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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 pelo Tratado de Livre Comércio com a União Europeia, contribuirá para um aumento das trocas 
comerciais e do investimento entre os dois países.

A Convenção para evitar a Dupla Tributação entre Portugal e a República da Colômbia irá fomentar as relações comerciais 
e estimular o investimento.

Prevê-se um crescimento progressivo dos fluxos turísticos entre Portugal e a Colômbia derivado do voo directo, que se iniciou 
em Julho de 2014, e da agilização da emissão de vistos turísticos para Portugal.

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
 



Motivos para internacionalizar para a Colômbia

Highlights

Indicadores económicos e políticos

Mercado de oportunidades

Colômbia de Excelência

Incentivos ao investimento

Aspectos fiscais e legais

Infra-estruturas

Gastronomia

Utilidades

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Colombiana

Plataforma para a internacionalização

04

06

08

10

12

14

16

18

20

21

22

24

Fotografia: Colombia Travel



04

País democrático com estabilidade política e económica.

Crescimento  médio anual do PIB em redor de 4% na última década, 
estimando-se uma taxa de crescimento superior nos próximos anos.

Tratados de Livre Comércio com acesso preferencial a mais de 1.500 
milhões de consumidores. 

Convenção para evitar a dupla tributação com Portugal.

Regime de Zonas Francas com localização geoestratégica e incentivos 
aduaneiros, tributários e locais consoante a região onde se situam.

Voos direitos de Lisboa para Bogotá desde Julho de 2014.

Vistos de turismo emitidos por 90 dias no momento da chegada;  
vistos de negócios ou trabalho concedidos ou renovados junto da 

Embaixada da Colômbia em Portugal ou dos serviços de estrangeiros 
na Colômbia.

Incentivos ao Investimento com igualdade de tratamento do investidor 
estrangeiro.

Localização geográfica privilegiada com acesso ao Atlântico e Pacífico.

Estado associado do Mercosul.

Integra a Aliança do Pacífico conjuntamente com o México, o Peru e 
o Chile (204 milhões de habitantes). Este bloco económico, apresenta 
um grande potencial de crescimento, sustentado pelo aumento da 
classe média e consequente incremento do consumo e investimento.

Governo e tecido empresarial colombiano reconhecem Portugal como 
aliado estratégico na Europa e em África. 

Motivos para internacionalizar
para a Colômbia 
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Situado na parte norte da América do Sul.

Tem uma superfície de 1.141.748 km2 e uma extensão marítima de 
988.000  km2.

Tem fronteiras com Venezuela, Peru, Equador, Brasil e Panamá. 

Acesso privilegiado aos Oceanos Atlântico e Pacífico. 

População de 48 milhões de habitantes.

A capital é Bogotá com uma população de 8.5 milhões.

Conta com 5 regiões económica e culturalmente diferenciadas, que 
se subdividem em 32 departamentos. 

Nunca entrou em default e goza de boa solidez financeira. 

A língua oficial é o castelhano. Existe actualmente um plano 
governamental de bilinguismo em execução privilegiando o inglês.

O português é a terceira língua mais falada na Colômbia.

A Colômbia tem em curso um processo de modernização da sua rede 
aeroportuária, sendo uma porta de entrada na América do Sul.

A moeda oficial é o peso Colombiano. (COP)

Highlights
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Indicadores
Económicos e Políticos
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Indicadores   Unidade 2009a 2010a 2011a 2012b 2013c 2014c 2015c

População Milhões 46,3 46,9 47,6 48,2 48,8 49,4 50

PIB a preços de mercado 109 USD 233,9 286,3 333,2 365,4 395,4 427,3 461,3

PIB per capita USD 5.052 6.102 7.007 7.586 8.107 8.656 5.052

Crescimento real do PIB % 1,7 4,0 5,9 3,8 4,3 4,6 4,9 

Consumo privado Var.% 0,6 5,0 6,6 4,6 5,3 5,2 5,6

Consumo público Var.% 5,9 5,5 2,6 4,4 4,2 4,3 4,3

Formação bruta
de capital fixo Var.% -1,3 4,6 16,7 6,0 8,0 9,5 10,5

Taxa de desemprego % 12,0 11,8 10,8 10,4 10,2 9,7 9,3 

Taxa de inflação % 4,2 2,3 3,4 3,2a 2,7 2,9 2,7

Fonte: 
DANE; Banco de la República; 
Grupo Bancolombia 2014

Fonte: 
EIU - The Economist Intelligence Unit 
a) Atual 
b) Estimativas 
c) Previsões
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Indicadores
Económicos e Políticos

4ª potência económica da América Latina e 33ª economia do mundo em termos de PIB. 

É a democracia mais antiga e estável da América Latina; à excepção de um curto período de ditadura militar (1953-57), todos os Presidentes foram eleitos 
democraticamente.

A economia colombiana cresceu sustentadamente ao longo da última década, registando uma taxa de crescimento anual do PIB em redor dos 4%.

Os 5 principais sectores impulsionadores do crescimento económico são: a indústria extractiva, as infra-estruturas, a agricultura, a construção de habitação 
e a inovação tecnológica.

As três principais Agências de Rating reconhecem o bom momento económico e financeiro do país, ressaltando a habilidade para controlar os choques 
externos, a capacidade em cumprir as obrigações e o aumento da sua credibilidade macroeconómica.

O sector dos serviços representa 55,1% do PIB, seguido da indústria com 38,1% e da agricultura com 6,8%.

O crescimento económico tem sido superior à média da região. A dívida externa  reduziu-se de forma significativa ao longo últimos anos (51% do PIB em 2002, 
30,6% em 2006 e 21% em 2012).

Custo do trabalho é competitivo, sendo o salário mínimo em redor de  230 euros. 

A taxa de desemprego tem registado uma tendência decrescente situando-se em 8,8% e a inflação em 2,5%  (dados de Julho de 2014).   

6º País do mundo com maior protecção ao investidor (Doing Business Report do Banco Mundial).

O PIB per capita tem crescido de forma muito acentuada sendo o valor actual superior a 60% do valor de 2009. É de salientar o grande crescimento da classe 
média.



08

A Colômbia é considerada um dos maiores centros de negócios da 
América Latina, existindo oportunidades de negócio em todos os 
sectores.

A Colômbia é uma importante plataforma de entrada no Continente 
Americano e, em particular nos Países do Mercosul (277 milhões de 
habitantes), Aliança do Pacifico (204 milhões) e demais Países com os 
quais celebrou acordos de Livre Comércio.

O Tratado de Livre Comércio com a União Europeia entrou em vigor 
em 2013.

O Tratado para evitar a dupla tributação é um instrumento crucial para 
o reforço das relações económicas entre os dois Países.

A constituição de uma empresa é um processo simples e 
desburocratizado.

A cultura dos negócios é semelhante à portuguesa.

40% do comércio marítimo é efectuado pelo Oceano Atlântico.

10

Mercado
de Oportunidades
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No ano 2013 a Colômbia foi considerada, pelo segundo ano 
consecutivo, a nação mais feliz do mundo (Independent Business 
Market Research - WIN Gallup International).

A Colômbia é o País com maior biodiversidade da América do Sul.

A qualidade do seu café é inquestionável sendo um dos maiores 
produtores do Mundo.

O País tem vindo a renovar-se e a actualizar-se no capítulo das 
tecnologias da informação e empreendedorismo. Medellin foi 
considerada a cidade mais inovadora do Mundo em 2013.

95% das esmeraldas do mundo são colombianas.

A Colômbia tem o maior festival de teatro da América do Sul. O Museu 
do Ouro (em Bogotá) exibe a maior exposição mundial de ourivesaria 
pré-hispânica.

Nos últimos 4 anos, Bogotá passou de 679 empresas com capital 
estrangeiro, para 1250.

A produção agrícola é muito rica beneficiando da estabilidade 
climatérica do País.

A Colômbia faz parte do grupo das economias emergentes com maior  
potencial de crescimento e perfil económico diversificado. Usufrui de 
um sistema financeiro sólido.

Colômbia
de Excelência
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Existem actualmente incentivos, reduções ou isenções fiscais que 
deverão ser analisadas casuisticamente.

O investimento estrangeiro na Colômbia regula-se pelo princípio da 
Igualdade de Tratamento. Aplicam-se as mesmas regras ao investidor 
colombiano ou estrangeiro.

Não existem restrições à saída de dividendos para o exterior.

     Existem actualmente mais de 100 Zonas Francas, divididas por área 
     geográfica e/ou sector de actividade.  Os seus benefícios incluem:

            Isenção de IVA e taxas aduaneiras.

            Redução do Imposto sobre o Rendimento. 

            Benefícios decorrentes dos Tratados de Livre Comércio e 
            para evitar a Dupla Tributação. 

            Armazenamento de mercadorias por tempo ilimitado 
            sem pagamento de impostos.

Incentivos ao
investimento
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Grande mobilidade de mão-de-obra alicerçada num sistema liberal 
de rescisões contratuais.

Os contratos de trabalho podem ser celebrados até 1 ano, com 
duração entre 1 e 3 anos e por tempo indeterminado.

O período normal de trabalho é de 40 horas semanais com um 
período de férias de 15 dias úteis por ano.

Os principais impostos nacionais e municipais são:

      “Impuesto sobre la Renta y Ganancia Ocasional” 
       
     “IVA – Impuesto de Valor Añadido”

 “Impuesto sobre la Renta para la Equidade (CREE)” 
       

      “Impuesto al Consumo”
         

      “Impuesto a las transacciones financieras”
     

      “Impuesto de Industria y Comercio”
      

      “Impuesto Predial”
       

Não existe um capital mínimo obrigatório na constituição de sociedades.

Aspectos
fiscais e legais
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Prevê-se que a Colômbia continue a dar prioridade a projectos de 
infraestruturas rodoviárias, portuárias, aeroportuárias e ferroviárias.

Infraestruturas rodoviárias: Está em curso o projecto de 
infraestrutura rodoviária “4G” que engloba mais de 8.170 km com um 
investimento estimado de 24.4 biliões de dólares. Contribuirá para o 
crescimento anual do PIB de cerca de 1,5% entre 2015-2019 e para a  
criação de 450.000 novos empregos durante o período de construção. 

Infraestruturas portuárias: Projectos que irão aumentar a 
capacidade portuária em 70%: ampliação de portos existentes e  
construção de novos portos - Puertos de Brisa (La Guajira), Ciénaga 
(Magdalena), Aguadulce (Valle) entre outros. Existem actualmente 9 
zonas portuárias marítimas e mais de 24 portos fluviais.

Aeroportos: A Colômbia tem uma excelente rede de aeroportos 
contando actualmente com 13 aeroportos internacionais. O El Dorado 
– Aeroporto de Bogotá é o segundo maior aeroporto internacional da 
América do Sul  (depois de São Paulo). Está em curso um processo de 
alargamento e modernização da rede aeroportuária.

Habitação: Construção de 1 milhão de casas de habitação social 
nos próximos 4 anos, nomeadamente 10 projectos nas cidades 
de Buenaventura, Cali, Barranquilla, Cartagena, Medellín, Neiva, 
Manizales, Soacha e Pereira (área total de 1.852 hectares). 

Infraestruturas ferroviárias: Segundo a ANI – Agência Nacional de 
Infraestrutura Colombiana - pretende-se construir  2.237 km de linha 
férrea nos próximos anos.

Infraestruturas
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Gastronomia Colombiana
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A gastronomia colombiana é muito variada em função das suas regiões.  As novas tendências aproveitam ao máximo os produtos nacionais traduzindo-se em 
sabores colombianos inovadores.

Grande parte da gastronomia contém carnes e especiarias, com uma clara influência espanhola.

Os tubérculos e frutas são parte fundamental dos pratos colombianos existindo em grande variedade.

Os principais pratos colombianos são:

 Ajiaco: É uma sopa de frango com 3 diferentes classes de batatas, que contém creme de leite e alcaparras. Normalmente é servida em pratos de barro,    
 acompanhada por um prato de arroz e abacate.

 Bandeja Paisa: É um prato de abundância tanto em variedade como em quantidade - contém feijão, arroz, porco, plátano, chouriço, arepas e salada com   
    carne moída.

 Tamales: É milho moído, misturado com porco ou frango, acompanhado com cebola, ovo e ervilhas.
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Utilidades

Aeroportos internacionais                                      
www.aerocivil.gov.co

Hotéis - www.cotelco.org
Este site centraliza um grande volume de informação relativa às 
localidades e categorias de hotéis.   

Restaurantes – www.losmejoresrestaurantes.com
Possibilidade de fazer reserva, conhecer novas tendências e eventos nas 
principais  cidades (Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Cali e Medellin). 

O fuso horário da Colômbia apresenta uma diferença de menos 5 ou 6 
horas em relação a Portugal (horário de Inverno ou de Verão).

No início de Julho de 2014, a taxa de câmbio de cada euro era de 
2.610,68 COP (pesos colombianos).

Número Nacional de Socorro 112

Policia Nacional de Colombia - www.policia.gov.co
Linha de Atendimento ao Cidadão - Bogotá  00 571 3159111/9112 
Linha de Atendimento ao Cidadão – Resto do País  00 571 01800910112

Taxis - Serviço 24 horas    
A melhor forma de solicitar um taxi na Colômbia é através dos hotéis ou  
restaurantes ou através da aplicação telefónica disponível em www.tapsi.
co e www.easytaxi.com/co. É possível descarregar uma aplicação para 
telemóvel que comprova os valores reais dos taxímetros.

Rent-a-car (possibilidade de levantamento nos principais aeroportos)
Avis         www.avis.com/car-rental/location/co
Colombiarentacar www.colombiarentacar.co/
Hertz www.hertzcolombia.com.co/

Fotografia: Colombia Travel



Fundada a 07 de Maio de 2012 na Embaixada da Colômbia em Portugal, os seus associados incluem as mais prestigiadas e inovadoras  empresas 
portuguesas e colombianas. 

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 a FITAC, Proexport, Corferias, Zona Franca Internacional de Pereira, Zona Franca de Santander,  
Câmaras de Comércio de Cartagena, Villavicencio e Câmara Colombiana de Comércio Electrónico.

A Câmara de Comércio e
   Indústria Luso-Colombiana
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Assessores

Empresários

Investidores

Advogados

Proexport 
e AICEP

Comunidade 
de Negócios

Plataforma para a 
Internacionalização
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Plataforma informática já disponível e 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 dos produtos e serviços.  

Informação institucional e corporativa, serviços da Câmara de Comércio 
e Indústria Luso-Colombiana, notícias, eventos, contactos e publicações 
gerais sobre mercados e sectores.

Publicações específicas sobre o mercado português e colombiano e 
informação sobre eventos.

Inclui informação actualizada sobre concursos públicos em Portugal, na 
Colômbia e na União Europeia

Área de serviços:  fóruns, gestão e divulgação de projectos e iniciativas 
concertadas.

Área de produtos:  lista de produtos e serviços  que se encontram 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 português e colombiano. 

Feira Virtual e Benchmarking suportando a divulgação de empresas, 
produtos e serviços.

Disponibiliza um conjunto de indicadores estatísticos-chave e vídeos 
sectoriais.

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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