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GUIAS PRÁTICOS | PROJETO ESPALHA TALENTOS

O projeto Espalha Talentos / Spread Talents, dinamizado pela Fundação da Juventude, constitui 
uma ação coletiva para a implementação de um processo colaborativo para a internacionaliza-
ção de Jovens Talentos nacionais no âmbito das Indústrias Culturais e Criativas.

No âmbito deste projeto, os guias Tendências de Mercado | Creative Biztrends pretendem com-
pilar e disseminar tendências e informação sobre o sector cultural e criativo, em particular para a 
sua internacionalização junto dos mercados: I. Europa: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino 
Unido; II. América: Estados Unidos, Canadá e Brasil; III. PALOP - Países Africanos de Língua Oficial 
Portuguesa; e IV. Ásia: China, Japão e Coreia do Sul.

O guia I. Europa: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido apresenta uma caracterização 
económica e de perfil de mercado dos países mencionados, enquanto parceiros intracomunitários 
e extracomunitário no caso do Reino Unido, considerando também que se tratam das 5 maiores 
economias da Europa. 

MERCADOS DA EUROPA: ALEMANHA, FRANÇA, ESPANHA, ITÁLIA E REINO UNIDO

Face à reduzida escala do mercado interno, a economia portuguesa é fortemente dependente da 
atividade exportadora. Em particular após a crise financeira de 2009/2011, muitas empresas e em-
presários nacionais apostaram no crescimento de vendas em mercados externos, o que, a par do 
turismo, permitiu garantir a estabilidade económica do país até 2019. Mesmo sectores tradicionais 
como o têxtil e o calçado souberam capacitar-se e aumentar a sua relevância no mercado exter-
no. Tal processo é, igualmente, imperativo para o Sector Cultural e Criativo (SCC), beneficiando da 
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crescente integração dos mercados resultante da universalização das plataformas digitais globais 
de produção e distribuição de conteúdos culturais e criativos.

Não obstante as reconhecidas condicionantes à internacionalização do SCC (a sua pequena esca-
la, o seu perfil empresarial - maioritariamente constituído por microempresas -, a sua associação às 
especificidades culturais e linguísticas do país, a sua reduzida capacidade de investimento), o setor 
tem mostrado capacidade de se abrir internacionalmente, beneficiando do impulso conferindo por 
uma geração de empreendedores mais jovem e mais capacitada.

No entanto, e face ao diagnóstico desenvolvido no âmbito do projeto Espalha Talentos, é reconhe-
cida a necessidade de reforçar o conhecimento dos principais mercados-alvo, interpretando as 
suas dinâmicas e tendências, bem como identificando o respetivo enquadramento legal e regula-
mentar.  

O guia I. Europa: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido apresenta uma caracterização 
económica destes países, enquanto potenciais mercados para as empresas que integram o Sector 
Cultural e Criativo (SCC) português. Aborda-se o contexto destas economias europeias, as maiores 
da Europa, assim como as suas dinâmicas e tendências de importação, perspetivando potenciais 
oportunidades de internacionalização para o SCC português. Dada a crescente importância do 
comércio digital consideram-se, também, os indicadores de maturidade digital e as principais ca-
racterísticas dos consumidores / utilizadores, acrescentando conhecimento sobre as possibilidades 
do e-commerce. 

Visando apresentar-se como um guia útil e prático, disponibiliza, ainda, informação relativa ao en-
quadramento legal e regulamentar inerente aos processos de internacionalização de negócios, 
direcionando para os principais documentos, acordos, normas e entidades com aplicabilidade e 
intervenção neste domínio. A informação compilada neste guia recorre à informação disponível na 
plataforma Portugal Exporta da AICEP, enquanto fonte privilegiada, complementando informação 
através de fontes específicas para cada país e subsector em análise1. 
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CARACTERIZAÇÃO 
DOS MERCADOS
ALEMANHA

BI_MERCADO
Diferença Horária: +1 hora em relação a Portugal Continental 
Principais línguas: Alemão 
Nº Habitantes: 82,8 milhões
Moeda: Euro
Câmbio: 1€ = 1,2098 USD (média fevereiro 2021)

1   The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 |  
     IT – Corruption Perceptions Index 2019
3   Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa
4   2018 Cultural and Creative Industries Monitoring Report (2018) Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 3,792 biliões USD 
PIB | per capita 45 781 USD
Crescimento real do PIB | 5,3%

Importações | 1,171 biliões USD
Exportações | 1,383 biliões USD

Taxa inflação | 0,4%
Variação do Consumo Público | +4%
Variação do Consumo Privado | -6,6 %

Taxa de desemprego | 4,2%

CONTEXTO DE NEGÓCIO1

Ranking Global | 9º /82
Competitividade | 7º /141
Facilidade | 22º /190
Transparência | 9º /179

Risco Geral | A  
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | AA  
(AAA risco menor – D – risco maior)
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• 4ª Economia mundial
• Maior mercado da União Europeia
• 3ª posição nos principais importadores

e exportadores mundiais
• 3º destino das exportações portuguesas
• A importante dimensão do sector

industrial e a dependência das exportações
tornam o país muito exposto à atual
diminuição da procura a nível global face
à crise da pandemia Covid-19.

Altamente competitivo e maduro o mercado 
alemão apresenta oportunidades em secto-
res abertos à importação nomeadamente o 
vestuário e calçado (nos quais há cada vez 
mais nichos para a alta qualidade), outros 
produtos do sector têxtil e mobiliário de luxo 
(quer doméstico como para hotelaria).

Também a indústria de ponta e alta tecnolo-
gia se mostra cada vez mais recetiva a mar-
cas portuguesas de bens de equipamento e 
TICE. 

Em 2017, o SCC na Alemanha 
correspondeu a:  

• 102 409 milhões € de valor acrescentado
representando 3,1% do PIB
 (+2% relativamente a 2016);

MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 5 

• 74 Milhões | Utilizadores de internet
• 64 Milhões | Compradores online
• 77 % Compradores online no total

da população

• 88,2% Taxa de penetração de internet
• 86,6 % Taxa de penetração de smartphones
• Digitalização  | 2 / 115 6

• 2º mercado europeu de comércio eletrónico

• 1 157 683 postos de trabalho diretos
(+3,4% relativamente a 2016), dos quais

22% trabalhadores independentes;
• 254 700 empresas e cerca de 9 500

novas startups (taxa de startup 5,1%);

Perfil do consumidor 
online alemão:

• Compara produtos e preços;
• Gosta de encontrar descrições de produtos

no seu idioma nativo;
• Compra preferencialmente em sites sem

custos de envio;
• Muito exigente em termos de prazos

de entrega;
• Prefere receber o produto em casa;
• Adquire principalmente produtos de

eletrónica, media e de moda;
• Não hesita em fazer reclamações

e devoluções;
• Gosta de fazer compras em sites

internacionais;
• Apresenta uma baixa confiança na

utilização de cartões para efetuar
pagamentos;

• Os mais jovens gostam da ideia de se
utilizarem drones para entrega dos pedidos

diretamente em casa.

5  Statista Digital Market Outlook, 2021;  6 L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
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Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

1,2 Bi
Total (USD)

MÁQUINAS E APARELHOS

VEÍCULOS E OUTRO 
MAT. TRANSPORTE

METAIS COMUNS

OUTROS PRODUTOS

COMBUSTÍVEIS

INSTRUMENTOS 
D...

ALIMENTARES

VESTUÁRIO

VESTUÁRIO
VALOR (USD): 37 249 910 757

MINERAL

MATER..
CALÇA-

DO

MADEIRA

PELES

AGRÍCOLAS

PLÁSTICOS 
E BORRACHA

QUÍMICOS

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2019
Ano

CHINA

EUA

POLÓNIA FRANÇA

PAÍSES
BAIXOS

REINO
UNIDO

ESPANHA

BÉLGICA

ITÁLIA SUÍÇA

HUNGRIA

RÚSSIA

TURQUIA

SUÉCIA

ROMÉNIA

ESLOV.

JAPÃO

ÁUSTRIA

CHEQUIA

IRLANDA

643,3mM
Total (USD)

5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019):7 

• China (11%),
• Países Baixos (8%),
• Estados Unidos da América (7%),
• Polónia (6%),
• França (6%).

56% importações da Alemanha tiveram 
origem na UE.

No grupo de serviços do SCC importados pela 
Alemanha, em 2014, destacaram-se:

• Serviços de informática e computação;
• Pesquisa, Investigação e conhecimento;
• Publicidade e pesquisas de mercado.

No que diz respeito a bens e serviços do SCC, 
em 2014, a Alemanha importou 29 mil milhões€, 
tendo como principais fornecedores:
• Polónia (2,3 mil milhões €)
• Itália (1,6 mil milhões €)
• Holanda (1,5 mil milhões €)

5 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS (2019):8 

• Máquinas e aparelhos (26%),
• Produtos Químicos (13%),
• Veículos automóveis e outros veículos

terrestes (12%),
• Metais Comuns (7,3%)
• Combustíveis (6,7%)

56% importações da Alemanha tiveram 
origem na UE.

No domínio da Economia Criativa e sectores 
complementares, em 2019, a Alemanha 
importou a Portugal cerca de: 

• 438 M€ de Têxteis
• 297,9 M€ do sector Calçado 9

• 2,9 M€ do sector Ourivesaria
• 1 M€ Relojoaria

identificando-se oportunidades em fileiras 
da Moda.10

Após décadas de deslocalização da produção têxtil para 
países distantes, prevê-se que a produção têxtil regresse à 
Europa em maior escala colocando Portugal num lugar de 

destaque (CCIP)

COMÉRCIO INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

7 ComTrade, 2020;  8 ComTrade, 2020;  9 ATP 2021 e APPICAPS 2020;  10 Câmara de Comércio e Indústria Luso-alemã
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Retirado de PortugalExporta, AICEP
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(2019) 

• 3º cliente das exportações portuguesas
de bens (12%)

• 2ª posição ao nível das importações (13%).

(2016-2020) 

Exportações PT / DE: +2,5%, 
Importações PT / DE: + 2,9%. 

Balança comercial de bens desfavorável a 
Portugal - défice de 2 668 milhões € em 2020.

(2019) Exportações: Máquinas e Aparelhos (27%), Veículos  
e outro material de transporte (25%), Instrumentos de ótica 
e de precisão (9%), Plásticos e borracha (7%), Produtos 
químicos (5%) 
Importações: Máquinas e aparelhos (30%), Veículos e ma-
terial de transporte (27%), Produtos químicos (15%), Plásticos 
e borracha (6%), Metais comuns (5%).

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

11 Travel Bi, Turismo de Portugal

Embora não conste na sua lista de principais 
fornecedores, a Alemanha constitui o  

4º MERCADO ESTRANGEIRO  
DE TURISMO EM PORTUGAL,
2º ao nível de dormidas, com reflexo   
no consumo e fruição de PATRIMÓNIO 
CULTURAL, MUSEUS, EVENTOS, etc 

PROCURA TURÍSTICA EM PORTUGAL
ALEMANHA – 4º MERCADO EMISSOR, 2019:11 

1 541 398 TURISTAS  |   5,7%
5 919 635 DORMIDAS  |  8,4%

Em 2020, apesar da situação pandémica, o mercado 
alemão manteve uma expressão significativa de 443 890 
visitantes, num total de 10,5 Milhões (-61,3% face ao  
período homólogo)
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Face à diversificação de novas atividades 
ligadas à transição digital, a Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-alemã encontra-
se a criar um departamento direcionado ao 
universo das Startups e da Economia Digital 
enquanto segmento com grande potencial de 
crescimento, e considerando o ecossistema 
português relevante na Europa.

A Creatives Unite Platform, gerida pela 
European Creative Hubs Network e 
pelo Goethe-Institut, reúne iniciativas e 
informações úteis aos SCC, nomeadamente 
projetos de cooperação, open calls e outras 
oportunidades de internacionalização.

No que diz respeito às atividades artísticas, 
segundo dados do INE, para o período 
2017-2019, a Alemanha constituiu o principal 
mercado europeu na exportação de Artes 
Performativas de origem portuguesa, 
além de importar bens dos subsetores de  
Artes Visuais e de Audiovisual e Multimédia.

PRINCIPAL IMPORTADOR
DE ARTES PERFORMATIVAS  |  3,5 M€ (2019)

Artes Visuais  |  611 m€
Audiovisual e multimédia   |  718 m€

Apenas precedido por França e Espanha, 
a Alemanha tem constituído o 3º principal 
mercado europeu para a exportação de 
artesanato português, traduzindo a procura 
de bens intimamente ligados à expressão 
cultural, criativa e identitária.

3º MERCADO INTERNACIONAL  
PARA O ARTESANATO PORTUGUÊS

14,3 M€  (2019)

O potencial do mercado alemão e as 
oportunidades de negócio para outros sectores 
do SCC português, traduz-se também ao nível 
dos grandes eventos / missões que a Alemanha 
organiza em torno do SCC, entre outros:

• Forward Online Festival  (Munique)
Transversalmente relacionado com
a transformação da sociedade pela
digitalização promovendo a sua aplicação
ao design, criatividade e comunicação.

• Automatica (Munique)
Evento internacional para exposição
e debate de inovação e cruzamento na área
da robótica, computação e automação.

• Jazzahead (Bremen)
Um festival feira de música que integra
dimensões de Trade Fair, Showcase,
Conferências e Speedmeetings.

• Frankfurter Buchmesse (Frankfurt)
Uma das mais importantes feiras mundiais
para o sector Livreiro e de Edição.
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FRANÇA

BI_MERCADO
Diferença Horária: +1 hora em relação a Portugal Continental 
Principais línguas: Francês; dos numerosos dialetos regionais, 
destacam-se o bretão e o basco 
Nº Habitantes: 67,4 milhões de habitantes (dos quais 2,2 milhões 
nos Départements d’Outre Mer estimativa jan 2021)
Moeda: Euro
Câmbio: 1€ = 1,2098 USD (média fevereiro 2021)

12   The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 
 | IT – Corruption Perceptions Index 2019

13   ComTrade, 2021

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 2,597 biliões USD  
PIB | per capita 39 789 USD
Crescimento real do PIB | -8,3 %

(2019)13 
Importações | 643 mil milhões USD
Exportações | 556 mil milhões USD

Taxa inflação | 0,5%
Variação do Consumo Público | -3,1 %
Variação do Consumo Privado | -7,4 %

Taxa de desemprego | 8,2%

CONTEXTO DE NEGÓCIO12

Ranking Global | 14º /82

Competitividade | 15º /141

Facilidade | 32º /190

Transparência | 23º /179

Risco Geral | BBB  
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | A  
(AAA risco menor – D – risco maior)
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• 7ª economia mundial,
• 2ª ao nível da União Europeia,
• 6ª posição, a nível mundial, como um dos

principais exportadores e importadores.

A dimensão do país e o poder de compra dos 
consumidores fazem de França um mercado 
potencial para as empresas portuguesas e 
apresenta oportunidades de negócio em 
diversos sectores de atividade:

• É importante que os agentes económicos
marquem presença nas “feiras-âncora”
que se realizam no país e avaliar as
oportunidades que o comércio eletrónico
pode oferecer.

• Por outro lado, a aposta em produtos
de qualidade e altamente diferenciados
é fundamental para fazer face à forte
concorrência, sobretudo francesa. 14

Em França, o SCC caracteriza-se, 
entre outros, pelos seguintes pontos 
fortes: 15   

• Os bens de design são as exportações
líderes, seguidos de joalharia,

• O segundo maior subsector foi o editorial
(livros e periódicos), tendo o país quase
5 000 editoras,

• As Artes Visuais são o subsector cultural com
o maior número de empregos (300 000).

MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 16 

56 Milhões | Utilizadores de internet

48,5 Milhões | Compradores online
74 % Compradores online no total  
da população

84% Taxa de penetração de internet
80% Taxa de penetração de smartphones

Digitalização 17  | 17 /115

O comércio eletrónico encontra-se em franco 
crescimento, representando, em 2020, 13,4% 
do comércio a retalho.

• A percentagem de consumidores via
e-commerce deverá atingir 78% da
população em 2025 (superior à média
mundial 63%);

• O gasto médio dos franceses em compras
online deverá atingir 1 215 USD em 2021 e ter
um crescimento médio anual de 3,7% até
2025. (Gastos superiores à média mundial)

• Os compradores online concentram-se
entre os 25-54 anos (68%), repartem-se
uniformemente pelos três escalões de
rendimento, sendo ligeiramente superior
nos rendimentos médios (35,9%),

14  SCâmara de Comércio e Indústria Luso-francesa.   
15  UNCTAD, Creative Industries, Country Report, 2018  
16  Statista Digital Market Outlook, 2021
17  L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
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Retirado de PortugalExporta, AICEP

2019
Ano

643,3mM
Total (USD)

PORTUGAL
VALOR (USD): 7  817 264 081

ALEMANHA

BÉLGICA ESPANHA PAÍSES
BAIXOS

CHINA

ITÁLIA

EUA

REINO
UNIDO TURQUIA RÚSSIA CHEQUIA

POLÓNIA

JAPÃO

IRLANDA

ÍNDIA

ARÁBIA SAUDITA

SUÍÇA

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2019
Ano

643,3mM
Total (USD)

MÁQUINAS E APARELHOS

VEÍCULOS E OUTRO 
MAT. TRANSPORTE

METAIS
 COMUNS

OUTROS PRODUTOS

COMBUSTÍVEIS
MINERAIS

INSTRUMENTOS 
D...

ALIMENTARES

VESTUÁRIO

MINERAIS 
E MI..

PELES E..

MADEIRA
MATÉ..

AGRÍCOLAS

PLÁSTICOS 
E BORRACHA

QUÍMICOS VESTUÁRIO
VALOR (USD): 23 951 668 961

5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019):18 

• Alemanha (15%),
• China (9%),
• a Itália (8%),
• EUA (7%),
• Bélgica (7%)

Em 2014, França importou cerca de 25 mil 
milhões € em produtos e serviços do SCC e 
subsectores complementares, tendo como 
principais fornecedores:

• Itália (3,3 mil milhões USD)
• Alemanha (2,3 mil milhões USD)
• Espanha (996 milhões USD)
• Reino Unido (929 milhões USD)

5 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS 
(2019):19 

• Máquinas e Aparelhos (22%),
• Veículos e Outro Material de Transporte (15%),
• Produtos Químicos (11%),
• Combustíveis Minerais (10%)
• Metais Comuns (7%).

Portugal integrou a lista de principais fornece-
dores de França, destacando-se entre como 
produtos do SCC e sectores complementares: 

• 679 M€ do sector Têxtil
• 361,8 M€ do sector do Calçado
• 13,9 M€ do sector Ourivesaria
• 12,7 M€ do sector Relojoaria

COMÉRCIO INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

18 ComTrade, 2021;  19 Idem

O perfil do consumir online francês:  

• Compara produtos e preços, sendo este
um dos principais fatores de escolha;

• Gosta de encontrar descrições dos
produtos no seu idioma nativo;

• Compra preferencialmente em sites sem
custos de envio;

• Valoriza a política de devoluções gratuitas;
• É exigente e não hesita em devolver

os produtos quando não correspondem
às suas expetativas;

• Valoriza entregas rápidas e é sensível
à possibilidade de poder escolher o prazo
de entrega;

• Confia no comércio online;
• Manifesta um crescente interesse

pela economia circular e por produtos
ecológicos;

• Domina as tecnologias;
• Está bastante recetivo a fazer compras

transfronteiriças.
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De referir que França, Espanha, Brasil, 
Hong Kong e Itália são os principais 
mercados de exportação da ourivesaria 
portuguesa (AORP)

A estrutura de importações francesas verifica, 
também, uma significativa margem de 
importação de Vestuário, Matérias têxteis  
e Calçado. 

Pelo dinamismo que têm revelado, destacam-se como oportunidades para 
exportação: o sector da moda; a fileira casa, com especial destaque para  
o mobiliário de gama alta e de luxo, de design moderno e inovador.

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa, relativamente ao mercado francês

A Première Vision constitui uma das mais importantes feiras mundiais na fileira moda, destinada 
exclusivamente a profissionais do sector. Em 2021 teve a sua primeira edição online e registou a 
presença de 54 empresas portuguesas, em diversas categorias: Fabrics, Leather, Acessories, Yarns 
Manufacturing e Smart Creation.

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

(2019) Exportações: Veículos e Outro Material de 
Transporte (22%), Máquinas e Aparelhos (11%), Metais 
Comuns (10%), Plásticos e Borracha (7%) e Vestuário (6%).  
Importações: Veículos e Outro Material de Transporte 
(49%), Máquinas e Aparelhos (12%), Produtos Químicos (7%), 
Produtos Agrícolas (6%) e Metais Comuns (4%).

(2019) 

• 2º cliente das exportações portuguesas
de bens (13%)

• 3ª posição ao nível das importações (10%

(2016-2020) 
Exportações PT / FR: + 6,5% 
Importações PT / FR: + 15,7%.

Balança comercial de bens desfavorável a 
Portugal, - défice de 105 Milhões € em 2019.
Em 2020, esta situação reverteu-se com um 
excedente de 2 280 Milhões € para Portugal

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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20 Travel Bi, Turismo de Portugal

França constitui o  

3º PRINCIPAL MERCADO  
ESTRANGEIRO DE TURISMO 
EM PORTUGAL, 
contribuindo para o consumo e fruição cul-
tural, em termos de: PATRIMÓNIO CULTURAL, 
MUSEUS E GALERIAS,EVENTOS, ETC.

PROCURA TURÍSTICA EM PORTUGAL
FRANÇA – 3º MERCADO EMISSOR, 2019:20

1 623 207  TURISTAS  |   6%
4 595 393 DORMIDAS  |  6,5%

Em 2020, apesar da situação pandémica, o mercado 
francês manteve uma expressão significativa de 478 271 
visitantes, num total de 10,5 Milhões (-61,3% face  
ao período homólogo)

No que diz respeito às atividades artísticas, 
segundo dados do INE para o período 2017-
2019, a França constituiu o principal mercado 
europeu na exportação de Artesanato 
português e um relevante importador nos 
sectores de Livros e Publicações e Artes Visuais 
e Audiovisual e Multimédia.

PRINCIPAL IMPORTADOR
ARTESANATO  |  18,6 M€

2º MERCADO EUROPEU 
Livros e Publicações | 4,6 M€
Artes visuais | 1,5 M€

Refere-se ainda a importância  
do Audiovisual e multimédia | 1,7 M€ 

Historicamente associado à vanguarda 
dos sectores da moda e do luxo, e 
um dos principais palcos da indústria 
cinematográfica mundial (apresentado no 
Festival de Cannes) o mercado francês revela 
potencial para outros subsectores do SCC, 
designadamente*: 

• The International Heritage Fair (Paris)
a mais antiga e consolidada Feira
Internacional do Património Cultural,
imperdível para os stakeholders do sector:
profissionais da área da restauração e
preservação do património edificado,
tangível e intangível. É uma oportunidade
para o intercâmbio de experiências sobre
a proteção e dinamização do património.

• MIDEM (Cannes)
Também já “histórico” - lançado em 1967 -
o Midem dedica-se à indústria da música,
promovendo o encontro de negócios,
estratégia e criatividade e reunindo os
principais atores do ecossistema musical.

• Museum Connections (Paris)
Encontro para negócios associados a
Museus e Turismo cultural, consistindo na
apresentação de soluções museológicas,
dispositivos tecnológicos, mas
também produtos de carácter cultural,
complementada por conferências
internacionais.

* França tem cerca de 39 sítios classificados na lista 
do Patrimônio Mundial da Unesco, posicionando-se
no quarto lugar no ranking global.
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CARACTERIZAÇÃO 
DOS MERCADOS
ESPANHA

BI_MERCADO
Diferença Horária: +1 hora em relação a Portugal Continental
Principais línguas: A língua oficial é o espanhol - castelhano.
Existem, ainda, línguas cooficiais nas respetivas Comunidades
Autónomas: o catalão, o valenciano, o basco (euskera) e o galego
Nº Habitantes: 46,7 (estimativa 2019)
Moeda: Euro
Câmbio: 1 EUR = 1,2098 USD (média fevereiro 2021)

21   The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – 
Corruption Perceptions Index 2019

22   ComTrade, 2020

CONTEXTO ECONÓMICO

PIB | 1, 278 biliões USD
PIB | per capita 27 339 USD
Crescimento real do PIB: -11%

(2020) 22

Importações | 330 mil milhões de USD
Exportações | 312 mil milhões de USD

Taxa inflação | -0,3%
Variação de Consumo Público | 4,5%
Variação de Consumo Privado | -12,4 %
Taxa de desemprego | 15,6%

CONTEXTO DE NEGÓCIO21

Ranking Global | 28º /82

Competitividade | 23º /141

Facilidade | 30º /190

Transparência | 32º /179

Risco Geral | BBB
(AAA risco menor – D – risco maior)
Risco Económico | BBB
(AAA risco menor – D – risco maior)
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MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 24 

38,8 Milhões | Utilizadores de internet

29,6 Milhões | Compradores online
63,4% Compradores online no total da 
população

83,1% Taxa de penetração de internet
83% Taxa de penetração de smartphones

Digitalização25 | 24 / 115

Espanha é um dos mercados europeus 
com maior potencial para o e-commerce, 
doméstico e internacional:

• A entrada de operadores como a Amazon
e a AliExpress impulsionou o crescimento do
e-commerce;

• A crescer a uma taxa média anual de 5,5%
entre 2021 e 2025, prevê-se que as compras
dos espanhóis via e-commerce atinjam
29,6 mil milhões de USD.

• Os compradores online concentram-se
entre os 35-54 anos (53%) e repartem-se,
de forma semelhante, entre homens e
mulheres, e integram os três escalões de
rendimento, destacando-se os valores dos
escalões médio (34%) e alto (36%).

• 14ª maior economia mundial
• 5ª no âmbito da União Europeia
• 1º destino das exportações nacionais
• Potencial porta para o mercado da

América Latina
• Fragilidades da economia espanhola

• Elevada taxa de desemprego
• Dívida pública (representa quase 100% do

PIB)
• Estrutura produtiva muito dependente

do turismo, particularmente afetado pela
pandemia.

• Espanha constitui um mercado
diversificado e heterogéneo dada a
existência de regiões autónomas, com
características diferenciadoras marcadas
por diferentes hábitos de comércio e de
consumo.

O SCC em Espanha:23   

• em 2012, contribuía cerca de 2,4% para o
PIB e empregava 584 300 pessoas

• Em 2014, os principais mercados de
exportação de produtos criativos
foram: França, Portugal e Itália, sendo
a exportações de serviços “pesquisa e
desenvolvimento” o principal motor do SCC.

• Em 2017, define-se como objetivo a
modernização dos SCC, a partir da
incorporação plena de novas tecnologias.

23   De acordo com o Ministério da Cultura e Desporto de Espanha (dados relativos a serviços criativos incompletos).
24   Statista, fev 2021
25   L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
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5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2018):27 

• Alemanha (12% do total);
• China (10%);
• França (10%);
• Itália (6%)
• Estados Unidos da América (5%)

Portugal integrou a lista de grandes 
fornecedores, sendo de destacar, entre os 
produtos do SCC, em 2019, a exportação de:

• 1 622 M€ do sector Têxtil
• 147,7 M€ do sector Calçado
• 10,8 M€ do sector Ourivesaria
• 6,8 M€ do sector Relojoaria

O volume das importações, por parte de 
Espanha, relativas a bens e serviços do 
SCC somavam, em 2014, 8,3 mil milhões €, 
maioritariamente ligados a:
Produtos de design, novos media e crafts.26 

DINÂMICA COMERCIAL _ IMPORTAÇÕES

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

329,7mM
Total (USD)

PORTUGAL
VALOR (USD): 12  276 196 357

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

329,7mM
Total (USD)

ALEMANHA ITÁLIA EUA

PAÍSES  BAIXOS

PORTUGAL

REINO UNIDO

MARROCOS

TURQUIA

CHEQUIA

BRASIL
JAPÃO IRLANDA

ÍNDIA

MÉXIC..BÉLGICA

CHINA FRANÇA

MÁQUINAS E APARELHOS

QUÍMICOS VEÍCULOS E OUTRO MAT..

MATERIAIS TEST
VALOR (USD): 6  568 991 991

VESTUÁRIO ALIAMENTOS

PLÁSTICOS E 
BORRACHAS

INSTRUMENTOS

OUTROS
PRODUCTOS

AGRÍCOLASCOMBUSTIVEIS
MINERAIS

METAIS COMUNS
MINERAIS

PASTA CELULÓ..

MATÉRIAIS TÊXTEIS

VALOR (USD):
6  568 991 991

O perfil do consumir online espanhol:  

• Motivação elevada por preços baixos e
descontos;

• Valoriza bastante a poupança de tempo;
• É muito sensível à navegabilidade e

segurança dos websites;
• Valoriza a diversificação da oferta e a

sugestão de produtos complementares;
• Mostra exigência na descrição clara dos

produtos e a sua apresentação em língua
espanhola;

• Muito atento aos rankings, quer do
vendedor quer dos produtos, e às opiniões
de compradores anteriores;

• Exige transparência nas condições de
venda;

• Compra preferencialmente quando a
entrega é gratuita;

• Exige opções de pagamento seguras;
• Tende a comprar mais uma marca se esta

tiver uma forte presença nas redes sociais
(Facebook, Twitter ou Instagram);

• Utiliza sites de comparação de preços;
• Aderiu rapidamente ao e-commerce via

mobile.

26   UNCTAD, Creative Industries, Country Report, 2018
27   ComTrade, 2020
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28 ComTrade, 2020, via AICEP    
29 Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa

5 PRINCIPAIS PRODUTOS IMPORTADOS 
(2018):28  

• Máquinas e aparelhos (18%),
• Produtos Químicos (14%),
• Veículos e Outro Material de Transporte  (12%),
• Combustíveis Minerais (9%)
• Produtos Agrícolas (8%)

Como oportunidades de exportação 
destacam-se o sector dos têxteis e 
confeção, do vestuário e do calçado:
a moda é claramente um sector com grande 
potencial de crescimento neste mercado, 
com o “private label” português em crescente 
notoriedade.29 

A dinâmica do sector Têxtil alterou-se mais 
intensivamente a partir de 2010, integrando 
elementos centrais de competitividade, 
nomeadamente a criatividade, o design,  
a moda, e a inovação (ATP, 2020)

Atualmente, acresce a Sustentabilidade 
como fator-chave do sucesso deste sector 
O vestuário representa entre 2% e 10% do 
impacto ambiental da EU e a crescente 
preocupação com a sustentabilidade acelera 
a adoção de modelos de negócio circulares, 
apesar de, ainda, pouco generalizados:

• Moda inteligente (materiais inovadores de
longa duração e ecologicamente corretos);

• Moda como serviço (aluguer de roupas com
base na economia partilhada);

• Slow fashion / moda lenta (produção
e consumo de menos roupas e de melhor
qualidade).

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

(2019) Exportações: Veículos e outro material de 
transporte (15%), Produtos agrícolas (12%), Máquinas  
e aparelhos (10%), Metais comuns (10%), e Plásticos  
e borracha (9%).  
Importações: Produtos agrícolas (15%), Máquinas  
e aparelhos (15%), Veículos e outro material de transporte 
(11%), Metais comuns (10%) e Produtos químicos (9%).

Espanha é o principal parceiro comercial 
de Portugal (primeiro cliente e fornecedor 
de bens)   

• 1º cliente das exportações portuguesas
de bens (25%)

• 1ª posição ao nível das importações (33%)

(2016-2020) 
Exportações PT / ES: + 1,6% 
Importações PT / ES: + 2,4%.

Balança comercial de bens desfavorável a 
Portugal – défice de 8 476 milhões de euros em 
2020.

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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329,7mM
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PORTUGAL
VALOR (USD): 12  276 196 357
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MATERIAIS TEST
VALOR (USD): 6  568 991 991
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INSTRUMENTOS

OUTROS
PRODUCTOS
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MINERAIS
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MINERAIS
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MATÉRIAIS TÊXTEIS

VALOR (USD):
6  568 991 991
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No que diz respeito às atividades artísticas,
segundo dados do INE para o período 
2017-2019, a Espanha constituiu o principal 
mercado europeu na exportação de Artes 
Visuais e Livros de origem portuguesa.

E o segundo mercado para os sectores 
Artesanato, Audiovisual e Multimédia e Artes 
Performativas

PRINCIPAL IMPORTADOR DE
Artes Visuais | 1,9 milhões€
Livros e Materiais impressos | 5,1 milhões€

2º MERCADO INTERNACIONAL PARA
Artesanato | 17 milhões€
Audiovisual e multimédia | 2,8 milhões€
Artes performativas | 1,8 milhões €

O potencial do mercado espanhol e as 
oportunidades de negócio para outros 
sectores do SCC, traduz-se também ao nível 
dos grandes eventos / missões que o país 
organiza em torno do SCC, entre outros:

• Mobile World Congress (Barcelona)
Congresso Internacional de Tecnologias,
Inovação e Inteligência Artificial.

• ADDC - App Design Development
Conference (Barcelona)
Visa criar uma oportunidade para designers
e programadores partilharem novas formas
colaborativas de trabalho num espaço
dedicado ao Design e Programação.

• OFFF (Barcelona)
Festival com workshops e showcase de
artistas, designers, ilustradores, fotógrafos.

Espanha constitui o PRINCIPAL mercado 
estrangeiro de Turismo em Portugal em 
número de turistas, contribuindo para o 
consumo e fruição de:

• PATRIMÓNIO CULTURAL,
• MUSEUS E GALERIAS,
• EVENTOS, ETC.

PROCURA TURÍSTICA EM PORTUGAL
ESPANHA – PRINCIPAL MERCADO 
EMISSOR, 2019: 30

2 285 829   TURISTAS  |   8,4%
5 250 340  DORMIDAS  |  7,5%

Em 2020, apesar da situação pandémica, o mercado 
espanhol manteve uma expressão significativa de 810 
878 visitantes, num total de 10,5 Milhões (-61,3% face ao 
período homólogo) ao período homólogo)



19

BI_MERCADO
Diferença Horária: +1 hora em relação a Portugal Continental
Principais línguas: Italiano; são ainda falados dialetos locais e, em duas regiões, 
o alemão e o francês são segundas línguas (Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta)
No Habitantes: 60,5 milhões de habitantes (estimativa 2020)
Moeda: Euro
Câmbio: 1 EUR = 1,2098 USD (média fevereiro 2021)

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 1,883 biliões USD
PIB | per capita 31 151 USD 
Crescimento real do PIB: -8,9%

(2019)32

Importações | 475 mil milhões de USD 
Exportações | 538 mil milhões de USD

Taxa inflação | -0,1%
Variação do Consumo Público | 1,6%
Variação do Consumo Privado | -10,9 %
Taxa de desemprego | 9,1%

CONTEXTO DE NEGÓCIO31

Ranking Global | 42º /82

Competitividade | 30o /141

Facilidade | 58o /190

Transparência | 52o /179

Risco Geral | BB
(AAA risco menor – D – risco maiior)
Risco Económico | BBB  
(AAA risco menor – D – risco maior)

CARACTERIZAÇÃO 
DOS MERCADOS
ITÁLIA

31 The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – 
Corruption Perceptions Index 2019
32 ComTrade, 2020
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Um dos maiores mercados da EU, com 
elevado poder de compra (apesar de 
acentuadas discrepâncias)

• Relevância do sector industrial: o “triângulo”
Génova, Milão, Turim mais especializado
nos sectores do têxtil, A região Centro e
Sul desenvolveu a produção de bens de
consumo (com destaque para as fileiras
casa e moda).

• Importante procura turística.

• Potencial mercado para áreas como
soluções de software, telecomunicações,
biotecnologia, entre outras.

O SCC em Itália:

• Em 2014, as exportações de bens criativos
aumentaram 66%, desde 2005

• O subsector de Moda correspondia, em
2014, à maior parte das exportações de
produtos criativos (12,7 mil milhões €),
seguido da Joalharia (7,2 mil milhões USD)
e design de interiores (6 mil milhões €);

• Refere-se, ainda, a importância do
subsector de Edição (livros e periódicos) e
do artesanato. MATURIDADE / COMÉRCIO
DIGITAL

MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 

44,6 Milhões | Utilizadores de internet
35,6 Milhões | Compradores online
59% Compradores online no total da 
população

73,8% Taxa de penetração de internet
71,5 % Taxa de penetração de smartphones

Digitalização33 | 28 / 115

O comércio eletrónico em Itália encontra-se 
em crescimento, aumentando, nos dois  
últimos anos, cerca de 20% 

Prevê-se que, em 2025, as compras de 
e-commerce dos italianos atinjam cerca
de 28,6 mil milhões de USD e um ritmo de
crescimento médio anual de 5,6% superior
à média europeia (5,2%)

Concentram-se entre os 25 e os 54 anos 
(70%), repartem-se pelos três escalões de 
rendimento (67% nos escalões médio e alto) 
e os homens compram ligeiramente mais do 
que as mulheres.

Perfil do comprador online italiano:  

• É muito cauteloso em relação a websites
desconhecidos:  procura sempre confiança
e segurança;

• Utiliza a Internet para aferir credibilidade
dos websites, comparar preços, obter
informação sobre os produtos e partilhar
opiniões;

• Gosta de aceder aos testemunhos de
outros clientes;

• Prefere entregas rápidas ao domicílio, com
a opção de entrega no mesmo dia ou no
dia seguinte;

• Regista os valores mais elevados de
compras online em produtos de moda,
eletrónica e media;

• Valoriza a facilidade dos procedimentos
para fazer compras;

• Dá muita relevância aos influencers.

33 L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
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5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019):34 

• Alemanha (16%),
• França (8%),
• China (8%),
• Espanha (5%),
• Países Baixos (5%)

Em 2014, as importações por parte de Itália 
de bens e serviços do SCC e indústrias 
complementares somou 12,2 Mil milhões €, 
tendo como principais fornecedores:

• França (1,5 Mil milhões €)
• Alemanha (1,3 Mil milhões €)
• Suíça (834 milhões €)

5 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS 
IMPORTADOS (2019):35  

• Máquinas e Aparelhos (18%),
• Produtos Químicos (13%),
• Combustíveis Minerais (12%),
• Veículos e Outro Material de Transporte (11%),
• Metais Comuns (9%)

Relativamente à importação de outros 
produtos, refere-se uma significativa margem 
de introdução de Matérias têxteis, calçado e 
outras, tendo Portugal exportado, em 2019:

• 328 Milhões € do sector Têxtil
• 3,6 Milhões € do sector Ourivesaria

• Itália constitui um dos principais mercados
de exportação da ourivesaria portuguesa
(AORP).

COMÉRCIO INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

422,8mM
Total (USD)

Retirado de PortugalExporta, AICEP

2020
Ano

422,8mM
Total (USD)
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34  ComTrade, 2021
35  Idem

O Plano Estratégico de Recuperação Económica de Portugal 2020-2030, refere um programa 
de reindustrialização que se propõe integrar a indústria transformadora, incluindo-se a fileira 
especializada do Têxtil e do Calçado num Cluster da bioeconomia sustentável, com vista a 
transformar processos produtivos baseados em inovações de base biológica emergentes.
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(2019) Importações: Veículos e Material de Transporte 
(25%), Máquinas e Aparelhos (9%), Vestuário (9%), 
Produtos Agrícolas (8%) e Plásticos e Borracha (6%). 
Exportações: Máquinas e Aparelhos (23%),
Produtos Químicos (13%), Metais Comuns (11%), Veículos  
e Material de Transporte (9%) e Matérias Têxteis (7%).

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

O potencial do mercado italiano e as 
oportunidades de negócio para outros 
sectores do SCC, traduz-se, também, ao nível 
dos grandes eventos / missões que o país 
organiza em torno do SCC, designadamente:

• MICAM (Milão)
A principal feira internacional do sector de
calçado, e um evento único que combina
negócios e outros subsectores de moda.

• Salone del Mobile (Milão)
Uma das principais feiras de design do
mundo, a qual muito contribuiu para a
explosão de criatividade e design do SCC
italiano;

• Bienal de Veneza (Veneza)
Evento ícone de arte contemporânea,
mostra de Arte, Arquitetura, Cinema,
Dança, Música, Teatro, Arquivos Históricos,
Academia, etc.

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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• 6º cliente das exportações portuguesas
de bens (5%)

• 4ª posição ao nível das importações (5%)

(2015-2019) 
Exportações PT / ES: +14,2%  
Importações PT / ES: +6%.

Défice Português de 1 426 milhões de euros em 
2019, diminuindo, em 2020, para 1 186 milhões 
de euros. 

Itália constitui um relevante mercado 
estrangeiro para o Turismo em Portugal, 
contribuindo para o consumo e fruição 
cultural, em termos de::

• PATRIMÓNIO CULTURAL,
• MUSEUS E GALERIAS,
• EVENTOS, ETC.

PROCURA TURÍSTICA EM PORTUGAL
MERCADO ITALIANO, 2019:36

722 115 TURISTAS     TURISTAS  |  2,7%
1 705 193   DORMIDAS  |  2,4%

Em 2020, apesar da situação pandémica, o mercado 
italiano manteve uma expressão significativa de 441 
311 visitantes, num total de 10,5 Milhões (-61,3% face ao 
período homólogo)

36  Travel Bi, Turismo de Portugal
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CARACTERIZAÇÃO 
DOS MERCADOS
REINO UNIDO

BI_MERCADO
Diferença Horária: A mesma hora em relação a Portugal Continental
Principais línguas: Inglês. Existem idiomas próprios no País de Gales (galês), 
na Escócia (gaélico escocês) e na Irlanda do Norte (gaélico irlandês)
Nº Habitantes: 67,9 milhões de habitantes (estimativa 2020)
Moeda: Libra Esterlina (GBP)
Câmbio: 1 EUR = 0,89267 GBP (média de janeiro 2021)

CONTEXTO ECONÓMICO (2020)

PIB | 2 604 mil milhões USD
PIB | per capita 38 359 USD
Crescimento real do PIB: 11,4%

(2019)38

Importações | 692,5 mil milhões de USD
Exportações | 468,3 mil milhões de USD

Taxa inflação | 0,9%
Consumo Público | -8%
Consumo Privado | -13,8 %

Taxa de desemprego | 9,1%

CONTEXTO DE NEGÓCIO37

Ranking Global | 18º /82

Competitividade | 9º /141

Facilidade | 8º /190

Transparência | 11º /180

Risco Geral | BBB
(AAA risco menor – D – risco maiior)
Risco Económico | BBB  
(AAA risco menor – D – risco maior)

37  The Economist Intelligence Unit (EIU) 2020 | WEF – Global Competitiveness Index 4.0 2019 | WB – Doing Business 2020 | IT – 
Corruption Perceptions Index 201938  Travel Bi, Turismo de Portugal
38  ComTrade, 2021



24

• 5ª maior economia a nível mundial
• 2ª no contexto do continente europeu.
• 10º exportador de bens e 2º de serviços

a nível mundial,

• Em 31 de janeiro de 2020 o RU saiu da União
Europeia, após 47 anos de permanência,
tendo sido posteriormente negociado um
Acordo de Comércio e Cooperação entre as
partes, aplicável desde 1 de janeiro de 2021.

• A implementação do novo relacionamento
comercial com a UE e o combate à
pandemia COVID-19 constituem enormes
desafios para o país.

• Apresenta potenciais oportunidades
de negócio em diversos setores,
particularmente no farmacêutico, saúde
e life sciences, tecnologias de informação
(digital), energias renováveis, ambiente e
sustentabilidade.

O SCC no Reino Unido:39 

• Em 2016, o SCC do Reino Unido contribuiu
com um recorde de 91,8 mil milhões £
para a economia correspondendo a um
aumento de 7,6% do VAB (mais do que o
dobro da taxa média de crescimento de
toda a economia do país) e representaram
284.400 negócios dos quais 18% operavam
internacionalmente.

• Entre 2010 e 2016, os SCC que incluem
publicidade, cinema e TV, arquitetura,
edição, música, design, jogos, museus e
galerias, moda, artesanato e novos media
aumentaram o seu peso económico em
44,8%,

• Em 2015, as exportações de TV, cinema,
rádio e fotografia do Reino Unido foi de 5,46
mil milhões £, o segundo maior subsector
exportador da indústria criativa, depois de
serviços de TI e informática.

• Grande parte do crescimento do SCC do
Reino Unido provém de uma estratégia
digital e de economia criativa consolidadas,
com base na “createch” (a tecnologia
usada para gerar criatividade e vice-versa)

39  UNCTAD Creative Indutries, Country Report 2018 e Creative Industries Council 
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MATURIDADE / COMÉRCIO DIGITAL 

62,9 Milhões | Utilizadores de internet
58,8 Milhões | Compradores online
86,2% Compradores online no total  
da população

92,2% Taxa de penetração de internet
92,1 % Taxa de penetração de 
smartphones

Digitalização40 | 5 / 115

O Reino Unido é o maior mercado de 
e-commerce da Europa, o quarto a nível
mundial, e detém avançada tecnologia:

• Os indicadores refletem o potencial de
crescimento com o valor das compras a
continuar a aumentar, assim como o gasto
médio por comprador e a percentagem de
consumidores e-commerce a atingir 89,6%
em 2025.

• Prevê-se que, em 2025, as compras de
e-commerce dos britânicos atinjam cerca
de 119,1 mil milhões de USD, um crescimento
médio anual de 3,5% desde 2021

• Os compradores online concentram-se
entre os 25-54 anos (68%), repartem-se
pelos três escalões de rendimento (69%
nos escalões médio e alto) e as mulheres
compram ligeiramente mais do que os
homens.

Perfil do comprador online britânico:  

• Valoriza a possibilidade de comprar em
qualquer lugar e horário;

• Utiliza a Internet para comparar preços,
obter informação sobre a qualidade dos
produtos e partilhar opiniões;

• É recetivo a compras suportadas nas
plataformas facebook ou Instagram;

• Valoriza a navegabilidade e acesso rápido
às páginas web;

• Apresenta preferência por entregas ao
domicílio e por correio;

• Regista os valores mais elevados de
compras online em produtos de moda;

• É um “serial returner”, avesso a devoluções
complexas e à sua cobrança;

• Confia nos meios de pagamento digitais;
• Quer ser notificado em todas as etapas do

processo;
• Conhece bem os direitos do consumidor;
• Está consciente dos riscos associados às

compras online.

40  L’Indice d’Agilité Digitale (IAD) d’Euler Hermes, 2019
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5 PRINCIPAIS FORNECEDORES (2019):7 

• Alemanha (12%),
• Estados Unidos da América (10%),
• China (9,5%),
• Países Baixos (8%),
• França (6%).

Em 2014, as importações por parte do Reino 
Unido de bens e serviços do SCC e indústrias 
relacionadas somaram 32,4 mil milhões USD, 
tendo como principais fornecedores:

• EUA (3,2 mil milhões USD);
• França (2,9 mil milhões USD)
• Alemanha (2 mil milhões USD)
• Suíça (1,7 mil milhões USD)

5 PRINCIPAIS GRUPOS DE PRODUTOS (2019): 

• Pérolas, pedras preciosas e semipreciosas (13%),
• Máquinas, aparelhos e instrumentos

mecânicos (12%),
• Veículos automóveis e outros veículos

terrestes (11%),
• Máquinas e equipamentos elétricos (9%)
• combustíveis minerais (8%)

Relativamente à importação de outros pro-
dutos, refere-se uma significativa margem de 
introdução de Vestuário, assim como calçado e 
outras, tendo Portugal exportado, em 2019:

• 106,2 Milhões € do sector Calçado
• 394 Milhões € do sector Têxtil

• No Reino Unido o consumo de produtos do segmento 
de luxo cresce 20% ao ano e cada consumidor compra 
em média 5/6 pares de sapatos/ano | 3º importador 
mundial de calçado.

• Este é um mercado de eleição para Portugal, para 
o qual se exportaram 5 milhões de pares de sapatos, 
no valor 122 milhões de euros (2018).

COMÉRCIO INTERNACIONAL_IMPORTAÇÕES

7 ComTrade, 2020;  8 ComTrade, 2020;  9 ATP 2021 e APPICAPS 2020;  10 Câmara de Comércio e Indústria Luso-alemã

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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(2019)

• 4º cliente das exportações portuguesas
de bens (6%)

• a 8ª posição ao nível das importações (3%).

(2015-2019)
Exportações + 2%,
Importações + 2,8%.

Balança comercial de bens favorável a 
Portugal, com saldo de 1526,5 milhões de euros 
em 2019.

(2019) Exportações: Veículos e outro material de trans-
porte (22%), Máquinas e aparelhos (18%), Metais comuns 
(8%), Vestuário (7%) e Produtos alimentares (6%).  
Importações: Máquinas e aparelhos (23%), Produtos quí-
micos (21%), Veículos e material de transporte (10%), Metais 
comuns (9%) e Combustíveis minerais (8%).

BALANÇA COMERCIAL COM PORTUGAL

41 Travel Bi, Turismo de Portugal

Retirado de PortugalExporta, AICEP
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O Reino Unido constitui o 2º principal mercado 
europeu de Turismo em Portugal, em termos 
de número de turistas e 1º em termos de 
número de dormidas.

PROCURA TURÍSTICA EM PORTUGAL
2º MERCADO EMISSOR, 2019:41

2 145 902   TURISTAS  |  7,9%
9 367 272    DORMIDAS  |  13,4%

Em 2020, apesar da situação pandémica, o mercado 
britânico manteve uma expressão significativa de 460 
183 visitantes, num total de 10,5 Milhões (-61,3% face ao 
período homólogo)

No que diz respeito às atividades artísticas, 
segundo dados do INE para o período 
2017-2019, o Reino Unido constituiu o 
principal mercado europeu na exportação 
de Audiovisual e Multimédia de origem 
portuguesa.

Destaca-se também a relevância da 
importação de Artesanato e Artes ViSUAIS

PRINCIPAL IMPORTADOR

AUDIOVISUAL E MULTIMÉDIA  |  18,6 M€

ARTESANATO  |  18,6 M€
ARTES VISUAIS   |  18,6 M€
ARTES PERFORMATIVAS  |  561 MILHARES€
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Com uma estratégia digital e políticas para as 
indústrias criativas consolidadas desde há mui-
to, o Reino Unido posiciona-se como o país da 
Europa com maior protagonismo no sector das 
tecnologias digitais aplicadas aos restantes 
domínios culturais e criativos (entre outros). 

Destacam-se alguns eventos / programa de 
referência para vários domínios do SCC:

• World Trade Market – WTM London
(Londres)
Uma das principais feiras de turismo e
economia criativa, a exposição é dividida
por geografia e por sector para estimular
oportunidades de networking entre
participantes com interesses comerciais
relevantes.

• XpoNorth (Escócia) Evento de mostra
e partilha de profissionais dos diversos
domínios criativos nomeadamente
novas tecnologias digitais e património

• Digital City Festival
Evento para os sectores de tecnologia,
marketing, comércio eletrónico, media
e enquanto comunidade global para a
transformação digital das cidades e da
sociedade.

O programa Tech Rocketship Awards 
destina-se a impulsionar a expansão 
global de scale-ups de base tecnológica 
com soluções inovadoras, promovido pelo 
Department for International Trade (DIT) do 
Reino Unido (após edições na Índia, Japão, 
Taiwan, Austrália e Nova Zelândia) e visa 
empresas que procurem estabelecer-se no 
Reino Unido para fazer crescer o seu negócio 
num dos maiores ecossistemas mundiais.
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CONTEXTO LEGAL E REGULAMENTAR

QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR 
PARA A UNIÃO EUROPEIA

Aos países considerados neste guia, assim com 
os restantes que integram a União Europeia 
aplica-se a União Aduaneira, incluindo a livre 
circulação de bens entre Estados-Membros 
e aplicação do mesmo Código Aduaneiro 
da União para países terceiros.  Trata-se de 
um Mercado Único (desde 1993), espaço sem 
fronteiras que assegura a livre circulação de 
bens, serviços, capitais e pessoas no território 
comunitário. 

CONSULTAR:
• A União Aduaneira da UE (Portal Europa) / O

Mercado Interno da UE (Portal Europa);
• O Direito da UE (EUR-LEX);
• As Relações Externa da União / Mercado

Interno, Fichas Temáticas sobre a União
Europeia Parlamento Europeu).

VENDA DE BENS 
Não obstante a criação do Mercado Único 
sem fronteiras, com as quatro liberdades 
asseguradas e os constantes progressos 
registados (em termos de aprofundamento e 
reforço), e tendo em conta que se trata de um 
processo dinâmico, existem, ainda, lacunas em 
áreas onde a integração tem avançado mais 
lentamente, assim como vários entraves que se 
traduzem em obstáculos, que dificultam o bom 
funcionamento do Mercado Único.

CONSULTAR:
• Base de dados Access2Markets para

obtenção de informação sobre taxas de IVA,
IEC, e formalidades relativas aos países da
UE (consulta por país/produto).

• IVA: Regras nas Transações Transnacionais
(Portal Europa);

• VAT Rates (European Commission);

• Germany VAT Rates and VAT Compliance
(Avalara VATlive).

• French VAT Rates and VAT Compliance
(Avalara VATlive)

• Italian VAT Rates and VAT Compliance
(Avalara VATlive).

• Spanish VAT Rates and VAT Compliance
(Avalara VATlive).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Aplica-se a Diretiva n.º 2006/13/CE, de 12.12 
(transposta, em Portugal, pelo Decreto-Lei 
n.º 92/2010, de 26.07) que tem por objetivo
fundamental facilitar, no mercado interno
da União Europeia e do Espaço Económico
Europeu, o exercício da liberdade e a livre
prestação de serviços.
Prevalece o Princípio da liberdade, existindo
serviços excluídos ou com restrições.

CONSULTAR: 
• Direito de Estabelecimento e Liberdade de

Prestação de Serviços, Fichas Temáticas
sobre a UE (Parlamento Europeu);

• Sistema de Informação do Mercado Interno
• IMI (Comissão Europeia).

CONTACTOS:
• Direção-Geral das Atividades Económicas

(DGAE);
• Listagem de Balções Únicos UE;
• Câmara de Comércio e Indústria Luso-

Alemã (CCILA).
• PORTUGAL EXPORTA – AICEP PORTUGAL

GLOBAL
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QUADRO LEGAL E REGULAMENTAR 
PARA O REINO UNIDO

O Reino Unido desvinculou-se da União 
Europeia a 31 de janeiro de 2020, com a 
entrada em vigor do Acordo de Saída, 
passando a ser considerado um país terceiro. 
O relacionamento bilateral rege-se, a partir de 
1 de janeiro de 2021, pelo Acordo de Comércio 
e Cooperação (ACC), que prevê a ausência de 
direitos aduaneiros e quotas, que está já em 
aplicação provisória.

O ACC complementa o Acordo de Saída 
do RU da UE, que continua em vigor, pelo 
que se mantêm as regras aí definidas, 
nomeadamente quanto ao Protocolo da 
Irlanda do Norte. Este território, embora integre 
agora a união aduaneira do RU, continuará 
a aplicar as regras do mercado único da UE 
em múltiplas áreas, no sentido de evitar o 
surgimento de uma fronteira comercial na ilha 
da Irlanda.

CONSULTAR:
• BREXIT: Como Exportar para o Reino Unido

(AICEP);
• EU-United Kingdom Agreement / Trade

Relations EU/United Kingdom Agreement
(European Commission);

• Acordos Comerciais Negociados pela União
Europeia (DGAE).

• PORTUGAL EXPORTA – AICEP PORTUGAL
GLOBAL
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Fontes:

• EPORTUGAL.GOV.PT – INTERNACIONALIZAR
• AICEP – Portugal Global
• AJEPC - Associação de Jovens Empresários

Portugal-China
• AEP – Associação Empresarial de Portugal
• Portugal Digital Export

• European Creative Business Network
• Enterprise Europe Network
• BOW - Portugal Business On the Way
• European Creative Hubs Network

• Câmara de Comércio e Indústria Luso-
Espanhola

• Câmara de Comércio e Indústria Luso-Alemã
• Câmara de Comércio Luso-Francesa

• 2018 Cultural and Creative Industries
Monitoring Report (2018) Federal Ministry
for Economic Affairs and Energy (BMWi)
Germany

• A Fileira Têxtil e Vestuário No Horizonte 2025
(2019) ATP - Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal;

• Cultura e a Criatividade na
Internacionalização da Economia
Portuguesa (2014) Augusto Mateus &
Associados, LDA in Cultura 2020. GEPAC /
Secretaria de Estado da Cultura.

• Culture shock: COVID-19 and the cultural and
creative sectors (2020) OECD

• Creative Economy Outlook, Country Profiles
2005-2014 (2018) UNCTAD;

• Desafios à Internacionalização do Setor de
Ourivesaria e Relojoaria 2020 AORP

• ESSnet-CULTURE, European Statistical System
Network on Culture,2012.

• Estudo sobre o Impacto do Setor Publicitário
em Portugal (2019) APAN

• Footure 2020 Plano Estratégico, Cluster do
Calçado, APICCAPS – Associação Portuguesa
dos Industriais de Calçado, Componentes e
Artigos de Pele e seus Sucedâneos, 2013

• Guia de Apoio às Indústrias Culturais e
Criativas (2020) AICEP – Portugal Global

• Joalharia, Ourivesaria e Relojoaria no
Contexto Nacional e Internacional (2017)
AORP – Associação de Ourivesaria e
Relojoaria de Portugal

• Market Analysis of the Culture and Creative
Sector (2021) KEA Euroepan Affairs

• Modelos de negócio em mudança (2020) EY
Parthenon – Associação Têxtil e Vestuário de
Portugal

• Visão Estratégica para o Plano de
Recuperação Económica de Portugal 2020-
2030 (2020) António Costa Silva, 2020

ESPALHA TALENTOS | GUIAS TENDÊNCIAS DE MERCADO

I. EUROPA: Alemanha, França, Espanha, Itália e Reino Unido
II. AMÉRICA: Estados Unidos, Canadá e Brasil
III. PALOP: Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe
IV. ÁSIA: China, Japão e Coreia do Sul






