
óptica.

95% do território nacional tem acesso à banda larga.
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Gastronomia Portuguesa

A gastronomia portuguesa mostra influências atlânticas e mediterrânicas. A UNESCO considerou recentemente a dieta mediterrânica como património
mundial, numa candidatura liderada por Portugal.
Principais Alimentos:
Pão, com uma variedade enorme em função da região. Todos os restaurantes colocam um pão na mesa como entrada.
Azeite, que acompanha refogados, sopas, doces e outros temperos. A principal produção nacional é no Sul sendo um importante produto de exportação.
Vinho, com uma variedade enorme, as principais regiões produtoras encontram-se no Douro responsável pelo famoso Vinho do Porto, que o País exporta
para o Mundo.
Peixe Fresco e Marisco integram muitos pratos tradicionais.
Bacalhau, muitas vezes denominado como “fiel amigo” é um dos alimentos com maior tradição no País sendo tradicional no Natal.
Carne, está também muito presente na gastronomia portuguesa. O Cozido à Portuguesa, que inclui uma variedade de carnes e legumes é considerado um
prato nacional.
Os portugueses são os Reis da Sopa, muitas vezes usada como entrada, ou mesmo como refeição ao jantar. Caldo verde, canja de galinha e sopa da pedra
estão entre as mais típicas.
Queijos e Enchidos são muito apreciados pelos portugueses e com tradição regional muito forte. São obrigatórios nas entradas de qualquer bom restaurante.
Doces, quase todas as localidades têm o seu doce típico, muitos deles têm origens ancestrais em mosteiros e conventos.
Em 2015, será realizado em Portugal, o Congresso Mundial de Turismo de Culinária.

13

Utilidades

Número Nacional de Socorro 112

Hotéis - www.hoteis.com

Policia de Segurança Pública 00 351 213 466 141

Este site concentra muita informação distinguindo localidade, conforto e preço.
Tem a particularidade de apresentar os preços em pesos colombianos.

Táxis - Serviço 24horas

Comboios - www.cp.pt

Lisboa
Porto

00 351 21 823 64 65
00 351 22 507 64 00

Existem comboios diários que fazem a ligação entre as várias cidades do País. Os
mais rápidos são os Alfa-pendulares ou Intercidades.

Rent-a-car (todos com estações nos aeroportos portugueses)

Restaurantes – www.restaurantes.aospontos.com

Principais Aeroportos		

O fuso horário de Lisboa corresponde a mais 5 horas ou 6 horas que
em Bogotá (horário de Inverno ou de Verão).

Avis
Europcar
Hertz
Lisboa
Porto
Faro

00 351 800 20 10 02
00 351 219 40 77 90
00 351 808 20 20 38
00 351 21 8413500
00 351 22 9432400
00 351 28 9800800

07:00 – 20:00
08:30 – 19:30
24 horas

a 7 km do centro de cidade
a 11 km do centro de cidade
a 4 km do centro de cidade

Muitas e variadas soluções quer em termos de cozinha tradicional quer em termos
de novas tendências. Este site, possível de consultar em espanhol, selecciona 10
sugestões, para cada localidade do País.

No final de Janeiro, a taxa de câmbio de cada euro era de 2.712,47COP.
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A Câmara de Comércio e
Indústria Luso-Colombiana

Fundada a 07 de Maio de 2012 na Embaixada da Colômbia em Portugal, os seus associados incluem as mais prestigiadas e inovadoras empresas portuguesas.
Associação empresarial de direito privado português, sem fins lucrativos.
Objectivo de fomentar as relações económicas e comerciais, parcerias de investimento, oportunidades de negócio, turismo e intercâmbio cultural entre
Portugal e a Colômbia.
Facilitador das relações bilaterais entre Portugal e a Colômbia.
Valores da amizade, igualdade e não discriminação, qualidade, confidencialidade, rigor, transparência, partilha, inovação e melhoria contínua.
Participa em feiras internacionais e promove a realização de conferências, missões, seminários de informação, congressos, bolsas de cooperação e outros
eventos de divulgação de Portugal e da Colômbia.
Os seus associados constituíram a 17 de Abril de 2013, a Câmara Colombo – Portuguesa, em Bogotá, na presença dos Presidentes da Colômbia e de
Portugal.
Série de protocolos com entidades oficiais destacando-se AICEP, Proexport, Corferias, Zonas Francas e outras Câmaras de Comércio.
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Consultores

Empresários

Investidores

Plataforma para a
Internacionalização

Advogados
Proexport
e AICEP

Comunidade
de Negócios

Plataforma informática acessível a partir de vários dispositivos com
destaque para PC e smartphones.
Ferramenta que permite aproximar as empresas, potenciar parcerias e
criar visibilidade on-line aos produtos e serviços.
Área pública: informação institucional e corporativa, serviços da Câmara
(CCILC), notícias, eventos, contactos e publicações gerais sobre mercados
e sectores.
Área privada: publicações específicas sobre o mercado português e
colombiano e informação sobre eventos reservados.
Área de serviços: fóruns, gestão e divulgação de projectos e iniciativas
concertadas.
Área promocional: lista de produtos e serviços que se encontra em
promoção e onde é possível efectuar venda directa.
Área de directório: lista de contactos, moradas, localização geográfica
das empresas constantes da plataforma, assim como de personalidades
relevantes no meio empresarial luso-colombiano.
Feira Virtual e Benchmarking suportando a divulgação de empresas,
produtos e serviços.
Disponibiliza um conjunto de indicadores estatísticos-chave.
Excelente marketplace para angariar oportunidades de negócio e
parcerias, apresentar propostas aos clientes finais ou reencaminhar a
oportunidade para os distribuidores.
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