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1. Dados Gerais 

 

Mapa:

 

 Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) 
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Área: 301 333 km2 

População: 59,7 milhões de habitantes (1 Janeiro 2013  -  ISTAT) 

Densidade populacional: 198 hab./ km
2
 

 

Designação oficial: República Italiana 

Chefe do Estado: Presidente Giorgio Napolitano (eleito em abril de 2013, próximas eleições em abril de 

2020) 

Primeiro-Ministro: Matteo Renzi  

 

Data da atual Constituição: Aprovada pela Assembleia Constituinte em 22 de dezembro de 1947, entrou em 

vigor em 1 de janeiro de 1948 e foi alterada em abril de1993 

 

Principais Partidos Políticos: Há vários partidos representados no parlamento. Centro-Direita: Popolo della Libertà 

(PDL), que compreende a Forza Itália (FI), Alleanza Nazionale (AN), Democrazia 

Cristiana per le Autonomie (DCA) e vários outros partidos pequenos. Em 2010 um 

grupo de deputados do PDL formaram um novo partido Futuro e Liberta per l’Italia 

(FLI) e uma aliança centrista com o Unione di Centro (UDC) e com a Alleanza per 

l’Italia (API). Centro-Esquerda: Partito Democratico (PD), Italia dei Valori (IDV) e 

Radicali. Existem dois partidos regionalistas significativos: Lega Nord, no norte, e o 

Movimento per L’Autonomia (MPA) no sul. As próximas eleições gerais estão 

previstas para fevereiro 2018 

 

Capital: Roma (2,8 milhões de habitantes) 

Outras cidades importantes: Milão; Nápoles; Turim; Palermo; Génova 

 

Religião: A maioria da população é cristã, sendo mais de 90% católica romana 

Língua: A língua nacional é o 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) 

 

Unidade monetária: Euro (EUR) 

 
 

Risco País:  Risco Político - BB 

 Risco de estrutura económica - BB 

 Risco país - BB 

 (AAA = risco menor; D = risco maior) 

“Ranking” em negócios: Índice 6,44 (10 = máximo)  

 ”Ranking” geral: 48 (entre 82 países) 

 (EIU – Maio 2014)   
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Principais relações internacionais e regionais:  

 Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico (Organisation for 

Economic Co-operation and Development – OECD), Organização para a 

Segurança e Cooperação na Europa (Organization for Security and Co-operation 

in Europe – OSCE), Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento 

(European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), Banco Asiático 

de Desenvolvimento (Asian Development Bank – ADB), Banco Inter-Americano 

de Desenvolvimento (Inter-American Development Bank – IDB), Banco Africano 

de Desenvolvimento (African Development Bank – AfDB), Banco de 

Compensações Internacionais (Bank for International Settlements – BIS), 

Organização das Nações Unidas (United Nations – UN) e suas agências 

especializadas (Specialized Agencies, Related Organizations, Funds, and Other 

UN Entities) e Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization – 

WTO). A nível regional é país fundador da União Europeia (UE), composta por 

28 países, sendo que 18 adotaram a moeda única europeia (como acontece com 

a Itália), membro do Conselho da Europa (Council of Europe), da Agência 

Espacial Europeia – AEE (European Space Agency – ESA), da União da Europa 

Ocidental – UEA (Western European Union – WEU), da Iniciativa do Adriático 

e do Jónico (Adriatic & Ionian Initiative – AII) e da Iniciativa Centro-

Europeia (Central European Initiative – CEI). 

 
 
Ambiente de Negócios: 

Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index 2013/14)     49ª  
Facilidade de Negócios (Rank no Doing Business Rep. 2014)         65ª 
 

Transparência (Rank no Corruption Perceptions Index 2013)               69ª Ranking Global (EIU, entre 82 mercados)                                             48ª 

 

  

2. Economia 

 

2.1. Situação Económica e Perspetivas  

 

Itália foi a 4ª economia da União Europeia em 2013. O país foi o 11º exportador mundial e o 10º 

importador, com uma quota de 2,8% e 2,5% respetivamente, dos fluxos de comércio mundiais em 2013. 

No setor do turismo ocupa igualmente uma posição de destaque, sendo o 5º destino internacional mais 

visitado e o 6º que mais receitas gerou em 2013.  

 

A economia italiana contraiu em 2008 e 2009 (-1,2% e -5,5%, respetivamente). A retoma da economia 

mundial em 2010, contribuiu para uma recuperação do crescimento da atividade económica do país 

(+1,8% PIB), a que se segui uma desaceleração em 2011 (+0,6%).  

 

O Governo do ex-Primeiro-Ministro Sílvio Berlusconi adotou, em meados de 2011, dois planos de 

consolidação orçamental, visando acelerar a redução do défice e da dívida pública, através de medidas 

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/
http://www.osce.org/
http://www.osce.org/
http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml
http://www.adb.org/about/main
http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,2837.html
http://www.afdb.org/en/
http://www.bis.org/index.htm
http://www.un.org/
http://www.un.org/en/aboutun/structure/#Others
http://www.un.org/en/aboutun/structure/#Others
http://www.wto.org/
http://www.wto.org/
http://europa.eu/index_pt.htm
http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pt.html
http://www.ecb.europa.eu/euro/intro/html/map.pt.html
http://hub.coe.int/
http://www.esa.int/ESA
http://www.weu.int/
http://www.aii-ps.org/
http://www.cei.int/
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de aumento da carga fiscal e da redução de despesa. O montante global de poupanças aproximou-se 

dos 60 mil milhões de EUR. Atendendo à deterioração da situação económica e financeira italiana, e ao 

aumento para níveis muito elevados dos custos de financiamento do país, o Senado italiano reforçou o 

programa de medidas de austeridade no sentido de evitar um resgate da UE e restaurar a credibilidade 

do país. O ex-PM seguinte, Mário Monti, definiu como prioridades da política económica a eliminação do 

défice, a redução da dívida pública e a implementação de um conjunto de reformas estruturais para 

incentivar o crescimento da economia italiana tendo, em dezembro 2011, anunciado um conjunto de 

medidas de austeridade adicionais, no montante de 30 mil milhões de EUR. O plano que veio a ser 

adotado incluía cortes na despesa pública, um aumento de impostos, a reforma do mercado de trabalho 

e do sistema de pensões.  

 

Em 2012 e 2013 a economia italiana voltou a contrair, -2,4% e -1,8% respetivamente, em consequência 

de uma maior austeridade fiscal, da deterioração da confiança dos agentes económicos, do agravamento 

das condições de financiamento, a par da diminuição da procura externa, em particular dos mercados 

europeus. Em 2012 foi aprovada legislação destinada à abertura de setores de serviços, 

tradicionalmente mais protegidos (energia e transportes) e iniciou-se uma segunda fase de revisão das 

despesas, prevendo atingir poupanças da ordem dos 26 mil milhões de EUR até ao final de 2014. 

 

Em 2013, sob o Governo do ex-PM Letta, assistiu-se a um abrandamento do ritmo de consolidação 

fiscal, não se prevendo grande alteração de política por parte do novo Governo de coligação, dirigido 

pelo atual PM Matteo Renzi, desde Fevereiro de 2014.  

 

Salienta-se que o ambicioso programa de reformas económicas anunciado, em Março último, e a 

implementar em 2014, inclui entre outras medidas:   

- um corte dos impostos sobre os salários mais baixos, com o objetivo de incentivar o consumo  

(a abranger cerca de 10 milhões de italianos, e estima-se que represente um custo de 10 mil 

milhões de EUR em termos de receitas fiscais);    

- uma redução de 10% das “regional business taxes” (e a diminuição dos custos de energia para 

as PMEs);    

- a reforma do mercado de trabalho;   

- o pagamento da dívida do estado às empresas privadas até julho do corrente ano (já iniciado 

pelo anterior PM, cujo montante em causa foi estimado em 68 mil milhões de EUR pelo Banco 

de Itália).  

 

O Governo italiano pretende financiar o custo dos cortes fiscais, através de poupanças previstas em 

termos de custo dos empréstimos, receitas do IVA, cerca de 7 mil milhões de EUR em cortes das 

despesas públicas, bem como do aumento da imposição fiscal sobre os lucros de diversos tipos de 

investimentos financeiros (passando de uma taxa de 20% para 26%). Quanto às receitas previstas com o 

processo de privatizações, a meta estabelecida é ambiciosa, devendo representar 0,7% do PIB em 2014.      
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Principais Indicadores Macroeconómicos  

 Unidade 2011
a
 2012

a
 2013

a
 2014

b
 2015

b
 2016

b
 

População Milhões 60,7
c
 60,9

c
 61,0

c
 61,1 61,1 61,2 

PIB a preços de mercado 10
9 

EUR 1 580,4 1 566,9 1 560,2 1 585,2 1 609,8 1 643,5 

PIB a preços de mercado 10
9 

USD 2 199,4 2 014,5 2 072,2 2 130,9 2 048,5 2 070,8 

PIB per capita USD 36 216
c
 33 087

c
 33 976

c
 34 892 33 503 33 830 

Crescimento real do PIB Var % 0,6 -2,4 -1,8 0,5 1,0 1,1 

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

Consumo público Var. % -1,3 -2,6 -0,8 -0,5 0,0 0,5 

Formação bruta de capital fixo Var. % -1,6 -8,1 -4,6 1,2 2,0 2,3 

Taxa de desemprego % 8,4 10,7 12,2 13,2 12,7 12,4 

Taxa de inflação % 2,9 3,3 1,3 0,4 0,5 1,0 

Dívida pública % do PIB 120,7 127,0 132,6 136,0 135,2 135,1 

Saldo do setor público % do PIB -3,9 -2,9 -3,0 -3,0 -2,9 -2,7 

Saldo da balança corrente 10
9 

USD -67,1 -8,1 16,0 32,1 34,2 28,6 

Salado da balança corrente % do PIB -3,1 -0,4 0,8 1,5 1,7 1,4 

Taxa de câmbio - média  1EUR =XUSD  1,39 1,29 1,33 1,34 1,27 1,26 

Fonte:   The Economist Intelligence Unit (EIU) - Abril 2014 

Notas:  (a) Valores atuais; (b) Previsões; (c) Estimativas 

 

Segundo o The Economist Intelligence Unit (EIU), as perspetivas de evolução da economia italiana no 

período 2014-2016 apontam para: 

 

 Uma recuperação do crescimento a partir de 2014, embora modesta (+0,5% do PIB), devendo 

acelerar nos dois anos seguintes (+1% no período 2015-2016). As últimas previsões da Comissão 

Europeia apontam para crescimentos de +0,6% em 2014 e +1,2% em 2015. Essa evolução estará 

muito dependente do aumento da procura por parte do mercado europeu, bem como da melhoria da 

confiança dos consumidores e agentes económicos italianos.     

 

 O consumo privado deverá continuar a contrair em 2014 (-0,6%), invertendo a tendência em seguida 

(+0,4% e +0,6% em 2015-2016); o consumo público registará nova quebra (-0,5% em 2014), apenas 

recuperando modestamente a partir de 2016 (0,5%).   

 

 O investimento, após ter contraído nos últimos três anos, retomará o crescimento (+1,2% em 2014 e 

da ordem dos 2% em 2015-2016).       

 

 As exportações italianas de bens e serviços, após terem estagnado em 2013, deverão crescer 3% 

em 2014 e próximo dos 4% nos dois anos seguintes. Do lado das importações, prevê-se que 

aumentem 2% no corrente ano e acima dos 3% em 2015-2016, devido à recuperação da procura 

interna.    
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 O saldo positivo da balança corrente deverá situar-se em 32,1 mil milhões de USD em 2014, embora 

deva vir a ultrapassar os 28,6 mil milhões de USD em 2016. Em termos do seu peso no PIB 

representará cerca de 1,6% do PIB no período 2014-2016.    

 

 A taxa de inflação deverá permanecer inferior a 1% em 2014 e 2015, atingindo esse valor em 2016. 

Quanto ao nível de desemprego, atingirá 13,2% no corrente ano, invertendo a tendência em seguida, 

embora permanecendo a níveis elevados.   

 

 O défice do setor público deverá manter-se nos 3% do PIB em 2014, diminuindo apenas muito 

gradualmente até 2016. O rácio dívida pública/PIB continuará a agravar-se em 2014 para 136% do 

PIB (comparando com 121% em 2011), invertendo-se a tendência em seguida.   

 

Por último, o maior desafio que o Governo italiano enfrenta no curto/médio prazo, consiste em reduzir a 

elevadíssima dívida pública com medidas que promovam o crescimento económico, invertam a 

tendência para o aumento dramático do desemprego (especialmente entre a população jovem, que 

atingiu uma taxa de 43% em Abril último) e que aliviem a tensão social. Apesar do PM pretender acelerar 

a implementação das reformas económicas no sentido de reforçar a competitividade do país, alguns 

analistas consideram que estas poderão ser comprometidas atendendo às divisões existentes no seio da 

própria coligação.  

 

2.2. Comércio Internacional  

 

No contexto do comércio mundial, a Itália tem mantido uma posição de relevo (11º maior exportador 

mundial com uma quota de 2,8% em 2013 e 10º importador com uma quota de 2,5%). Contudo, a 

concorrência agressiva da Ásia Oriental e da China tem dificultado a prestação da Itália, com reflexos 

numa queda da sua quota como país exportador (2,8 das exportações mundiais em 2013, contra 3,4% 

em 2008). 

 

Itália possui uma balança comercial tradicionalmente deficitária, situação que se inverteu nos últimos 

dois anos. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística de Itália (ISTAT), as exportações 

italianas praticamente estagnaram em 2013, atingindo 389,9 mil milhões de EUR (-0,1% face a 2012) e 

as importações diminuíram para 359,5 mil milhões de EUR (-5,5% face a 2012). O saldo da balança 

comercial italiana foi de 30,4 mil milhões de EUR em 2013 (após 9,9 mil milhões de EUR em 2012). A 

taxa de cobertura das importações pelas exportações situou-se perto dos 109% em 2013 (contra 92% 

em 2010).  

 

 

 

 

 

 



aicep Portugal Global 

Itália – Ficha de Mercado (julho 2014) 

 

10 

Evolução da Balança Comercial  

(10
9 

EUR) 2009 2010 2011 2012 2013  

Exportação fob 291,7 337,3 375,9 390,2 389,9 

Importação cif 297,6 367,4 401,4 380,3 359,5 

Saldo -5,9
 
 -30,0

 
 -25,5 9,9 30,4 

Coeficiente de cobertura (%) 98,0 91,8 93,6 102,6 108,5 

Posição no “ranking” mundial      

                   Como exportador 7ª 8ª 8ª 9ª 11ª 

                   Como importador 8ª 8ª 8ª 11ª 10ª 

Fonte:  ISTAT (Abril 2014); OMC  

 

Segundo as previsões do EIU, as importações italianas de bens deverão crescer moderadamente em 

2014 (0,6%), acelerando em seguida (5,5% em 2015 e 7,1% em 2016). Do lado das exportações prevê-

se que aumentem 4,3% em 2014, 4,9% em 2015 e 5,7% em 2016.       

 

Principais Clientes  

Mercado 
2011 2012 2013 

Quota % Posição Quota % Posição Quota % Posição 

Alemanha 13,0 1ª 12,4 1ª 12,4 1ª 

França 11,5 2ª 11,0 2ª 10,8 2ª 

EUA 6,1 3ª 6,8 3ª 6,9 3ª 

Suíça 5,5 4ª 5,9 4ª 5,2 4ª 

Reino Unido 4,6 6ª 4,8 5ª 5,0 5ª 

Portugal 0,9 26ª 0,8 31ª 0,8 31ª 

Fonte:  ITC – International Trade Centre 

 

Em 2013, a UE concentrou cerca de 54% do total das exportações italianas (-1,2% face ao ano anterior) 

e 46% das importações (+1,3%). As vendas para os mercados extra-UE representaram 46% do total em 

2013 (-1,3% face ao ano anterior; no 1º trimestre de 2014 registou-se -2,1% face ao período homólogo 

de 2013).   

 

Relativamente aos principais mercados clientes de Itália - Alemanha, França, EUA, Suíça e Reino Unido 

- concentraram perto de 40,3% das vendas italianas ao exterior em 2013. Os EUA permaneceram 

terceiro cliente e principal mercado de destino das exportações italianas fora da Europa.  

 

No grupo dos 10 maiores clientes de Itália em 2013 destacaram-se, ainda, por ordem de importância: a 

Rússia (8º cliente com quota de 2,8% das exportações italianas, +8,2% face a 2012), a Turquia (9º com 

2,6%, -4,8%) e a China (10º com 2,5%, +9,5%).  
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De acordo com os dados locais, Portugal foi o 31º cliente de Itália em 2013, com uma quota de 0,8% do 

total das vendas italianas ao exterior.   

 

Principais Fornecedores  

Mercado 
2011 2012 2013 

Quota % Posição Quota % Posição Quota % Posição 

Alemanha 15,5 1ª 14,6 1ª 14,7 1ª 

França 8,3 2ª 8,2 2ª 8,4 2ª 

China 7,4 3ª 6,5 3ª 6,4 3ª 

Países Baixos 5,2 4ª 5,4 4ª 5,7 4ª 

Rússia 4,2 6ª 4,8 5ª 5,6 5ª 

Portugal          0,4        46ª 0,4 46ª 0,4 43ª 

Fonte:  ITC – International Trade Centre 

 

No último ano, 53% das importações italianas foram provenientes da UE (-1,9% face ao ano anterior) e 

47% dos mercados extra-UE (-9,5%).   

 

Os cinco principais fornecedores de Itália, em 2013 - Alemanha, França, China, Países Baixos e Rússia - 

representaram 40,8% das compras italianas ao exterior. De salientar que as importações provenientes 

dos dois primeiros mercados comunitários referidos diminuíram 4% face ao ano anterior e aumentaram 

apenas 0,6% no caso dos Países Baixos. Relativamente às importações provenientes da China 

(Continental) e Rússia, cresceram respetivamente 9,5% e 8,2%.   

 

No grupo dos 10 maiores fornecedores destacaram-se, ainda, por ordem de importância: a Espanha (6º 

fornecedor, com 4,5% das importações, -4,7% face a 2012), a Bélgica (7º com 3,8%, +3,4%), os EUA (8º 

com 3,3%, -8,8%), a Suíça (9º com 2,9%, -4,1%) e o Reino Unido (10º com 2,6%, -1,5%).  

 

Entre os restantes fornecedores salientam-se ainda as posições: da Turquia (16º, com quota de 1,5% em 

2013), da Índia (20º, com 1%) e do Brasil (23º, com 0,9%). Quanto às importações provenientes dos 

países da OPEC (10,5% do total das compras italianas ao exterior no último ano), registaram um 

decréscimo significativo de 29% face a 2012.  

 

Portugal foi o 43º fornecedor de Itália com uma quota de 0,4% do total das importações em 2013, 

segundo as estatísticas locais.   

 

No 1º trimestre de 2014, as importações italianas provenientes dos mercados fornecedores extra-UE 

(incluindo energia) diminuíram 7,7% face ao período homólogo do ano anterior. 
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Principais Produtos Transacionados - 2013 

Exportações %  Importações  % % 

Máquinas e equipamentos mecânicos 20,1  Combustíveis e óleos minerais, etc 20,0 

Veículos automóveis e outros veículos terrestres 7,2  Máquinas e equipamentos mecânicos 8,4 

Máquinas e equipamentos elétricos 5,6  
Veículos automóveis e outros veículos 
terrestres 

6,8 

Combustíveis e óleos minerais, etc 4,8  Máquinas e equipamentos elétricos 6,8 

Produtos farmacêuticos 4,6  Produtos farmacêuticos 4,4 

Fonte:  ITC – International Trade Centre 

 

As exportações italianas são dominadas pelos bens intermédios e de equipamento. A Itália é forte 

internacionalmente em setores como máquinas industriais, veículos automóveis, plásticos, etc. Na área 

dos bens de consumo, merecem referência: vestuário de qualidade, artigos em pele, cerâmica e outros 

materiais de construção, mobiliário de madeira e produtos agroalimentares. À parte da área dos 

produtos, também os serviços, nomeadamente grandes projetos de construção e obras públicas, devem 

ser referidos.  

 

Em termos de importações, a Itália é fortemente dependente do petróleo, um dos primeiros produtos de 

importação. As máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos, os veículos automóveis e os produtos 

farmacêuticos também se encontram entre os principais produtos importados. 

 

Em 2013, segundo o ISTAT, a estrutura das exportações italianas por tipo de produtos repartiu-se da 

seguinte forma:  

 Bens de equipamento (32,3%) 

 Produtos intermédios (32,3%)  

 Bens de consumo (31% do total)  

 Energia (4,4%). 

 

A evolução verificada em 2013, aponta para aumentos das vendas ao exterior no caso do grupo de bens 

de consumo (+5,9% comparando com 2012) e de bens de equipamento (+2%), enquanto se registaram 

quebras nos grupos energia e produtos intermédios (de respetivamente, -20,4% e -3,9%).    

 

Quanto à estrutura das importações italianas:  

 Produtos intermédios (32,5% do total)  

 Bens de consumo (27,3%) 

 Bens de equipamento (20,3%)  

 Energia (19,9%) 

 

Relativamente às importações, verificou-se uma diminuição nos grupos de produtos de energia (-15,6% 

face a 2012), produtos intermédios (-5,2%), bens de equipamento (-2,8%) e, por outro lado, um aumento 

no caso dos bens de consumo (+0,9%). No caso dos bens não duradouros verificou-se um crescimento 

de 2% e no dos duradouros registou-se uma diminuição de 7,8%.  
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2.3. Investimento  

 

Os fluxos de Investimento Direto Estrangeiro (IDE) em Itália aumentaram no período 2003-2007, 

atingindo o valor mais elevado do período em 2007, 43,8 mil milhões de USD em termos líquidos, 

segundo dados da UNCTAD. A partir de 2008 essa tendência inverteu-se, tendo o investimento 

estrangeiro líquido sido negativo. Em 2010 os fluxos de IDE não ultrapassaram os 9,2 mil milhões de 

USD, recuperaram em 2011 para 34,3 mil milhões de USD, ano em que Itália ocupou a posição de 15º 

recetor mundial de IDE. Após uma quebra em 2012, a país captou 16,5 mil milhões de USD em 2013 

(4,4% da FBCF, comparando com 8,1% em 2011).       

 

Em termos de stock de IDE, ascendeu no final de 2013 a 403,7 mil milhões de USD (1,6% do total 

mundial), considerado ainda um nível muito baixo para a dimensão da economia italiana. O valor em 

causa representou 19,5% do PIB, segundo a UNCTAD.    

 

As previsões do EIU para 2014 apontam para valores inferiores, da ordem dos 7 mil milhões de USD, 

tendo em conta as oportunidades que poderão decorrer do processo de privatizações e liberalização de 

alguns setores.   

 

É de referir que os fluxos de IDE, no período 2007-2009, foram dirigidos essencialmente para os 

seguintes setores: serviços (banca/seguros, outros serviços, comércio e transportes/comunicações), 

energia e indústria (alimentar, química e maquinaria, entre outros). Em 2012, de acordo com a OCDE, os 

fluxos de IDE destinaram-se aos setores: transportes, logística e comunicações (37,3% do total), 

serviços financeiros de intermediação (32,8%), e setor elétrico, gás e fornecimento de água (28,2%). Os 

principais países investidores, segundo a mesma fonte, foram: os Países Baixos (cerca 22,2% do total 

em 2012), a França (17%), o Luxemburgo (15,7%), o RU (9,1%) a Alemanha (6,9%), a Bélgica 5,9%), a 

Suíça (5,8%) e os EUA (4,2%).   

 

Salienta-se que nos últimos anos aumentou a presença de investimento chinês em Itália. Segundo 

informação da Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa - INVITALIA 

(de Junho de 2013), existiam cerca de 167 empresas italianas controladas ou com participação de 

capital chinês, sendo cerca de 51% de investimento “greenfield” e 49% por aquisições. A maioria dos 

investidores chineses opera nos setores do comércio grossista/retalho (cerca de 50% do total, em termos 

de VN), logística e maquinaria, verificando-se um aumento do interesse no setor das energias renováveis 

e da construção naval. As empresas encontram-se essencialmente localizadas na região norte de Itália 

(Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piedmonte). Entre algumas das empresas mais representativas 

são de referir, por sector de atividade: Hutchison Whampoa, Huawei, ZTE (telecomunicações); COSCO, 

China Shipping, Hutchison Port Holdings (logística); Hanergy, CECEP-China Energy Conservation & 

Environment Protection Group (energias renováveis); Chang`an Automotive, JAC Jianghuai Automotive, 

Qianjiang Motocycle (automóvel); e Zoomlion, Spark Machine Tool (maquinaria). 
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Segundo o ISTAT (publicados em Dezembro de 2013), existiam 13 527 empresas de capital estrangeiro 

no final de 2011 (das quais 3 700 no setor manufatureiro) que empregavam 1,2 milhões de 

trabalhadores. Comparando com os dados do final do ano anterior, o número total de empresas 

estrangeiras com operações em Itália diminuiu 1,6%, enquanto o número de trabalhadores aumentou 

1,1%. Em termos de produtividade e de valor acrescentado das empresas estrangeiras, os aumentos 

registados foram de 5,3% e 3,3%, respetivamente. Estas empresas representaram perto de 7,1% da 

força de trabalho italiana, 13,4% do valor acrescentado, 13,4% do investimento, 24,2% da despesa em 

I&D, 25,3% das exportações e 44,5% das importações. Em termos de origem do capital, destacam-se: 

EUA (2 250 empresas, empregavam 268 mil trabalhadores), Alemanha (1 933 empresas, 166 mil 

trabalhadores) e França (1 814 empresas, 240 mil trabalhadores).      

 

A INVITALIA identificou como setores prioritários para atração de investimento estrangeiro os seguintes: 

logística, tecnologias de informação e comunicação, energias renováveis, ciências da vida, turismo, bem 

como interesse na reconversão de áreas industriais abandonadas.  

 

De acordo com o relatório Doing Business Report 2014, do Banco Mundial, Itália ocupa o 65º lugar do 

ranking (numa lista de 183 países) relativamente ao ambiente de negócios, posição menos favorável que 

a de outros países da OCDE. Quanto a alguns aspetos do clima de negócios: 90º lugar em termos de 

prazo para iniciar um negócio; 112º no tratamento de processos de autorização para construção; 109º no 

acesso ao crédito; 52º na proteção aos investidores. Pela positiva, ocupou o 33º lugar na facilidade de 

encerrar uma empresa. 

 

Investimento Direto 

(10
6 

USD) 2009 2010 2011
 

2012 2013 

Investimento estrangeiro em Itália 20 077 9 178 34 324 93 16 508 

Investimento de Itália no estrangeiro 21 275 32 655 53 629 7 980 31 663 

Posição no “ranking” mundial      

                     Como recetor 20ª 28ª 15ª n.d.  n.d. 

                     Como emissor 16ª 15ª 9ª n.d.  n.d. 

 

Fonte: UNCTAD – World Investment Report 2014  

Nota: n.d. – não disponível  

 

Relativamente ao investimento italiano no exterior, verifica-se que tem sido superior ao valor do 

investimento direto estrangeiro captado pelo país ao longo dos últimos cinco anos. Em 2007 o 

investimento italiano chegou a atingir 96,2 mil milhões de USD, impulsionado pelas aquisições no setor 

da energia (efetuada pela Enel na espanhola Endesa e pela Eni), assim como no setor bancário 

(Unicredit). Essa tendência de crescimento inverteu-se em 2008, embora o montante do investimento no 

exterior tenha sido ainda bastante elevado.    

 

Em 2010, segundo a UNCTAD, o investimento direto italiano no exterior voltou a subir, para 32,6 mil 

milhões de USD, em 2011 atingiu 53,6 mil milhões de USD, desceu para 7,9 mil milhões de USD em 
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2012. Em 2013 voltou a subir, tendo atingido 31,7 mil milhões de USD (representando 8,5% da FBCF, 

comparando com 12,7% em 2011). 

 

Em termos de stock, no final de 2013 o investimento italiano no exterior totalizou 598,4 mil milhões de 

USD (28,9% do PIB italiano), cerca de 2,3% do total mundial.   

 

Em termos sectoriais o investimento italiano no exterior, entre 2009-2011, dirigiu-se basicamente para a 

indústria, setor extrativo, transportes/comunicações, banca/seguros, construção, eletricidade, água e gás 

e imobiliário. No mesmo período os principais destinos do investimento direto italiano no exterior foram: 

os Países Baixos, a Espanha, a Alemanha, a França, os EUA, o Luxemburgo, o Reino Unido, a Bélgica, 

a Suíça e o Brasil.   

 

2.4. Turismo 

 

O setor do turismo assume uma grande importância em Itália, sendo uma das principais fontes de 

divisas. Segundo a World Tourism Organization (WTO), Itália manteve a posição de 5º destino turístico 

mundial mais visitado em 2013 (quota de 4,3% do mercado mundial), com 47,7 milhões de chegadas de 

turistas estrangeiros (+2,9% relativamente ao ano anterior) e a 3ª posição em termos europeus (8,5% do 

mercado europeu).  

 

De acordo com a mesma fonte, Itália manteve a 6ª posição em termos de volume de receitas de turismo 

estrangeiro, 43,9 mil milhões de USD em 2013 (ou seja, 3,8% do total mundial), tendo-se verificado um 

acréscimo de 3,1% face ao ano anterior.   

 

Relativamente aos dez principais mercados emissores para Itália, a Alemanha permaneceu o mais 

significativo (com 20,9% das chegadas de turistas estrangeiros no ano de 2012, +3,2% relativamente ao 

ano anterior), seguindo-se os EUA (9,1%, -0,5%), a França (7,6%, +0,3%), o RU (5,9%, +5,2%), a Suíça 

(4,4%, +7,9%), a Áustria (4,3%, -0,2%), a Holanda (4%, +1,3%), a Espanha (3,5%, -11,3%), a Rússia 

(3,5%, +15,9%) e a China (3,3%, +17,9%).    

 

O turismo cultural (cidades e locais de interesse histórico e artístico) continua a atrair o maior número de 

turistas estrangeiros, seguido do turismo de praia e mar, embora outros segmentos, como o turismo em 

localidades com lago e montanha venham a reforçar as respetivas quotas de mercado. As cinco 

principais regiões italianas mais visitadas - Veneto, Lazio, Lombardia, Toscana e Trentino-Alto Adige - 

concentram a grande maioria das chegadas de turistas estrangeiros, bem como de dormidas.  

 

É ainda de realçar que a “Marca Itália”, como destino turístico, ocupou o 1º lugar do Country Brand Índex 

2012-2013 realizado pela FUTURE BRAND.   

 

Existem cerca de 33 728 hotéis e estabelecimentos similares em Itália. As receitas geradas pelo turismo 

representaram cerca de 2,1% do PIB e 41,7% das exportações italianas de serviços (dados 2012). 
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Indicadores do Turismo  

 2009 2010 2011 2012 2013 

Turistas
 
(10

3
) 43.239 43.626 46.119 46.360 47.704 

Receitas 
a 

(10
6
USD) 40.249 38.786 43.000 41.185 43.9120 

 

Fonte:   WTO – World Tourism Organization (Abril 2014) 

Notas:   (a) Não inclui as receitas de transporte 

 

Em termos de turismo outbond, Itália é um dos 10 principais mercados emissores em termos mundiais, 

com cerca de 29 milhões de turistas. Os gastos dos turistas italianos no estrangeiro, em 2013, atingiram 

27 mil milhões de USD (-1% face ao ano anterior), representando o 9º mercado emissor mundial em 

termos de gastos (2,3% do total). 

 

Os principais países de destino dos turistas italianos foram: França (28% do total em 2012), Espanha 

(13%), Alemanha (6%), Reino Unido (5%) e San Marino (4%). O número de turistas italianos com destino 

à Alemanha cresceu 6,7% (face ao ano anterior), enquanto para a França, a Espanha e San Marino 

decresceram, respetivamente, 1%, 5% e 14%.       

 

 

3. Relações Económicas com Portugal   

 

3.1. Comércio de Bens e Serviços 

 
Nos últimos cinco anos a balança comercial de bens e serviços entre Portugal e a Itália tem sido 

desfavorável ao nosso país, tendo o défice alcançado perto de 1 052 milhões de euros em 2013 (+9% 

face ao ano anterior). De salientar que, enquanto o crescimento médio anual das exportações, no 

período 2009-2013, foi de 3,6%, o das importações praticamente estagnou (-0,3%). 

 

Evolução da Balança Comercial de Bens
a
 e Serviços   

(10
3 

EUR) 2009 2010 2011 2012 2013 
Var.

b 

13/09 
2013 

Jan/Abr 
2014 

Jan/Abr 
Var.

c 

14/13 

Exportações 1 807 576 2 000 411 2 243 627 2 165 968 2 057 098 3,6 700 220 637 002 -9,0 

Importações 3 176 362 3 539 571 3 450 593 3 130 344 3 108 736 -0,3 988 362 1 050 974 6,3 

Saldo -1 368 786 -1 539 160 -1 206 966 -964 376 -1 051 638 -- -288 142 -413 972 -- 

Coef. 
Cobertura  

56,9 56,5 65,0 69,2 66,2 -- 70,8 60,6 -- 

Fonte:  Banco de Portugal  
Notas: (a) Componente de Bens com base em informação do Instituto Nacional de Estatística (INE), ajustada para valores f.o.b. 
 (b) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009-2013 
 (c) Taxa de variação homóloga 

       
 

No período Janeiro-Abril de 2014, os valores das importações de bens e serviços tiveram um incremento 

de 6,3% face ao período homólogo do ano anterior, enquanto as exportações para o mercado 

diminuíram 9%, continuando o saldo a ser desfavorável a Portugal. O coeficiente de cobertura das 

importações pelas exportações foi de 61%. 
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3.1.1. Comércio de Bens  

 

A Itália é um parceiro comercial importante para Portugal tendo, em 2013, ocupado a 8ª posição no 

ranking dos principais clientes (com uma quota de 3,3% do total) e a 4ª posição como fornecedor (com 

5,2% do total).  

 
 
Importância de Itália nos Fluxos Comerciais de Portugal 

  2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

Jan/Abr 

Como cliente 
Posição 6ª 7ª 7ª 8ª 8ª 8ª 

% Saídas 3,7 3,7 3,7 3,7 3,3 3,1 

Como fornecedor 
Posição 4ª 4ª 4ª 4ª 4ª 4ª 

% Entradas 5,8 5,7 5,4 5,2 5,2 5,3 

 

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística 

Nota:   Os termos Saídas e Entradas correspondem aos agregados (Expedições+Exportações) e (Chegadas+Importações), cujas designações se 

            referem às trocas comerciais IntraUE e ExtraUE, respectivamente 

 

No período 2009-2013, o saldo da balança comercial bilateral foi deficitário para Portugal, oscilando o 

coeficiente de cobertura entre os 40%-56%. As expedições portuguesas para Itália cresceram a uma 

taxa média anual de 7,4% nos últimos cinco anos, enquanto as chegadas praticamente estagnaram. 

 

Evolução da Balança Comercial Bilateral 

 

Fonte:    INE - Instituto Nacional de Estatística 

Notas:    (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009-2013 
(b) Taxa de variação homóloga 2013-2014; 2009 a 2011: resultados definitivos; 2012 resultados provisórios; 2013 e 2014: resultados    
preliminares 

 

Após quatro anos de crescimento sustentado, em 2013 as vendas portuguesas para o mercado italiano 

registaram uma quebra de 6,1%, não ultrapassando os 1.558,5 milhões de euros. Do lado das chegadas, 

2 940,0 milhões de EUR, registou-se um decréscimo de 0,2 face ao ano anterior. O défice da balança 

comercial agravou-se 7,5% face a 2012.   

 

No período Janeiro-Abril de 2014, a evolução das trocas bilaterais mostra uma quebra das nossas 

exportações para o mercado (-12,6% face ao período homólogo de 2013) e um aumento das 

importações (5,7%), tendo a taxa de cobertura sido de 49%.   

 

(10
3
 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013 

Var %
a
 

13/09 

2013 
Jan/Abr 

2014 
Jan/Abr 

Var %
b
 

14/13 

Expedições 1 187 012 1 378 215 1 571 953 1 659 966 1 558 527 7,4 559 717 489 065 -12,6 

Chegadas 2 988 676 3 334 447 3 222 701 2 944 867 2 940 032 -0,1 936 448 990 038 5,7 

Saldo -1 801 664 -1 956 232 -1 650 748 -1 284 901 -1 381 505 -- -376 732 -500 973 -- 

Coef. Cob. 39,7% 41,3% 48,8% 56,4% 53,0% -- 59,8% 49,4% -- 
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Relativamente à estrutura das expedições portuguesas para Itália verifica-se, em 2013, alguma 

concentração, com os cinco principais grupos de produtos - máquinas e aparelhos; pastas celulósicas e 

papel; veículos e outro material de transporte; químicos; e produtos agrícolas - a representarem cerca de 

49% do total. Segue-se um segundo grupo de produtos - vestuário; madeira e cortiça; plásticos e 

borracha; matérias têxteis e calçado – que detêm 29% das vendas para o mercado.  

 

No último ano, destacam-se os grupos de produtos que registaram maior crescimento quando 

comparados com o ano anterior: pastas celulósicas e papel (+20%); químicos (+15%), produtos agrícolas 

(+14%); calçado (+8%); madeira e cortiça (+8%) e produtos alimentares (+16%). São ainda de referir 

dois grupos, que embora detenham quotas próximas de 1% cada - combustíveis minerais e peles e 

couros - registaram crescimentos significativos face ao ano anterior (+73% e +21%, respetivamente). Os 

grupos que registaram maiores quebras das vendas para o mercado em 2013 foram: os metais comuns 

(-22% face a 2012), os veículos e material de transporte (-12%), o vestuário (-8%) e as máquinas e 

aparelhos (-7%).   

 

Expedições por Grupos de Produtos  

(10
3
 EUR) 2009 

% Tot 
2009 

2012 
% Tot 
2012 

2013 
% Tot 
2013 

Var % 
13/12 

Máquinas e aparelhos 196.394 16,5 230.891 13,9 214.467 13,8 -7,1 

Pastas celulósicas e papel 76.524 6,4 131.655 7,9 157.837 10,1 19,9 

Veículos e outro mat. transporte 134.348 11,3 168.173 10,1 148.750 9,5 -11,5 

Químicos 38.899 3,3 111.703 6,7 128.541 8,2 15,1 

Agrícolas 92.758 7,8 99.479 6,0 113.223 7,3 13,8 

Vestuário 104.313 8,8 110.325 6,6 101.181 6,5 -8,3 

Madeira e cortiça 81.990 6,9 92.667 5,6 99.747 6,4 7,6 

Plásticos e borracha 66.942 5,6 95.486 5,8 98.423 6,3 3,1 

Matérias têxteis 75.591 6,4 94.867 5,7 94.729 6,1 -0,1 

Calçado  27.503 2,3 54.139 3,3 58.451 3,8 8,0 

Minerais e minérios 43.002 3,6 52.975 3,2 56.587 3,6 6,8 

Alimentares 42.694 3,6 45.535 2,7 52.654 3,4 15,6 

Metais comuns 21.569 1,8 52.262 3,1 40.882 2,6 -21,8 

Combustíveis minerais  1.484 0,1 10.305 0,6 17.856 1,1 73,3 

Peles e couros 9.912 0,8 10.193 0,6 12.294 0,8 20,6 

Instrumentos de ótica e precisão 13.215 1,1 14.018 0,8 12.123 0,8 -13,5 

Outros produtos 130.376 11,0 285.293 17,2 150.781 9,7 -47,1 

Valores confidenciais 29.497 2,5 0 0,0 0 0,0 § 

TOTAL 1.187.012 100,0 1.659.966 100,0 1.558.527 100,0 -6,1 

Fonte:   INE - Instituto Nacional de Estatística 

Nota:    § - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero em 2012 

 

Continuando numa análise mais desagregada, destacam-se ainda os seguintes produtos mais 

exportados (a 4 dígitos da NC) em 2013: papel e cartão (7% do total), ouro em formas brutas ou 

semimanufacturadas ou em pó (6%), automóveis de passageiros e outros veículos (4%), ácidos 
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policarboxílicos (4%), calçado em couro (3%), cortiça aglomerada e suas obras (3%), partes para 

motores (3%), partes e acessórios de veículos automóveis (3%), t-shirts e camisolas interiores em malha 

(2%), charutos, cigarrilhas e cigarros de tabaco (2%). 

 

No período Janeiro-Abril de 2014 os três grupos com maior peso na estrutura das expedições 

mantiveram as posições respetivas, embora no caso das pastas celulósicas e papel e dos veículos 

tenham sofrido quebras das vendas (respetivamente, 12% e 3%, face ao período homólogo do ano 

anterior). Pela positiva destaca-se o aumento das exportações de máquinas e aparelhos (+8,6%), de 

produtos agrícolas (+33%), de matérias têxteis, da madeira e cortiça (+9% cada) e, ainda, do calçado 

(+9%). Quanto à expedição de ouro (incluindo platinado em formas brutas ou semimanufacturadas ou 

em pó), 3º principal produto a 4 dígitos da NC, diminuiu 69%.  

 

Segundo o GEE - Gabinete de Estratégia e Estudos (MEI), cerca de 46% dos produtos industriais 

portuguesas expedidos para o mercado italiano, em 2013, foram de baixo grau de intensidade 

tecnológica, 18% médio-baixo, 31% médio-alto e 5% de alto.   

 

O INE registou 3 020 empresas exportadoras para Itália em 2012 (último ano disponível), mais 92% do 

que as registadas em 2008. 

 

Chegadas por Grupos de Produtos  

(10
3
 EUR) 2009 

% Tot 
2009 

2012 
% Tot 
2012 

2013 
% Tot 
2013 

Var % 
13/12 

Máquinas e aparelhos 720 560 24,1 661 241 22,5 633 316 21,5 -4,2 

Metais comuns 339 021 11,3 384 635 13,1 345 148 11,7 -10,3 

Químicos 258 978 8,7 344 731 11,7 329 672 11,2 -4,4 

Veículos e outro mat. transporte 303 931 10,2 215 564 7,3 248 450 8,5 15,3 

Matérias têxteis  223 542 7,5 249 037 8,5 247 627 8,4 -0,6 

Peles e couros 148 444 5,0 182 278 6,2 218 565 7,4 19,9 

Vestuário 197 389 6,6 179 072 6,1 182 373 6,2 1,8 

Plásticos e borracha 166 981 5,6 193 150 6,6 180 474 6,1 -6,6 

Alimentares  113 680 3,8 100 063 3,4 106 039 3,6 6,0 

Agrícolas 69 556 2,3 65 517 2,2 76 808 2,6 17,2 

Instrumentos de ótica e precisão 85 826 2,9 69 421 2,4 72 945 2,5 5,1 

Pastas celulósicas e papel 55 717 1,9 71 573 2,4 70 442 2,4 -1,6 

Calçado 54 786 1,8 63 469 2,2 61 347 2,1 -3,3 

Minerais e minérios 50 800 1,7 35 555 1,2 34 204 1,2 -3,8 

Madeira e cortiça 15 515 0,5 12 526 0,4 15 275 0,5 21,9 

Combustíveis minerais 3 672 0,1 2 555 0,1 1 905 0,1 -25,5 

Outros produtos 177 164 5,9 114 482 3,9 115 442 3,9 0,8 

Valores confidenciais 3 113 0,1 0 0,0 0 0,0 § 

TOTAL 2 988 676 100,0 2 944 867 100,0 2 940 032 100,0 -0,2 

Fonte:   INE - Instituto Nacional de Estatística        § - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero em 2012 
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Relativamente à estrutura das chegadas de Itália, destaca-se uma maior concentração do que no caso 

das expedições, uma vez que os cinco principais grupos de produtos - máquinas e aparelhos; metais 

comuns; químicos; veículos e outro material de transporte; e matérias têxteis - representaram 61% do 

total em 2013. De referir que o predomínio dos produtos industriais é significativo, reflexo da importância 

da indústria transformadora italiana.  

 

A evolução registada no último ano evidencia quebras nas compras dos principais grupos referidos (entre 

1% e 10%), à exceção dos veículos e outro material de transporte, cujas importações aumentaram 15% 

em 2013 face ao ano anterior. Quanto às restantes famílias de produtos com maior peso relativo na 

estrutura das compras ao mercado, destacam-se os crescimentos das compras de peles e couros e de 

produtos agrícolas (+20% e +17%, respetivamente).  

 

Numa análise mais detalhada (a 4 dígitos da NC) os 10 produtos mais comprados por Portugal no 

mercado em 2013 foram: peles de animais preparadas (5%), medicamentos (3%), partes e acessórios de 

veículos automóveis (3%), automóveis e outros veículos de transporte de passageiros (2%), antibióticos 

(2%), produtos laminados planos de ferro e aço, folheados e chapeados (pp 7208 e pp 7210, 2,6%), 

tratores (1%), torneiras, válvulas e dispositivos semelhantes (1%) e máquinas automáticas p/ 

processamento de dados (1%). 

 

Segundo o GEE, 48% dos produtos industriais transformados comprados a Itália, em 2013, possuíam um 

grau de intensidade tecnológica médio-alto e alto, 17% médio-baixo e 35% um baixo nível. 

 

 

3.1.2. Serviços  

 

Segundo o Banco de Portugal, Itália posicionou-se em 2013 como 11º mercado cliente dos serviços 

portugueses e como 10º fornecedor (com 2,4% do total das vendas ao exterior e 2,9% das compras). 

 

Importância de Itália nos Fluxos de Serviços com Portugal 

Posição e Quota de Itália Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 

Itália como cliente de Portugal 
Posição

a
 9ª 10ª 10ª 11ª 11ª 

% Export.
b
 3,7 3,5 3,5 2,6 2,4 

Itália como fornecedor de Portugal 
Posição

a
 8ª 9ª 9ª 10ª 10ª 

% Import.
b
 3,1 3,0 3,1 2,9 2,9 

Fonte:   Banco de Portugal 

Notas:  (a) Posição num conjunto de 56 mercado 

             (b) Quota do mercado nas exportações e importações totais de Portugal 

 

 

 

 



aicep Portugal Global 

Itália – Ficha de Mercado (julho 2014) 

 

21 

 

Balança Comercial de Serviços com a Itália 

(10
3
 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013 

Var %
a
 

13/09 
2013 

Jan/Abr 
2014 

Jan/Abr 
Var %

a
 

14/13 

Exportações 607 402 619 452 673 822 501 844 502 182 -3,7 138 537 141 884 2,4 

Importações 317 387 328 426 354 571 300 051 306 827 -0,4 93 608 100 418 7,3 

Saldo 290 015 291 026 319 251 201 793 195 355 -- 44 929 41 466 -- 

Coef. Cob. 191,4% 188,6% 190,0% 167,3% 163,7% -- 148,0 141,3 -- 

Fonte:    Banco de Portugal 

Notas:    (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009-2013 

 

Entre 2009-2013 a balança comercial de serviços com a Itália apresentou-se favorável a Portugal, com 

saldos elevados. No entanto, nesse período, quer as vendas quer as compras de serviços decresceram 

a um ritmo médio anual de 3,7% e 0,4%, respetivamente. O coeficiente de cobertura situou-se, no 

período em análise, entre 164% e 191%.   

 

Em 2013 as exportações de serviços para o mercado não ultrapassaram os 502 milhões de EUR (o que 

representou uma quebra de 26% face ao valor exportado em 2011, o mais elevado dos últimos cinco 

anos). As importações de serviços atingiram perto de 307 milhões de EUR (+2,3% face ao ano anterior, 

mas uma quebra de quase 14% quando comparado com o valor registado em 2011, que foi também o 

mais elevado do período em análise). A taxa de cobertura situou-se em 164% em 2013.  

 

Segundo os dados disponibilizados pelo Banco de Portugal, em 2013, foram os seguintes tipos de 

serviços que mais contribuíram para os resultados acima mencionados: serviços de transporte 

(representou 38% do total exportado), serviços com as viagens e turismo (33%), outros serviços 

fornecidos por empresas (15%), e que em conjunto representaram 86% do total das vendas portuguesas 

de serviços para Itália. Globalmente, à exceção dos serviços de transporte e viagens e turismo (que 

registaram quebras no último ano de, respetivamente, 8% e 3%, os restantes grupos com maior peso 

nas exportações verificaram aumentos, sendo de destacar: outros serviços fornecidos por empresas 

(+17% face a 2012), assim como nos serviços de construção (+30%), de comunicações (+43%) e de 

natureza pessoal/cultural (+50%). 

 

Do lado das importações, os serviços de transporte representaram cerca de 39% do total (+4% face ao 

ano anterior), seguindo-se os serviços com as viagens e turismo (31%, +8%), outros serviços fornecidos 

por empresas (14%, -1%), serviços de comunicações (4%, +17%) e financeiros (3%, -20%).  

 

No período Janeiro-Abril de 2014, quer as exportações quer as importações de serviços cresceram, 

respetivamente, 2% e 7% face ao período homólogo do ano anterior.  
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3.2. Investimento 

 

Importância de Itália nos Fluxos de Investimento para Portugal 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Portugal como recetor (IDE) 
Posição

a
 8ª 13ª 11ª 16ª 13ª 

%
b
 1,9 0,9 0,8 0,4 0,5 

Portugal como emissor (IDPE) 
Posição

a
 20ª 12ª 13ª 11ª 13ª 

%
b
 0,4 1,1 0,5 0,7 0,3 

Fonte:   Banco de Portugal  

Notas:   a) Posição do mercado enquanto origem do IDE bruto total e destino do IDPE bruto total, num conjunto de 56 mercados. 

             b) Com base no ID bruto total de Portugal 

 

Itália foi o 13º investidor estrangeiro em Portugal em 2013, detendo uma quota de 0,5% do total do IDE. 

No que se refere ao investimento direto de Portugal no exterior, Itália ocupou igualmente a 13ª posição 

entre os mercados de destino, com uma quota de 0,3% do total do IDPE.  

 

No período 2009-2013, o investimento direto bruto italiano em Portugal registou uma taxa média anual 

de crescimento negativa (-25%), de acordo com o Banco de Portugal. Os valores mais elevados em 

termos de investimento bruto registaram-se em 2009, com 611,2 milhões de EUR (embora em termos 

líquidos tenha sido negativo) e 2011, com 357,8 milhões de EUR. Em 2013 o investimento italiano 

registou o valor mais baixo do período em análise, 156,8 milhões de EUR (-764,2 milhões de EUR em 

termos líquidos, devido ao elevado valor do desinvestimento).  

 

Investimento Direto de Itália em Portugal 

(10
3
 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013 

Var %
a
 

09/13 

ID de Itália em Portugal 611 178 335 538 357 842 170 244 156 798 -24,7 

Desinvestimento 684 870 141 004 120 666 317 681 920 950 64,8 

Líquido -73 692 194 534 237 176 -147 437 -764 152 -- 

% IDE total
b
 1,91 0,85 0,83 0,36 0,52 -- 

Origem
c
 8ª 13ª 11ª 16ª 13ª -- 

Fonte:   Banco de Portugal  

Notas:   (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009-2013 

             (b) Com base no ID bruto total de Portugal 

             (c) Posição enquanto Origem do IDE bruto total num conjunto de 56 mercados 

 

Em termos de setores alvo do investimento italiano em Portugal são de referir: as atividades financeiras e 

seguros (com 35% do total em 2013), o comércio grossista/retalho (23%), as indústrias transformadoras 

(15%), as atividades de consultoria (4%), as atividades de informação e comunicação (1%).  

 

Numa análise global à evolução do IDE por setores de atividade, entre 2009/2013, destaca-se a perda 

de importância do setor relativo a atividades financeiras e seguros (que passou de 55% do total do 

investimento italiano realizado em Portugal em 2010 e 42% em 2012, para 35% em 2013), bem como o 
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comércio grossista/retalho (57% em 2011 e 23% em 2013), ou ainda das atividades de informação e 

comunicação (16% em 2012 para 1% em 2013). Pela positiva destaca-se o aumento do peso das 

indústrias transformadoras (representou 11% e 15% do ID italiano em 2012 e 2013, comparando com 

cerca de 6% nos anos 2010 e 2011).   

 

Entre os principais investimentos italianos realizados nos últimos anos são de referir os seguintes: Eni 

(que conclui recentemente a alienação de aproximadamente 1% do capital da Galp Energia), Grupo 

Atlantia, Enel, Impregilo, Cimolai, Fassa Bortolo, Boschi, Fiat, Assicurazioni Generali e Europ Assistance, 

Grupo Frabonni e Imesa Portugal. Entre as principais marcas italianas do setor vestuário, mobiliário, 

perfumaria e alimentar são de referir: Calzedonia, Benetton, Geox, Tods, Hugo Boss, Armani, Sisley, 

Zegna, Furla, Pomellato, Lavazza, Ferrero, Zanetti, Chateau D’Ax e Divani&Divani.  

 

Investimento Direto de Portugal em Itália  

(10
3
 EUR) 2009 2010 2011 2012 2013 

Var %
a
 

13/09 

ID Portugal em Itália 28 143 111 374 92 484 113 621 36 202 58,4 

Desinvestimento 15 807 28 765 26 694 2 324 9 211 70,0 

Líquido 12 336 82 609 65 790 111 297 26 991 -- 

% IDPE total
b
 0,36 1,14 0,47 0,71 0,26 -- 

Destino
c
 20ª 12ª 13ª 11ª 13ª -- 

Fonte:   Banco de Portugal  

Notas:   (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009-2013 

             (b) Com base no ID bruto total de Portugal 

             (c) Posição enquanto Destino do IDPE bruto total num conjunto de 56 mercados 

 

Quanto ao investimento direto bruto de Portugal em Itália, cresceu a uma taxa média anual de 58% no 

período 2009-2013, segundo o Banco de Portugal. Em 2010 o investimento português no país ascendeu 

a 111,4 milhões de EUR (e a 82,6 milhões de EUR em termos líquidos) e, em 2012, a 113,6 milhões de 

EUR (111,3 milhões de EUR líquidos), ou seja os montantes mais significativos registados nos últimos 

cinco anos. Já em 2013, o ID português em Itália não ultrapassou os 36,2 milhões de EUR (27,0 milhões 

de EUR em termos líquidos).  

 

O investimento português em Itália traduz-se na presença de cerca de vinte empresas, entre as quais: 

Sonae Sierra, Martifer Renewables, Martifer Solar, Logoplaste Pomezia, Banco Espírito Santo, Amorim 

Cork Itália, A.C. Sugheri Itália, Bial Sarm Spa, Arturai, Fabrimar Itália, Inapa Italia, Soporcel Itália, 

Telcabo Itália Srl, Jordão Itália, Daniel Pinto Italia Srl, JBMC, Franchising Barata&Ramilo Sa, TAP Air 

Portugal e Zoomarine Itália Spa. 

 

 

3.3. Turismo 

 

O mercado italiano integra o grupo dos principais mercados emissores para Portugal, posicionando-se 

como 12º mercado da procura externa para Portugal enquanto gerador de receitas em 2013. Deteve uma 
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posição mais relevante quando avaliado pelos indicadores da hotelaria: 8º lugar quer em número de 

hóspedes quer de dormidas. 

 

As receitas aumentaram em média 1,3% ao ano no período 2009-2013 e registaram uma quebra de 

2,8% no último ano (165 milhões de euros, ou seja 1,8% do total). 

 

Turismo de Itália em Portugal 

  2009 2010 2011 2012 2013 
Var %

a
 

13/09 

Hóspedes
b
 328 773 365 368 383 758 352 979 326 667 0,2 

   % Total
c
 5,07 5,35 5,18 4,59 3,92 -- 

Dormidas
b
  803 211 869 313 918 210 867 038 802 250 0,2 

   % Total
c
 3,46 3,68 3,53 3,18 2,73 -- 

Receitas
b
 157 678 176 234 176 046 169 817 165 045 1,3 

   % Total
c
 2,28 2,32 2,16 1,97 1,78 -- 

Posição
d
 12ª 11ª 12ª 12ª 12ª -- 

Fontes:       INE - Instituto Nacional de Estatística; Banco de Portugal (BdP) 

Unidades:  Receitas (Milhares de Euros); Hóspedes e Dormidas (Unidades) 

Notas:        (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009-2013 

                  (b) Inclui apenas a hotelaria global 

                  (c) Refere-se ao total de estrangeiros  

                  (d) Num conjunto de 55 mercados  

 

As dormidas dos turistas italianos na hotelaria global, entre 2009-2013, cresceram em média 0,2% ao 

ano. Em 2013, as dormidas registadas foram de 802 mil (2,7% do total) e o número de hóspedes perto 

de 327 mil (3,9% do total), tendo diminuído respetivamente, 7,4% e 7,5% face ao ano anterior.  

 

No período Janeiro-Abril de 2014, a evolução dos indicadores do turismo italiano em Portugal registaram 

quebras face ao período homólogo do ano anterior em termos de receitas bem como do número de 

dormidas na hotelaria global (8% e 3%, respetivamente). 

 

Lisboa continua a ser a principal região de destino dos turistas italianos em Portugal (com uma quota de 

50,8% das dormidas em 2013, -6,3% face a 2012), destacando-se ainda o posicionamento das seguintes 

regiões: Norte (15,6%, -8,2%), Centro (12%, -15,5%), Algarve (9,7%, -9,3%), Madeira (8,7%, +5,2%),  

Açores (2%, -3,7%) e Alentejo (1,5%, -20,9%). Todas as regiões registaram diminuição em termos de 

dormidas no último ano, com exceção da Madeira. De referir que os hotéis concentraram 81,3% das 

dormidas de italianos em 2013 (sobretudo hotéis de 4 estrelas, com 37,3% do total).    

 

4. Condições Legais de Acesso ao Mercado    

 

4.1. Regime Geral de Importação 

 

A Itália, como membro da União Europeia (UE), é parte integrante da União Aduaneira, caracterizada, 

essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política comercial comum 

relativamente a países terceiros. 

http://europa.eu/index_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/commercial_policy_pt.htm
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O Mercado Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, criou um grande espaço 

económico interno, traduzido na liberdade de circulação de bens, de capitais, de pessoas e de serviços, 

tendo sido suprimidas as fronteiras internas aduaneiras, fiscais e técnicas. 

 

Deste modo, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre prática no território comunitário 

(isto é, que sejam provenientes dos Estados terceiros em relação às quais forem pagos os direitos 

aduaneiros e que tenham cumprido as formalidade de importação) encontram-se isentas de controlos 

alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma fiscalização no que respeita à respetiva qualidade e 

características técnicas.  

 

Neste contexto, a rede SOLVIT é um mecanismo criado pela UE para resolver problemas entre os 

Estados-membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado Único, evitando-se, assim, o 

recurso aos tribunais. 

 

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a adoção da 

mesma legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário (CAC) / disposições de aplicação 

(apesar do novo Código Aduaneiro da União ter entrado em vigor a 30 de Outubro de 2013, de acordo 

com o n.º 2, do artigo 288.º, a maioria das suas disposições só será aplicável a partir de 1 de maio de 

2016, segundo Retificação do Regulamento que estabelece o Código Aduaneiro da União, como é o 

caso da revogação do Regulamento n.º 2913/92, atual CAC) – bem como a aplicação de iguais 

imposições alfandegárias aos produtos provenientes do exterior – Pauta Exterior Comum (PEC).  

 

A regra geral de livre comércio com países terceiros não impede que as instâncias comunitárias 

determinem restrições às importações (fixação de contingentes anuais), quando negociados no seio da 

Organização Mundial de Comércio (World Trade Organization). 

 

A PEC baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, sendo os 

direitos de importação na sua maioria ad valorem, calculados sobre o valor CIF das mercadorias. 

 

Para além dos referidos encargos, há também lugar ao pagamento do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (IVA – Imposta sul Valore Aggiunto). Este encargo, consoante os produtos/serviços, pode 

traduzir-se nas seguintes taxas: 22% (taxa normal) incidente sobre a generalidade dos bens e serviços; 

10% (taxa reduzida) que recai, entre outros, sobre alguns géneros alimentícios, produtos farmacêuticos, 

serviços hoteleiros/restauração e serviços de recuperação no âmbito das construções civis; 4% (taxa 

reduzida especial) aplicável, por exemplo, a jornais e revistas e, também, a alguns géneros alimentícios 

(bens de primeira necessidade). Existem, ainda, alguns serviços isentos de IVA como sejam os serviços 

médicos. 

 

Importa ainda mencionar os Impostos Especiais de Consumo (Accise), que incidem sobre determinados 

produtos, como sejam, as bebidas alcoólicas, o tabaco, os produtos petrolíferos, entre outros. 

 

http://europa.eu/pol/singl/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pt.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/customs/index_pt.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1992R2913:20070101:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1993R2454:20110101:PT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:269:0001:0101:PT:PDF
http://new.eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2013:287:FULL&from=PT
http://europa.eu/legislation_summaries/customs/l11003_pt.htm
http://www.wto.org/
http://www.intrage.it/rubriche/fisco/deduzioni_detrazioni_fiscali/aliquote_iva/index.shtml
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed/Operatore/Accise/Aliquote+accisa+nazionali+e+comunitarie/
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Os interessados podem aceder a informação sobre os impostos e taxas na UE (Taxation and Customs 

Union), no Portal Europa. 

 

Por último, é de salientar que, por questões de segurança, todas as empresas italianas ou estrangeiras 

que forneçam bens ou serviços a entidades públicas italianas ou a entidades privadas concessionadas 

pelo Estado italiano (Pubblica Amministrazione), e cujos contratos/subcontratos tenham um valor 

superior a 150.000 euros, devem fazer-se acompanhar de um certificado Anti-Mafia (Certificazione 

Antimafia), que, no caso de uma empresa estrangeira, deve ser requerido pela entidade adjudicante à 

Prefettura da província italiana na qual deve ser iniciada a execução do contrato/subcontratação.  

 

 

4.2. Regime de Investimento Estrangeiro 

 

O Tratado de União Europeia consagra, entre outros princípios, a liberdade de circulação de capitais, de 

onde enforma um quadro geral do investimento estrangeiro comum em todo o espaço comunitário, nos 

limites decorrentes do princípio da subsidiariedade, sem prejuízo dos instrumentos legislativos 

estabelecidos pelos Estados-membros. 

 

Nesta linha, o investidor estrangeiro encontra neste país um regime jurídico adaptado ao ordenamento 

comunitário, no sentido de uma maior liberalização do direito de estabelecimento e da livre circulação de 

capitais, embora com particularidades. 

 

A Itália, como os restantes parceiros da UE, consagrou o regime geral de liberdade dos investimentos 

estrangeiros, com exceção dos setores sujeitos a regulamentação específica em matéria do direito de 

estabelecimento ou sob o domínio do Estado, como sejam, a indústria aeronáutica, a navegação 

costeira, a produção de tabaco e os transportes ferroviários. Acresce que a Sicília é uma região na qual 

não é permitida a atividade de empresas estrangeiras no mar. 

 

De modo geral, não existem restrições no setor privado e as empresas podem ser detidas a 100% por 

capital estrangeiro, pelo que, por regra, ao promotor externo é conferido o mesmo tratamento que o 

concedido aos nacionais. Existem, no entanto, algumas limitações no tocante à participação em 

determinados setores, como sejam o bancário e o segurador.  

 

Não existem limites ou formalidades a cumprir no tocante à transferência de dividendos, lucros e 

royalties para o exterior, sendo permitido aceder a financiamento no mercado local em moeda nacional 

ou estrangeira. 

 

A nível organizacional, a agência INVITALIA tem a seu cargo incentivar o investimento direto (nacional e 

internacional) no país.  

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/index_en.htm
http://europa.eu/index_pt.htm
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1141/Modello%205.%20F.A.Q.%20informazioni.doc
http://www.prefettura.it/FILES/AllegatiPag/1141/Modello%205.%20F.A.Q.%20informazioni.doc
http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/9955.htm
http://www.prefettura.it/firenze/contenuti/9955.htm
http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/investimenti-esteri/scegliere-litalia/le-agenzie-sul-territorio.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/investimenti-esteri/scegliere-litalia/le-agenzie-sul-territorio.html
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A INVITALIA disponibiliza na sua página Web informação sobre a constituição de sociedades em Itália 

(consultar o ficheiro Doing Business in Italy), bem como outra informação sobre o ambiente de negócios 

(sistema fiscal, mercado laboral, direito de propriedade, propriedade intelectual etc.). 

 

Tratando-se de empresa/cidadão da União Europeia que pretende desenvolver uma atividade económica 

em Itália o interessado pode obter toda a informação necessária para o exercício da sua atividade junto 

do balcão único italiano da rede europeia EUGO. 

 

Uma vez que a burocracia e a complexidade legislativa continuam a ser fatores limitativos do 

investimento em Itália e os projetos de investimento podem estar sujeito a condições especiais de 

autorização e controlo junto dos organismos competentes é fundamental o contato prévio e eventual 

contratação de consultores locais designados por commercialisti. 

 

No que respeita aos incentivos, apesar do Governo italiano estar a preparar um conjunto de novos 

incentivos, o promotor tem à sua disposição incentivos regionais/setoriais (segundo a informação 

disponível no Site da INVITALIA), incentivos fiscais, entre outros.  

 

Incentivos regionais/setoriais 

 

A INVITALIA disponibiliza, no seu Site, informação específica sobre os incentivos existentes (em 

italiano), pelo que os interessados devem consultar o referido Site e contatar esta agência para aferir da 

vigência e aplicabilidade ao caso concreto. 

 

Incentivos fiscais 

 

O Governo italiano tem vindo a adotar várias medidas neste âmbito das quais se destacam: 

 

 Redução da taxa do imposto sobre o rendimento das sociedades para 27,50%; 

 Isenção parcial, até 95%, da mais-valia resultante da cessão de participação em empresas 

residentes em Itália ou no estrangeiro (Participation Exemption); 

 Introdução de um regime de tributação em grupo para que as empresas italianas e estrangeiras, 

que pertencem ao mesmo grupo, possam determinar, relativamente à empresa de controlo 

residente em Itália, um único rendimento imputável; 

 Isenção das mais-valias reinvestidas em empresas em fase de start-up. 

 

Outros incentivos 

 

As empresas interessadas e a INVITALIA podem celebrar contratos-programa para a realização de 

projetos de natureza diversa que permitem o acesso a apoios a fundo perdido ou a financiamentos em 

condições preferenciais. 

 

http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-environment/doing-business.html
http://www.invitalia.it/site/eng/home/business-environment.html
http://www.impresainungiorno.gov.it/en/services-directive
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese.html
http://www.invitalia.it/site/ita/home/incentivi-alle-imprese.html
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É, ainda, de referir que se encontram disponíveis na Internet vários Guias de Investimento em Itália que 

abrangem variadíssimas matérias como a constituição de sociedades, sistema fiscal, sistema laboral, 

entre outras. Pela sua atualidade destacam-se os seguintes: 

 

• Business and Taxation Guide to Italy, 2014, Mazars; 

• Doing Business in Italy, Feb 2014, UHY International; 

• Doing Business In Italy, Nov 2013, HLB International. 

 

Finalmente, por forma a promover e a reforçar o desenvolvimento das relações de investimento entre os 

dois países, foi celebrada entre Portugal e a Itália a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e 

Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, em vigor desde 15 de janeiro de 

1983. 

 

Notas:  

1 – As empresas podem aceder a alguma legislação italiana no Site ALTALEX. 

2 – Para mais informação legislativa sobre mercados externos, os interessados podem aceder ao Site da aicep Portugal Global em 

Mercados Externos ou na “Livraria Digital”. 

 

 

5. Informações Úteis 

 

Hora Local 

 

Corresponde ao UTC mais uma hora no horário de inverno e mais duas horas no horário de verão. Em 

relação a Portugal, a Itália tem sempre mais uma hora. 

 

Horários de Funcionamento 

 

Serviços Públicos:  

8h30-14h00 (segunda-feira a sexta-feira) 

Muitos serviços estão ativos também durante a tarde das 14h30-17h00. 

 

Bancos:  

Varia de cidade para cidade mas, geralmente, o horário é o seguinte: 

8h45-13h30 /15h00-16h00 (segunda-feira a sexta-feira) 

 

Comércio tradicional:  

No que se refere aos horários do comércio, variam segundo as regras estabelecidas pelos Municípios. 

Em Milão, por ex. as lojas e os centros comerciais (do centro) abrem às 10h00 e fazem horário 

continuado até as 20h00, e em proximidade de festividades importantes (Natal, Páscoa, etc..), abrem 

também sábado e domingo. 

 

http://eng.mazars.it/mazarspage/download/522176/32859659/version/1/file/Business+and+Taxation+Guide+to+Italy+-+2014.pdf
http://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CGIQFjAH&url=http%3A%2F%2Fwww.uhy.com%2Fwp-content%2Fuploads%2FDoing-Business-in-Italy.pdf&ei=t762U6ffK-HOygOC7YDgDQ&usg=AFQjCNGrIeb02nB4wFHGyW4xxeD6GAex6w&sig2=0tDhIG2dV1ITaDXyH0Ez7A
http://hlbi.com/index.php?option=com_k2&view=item&task=download&id=236_8fc8cd96b8974b1c5d431731b935c17f
http://dre.pt/pdf1sdip/1982/06/12400/14961523.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/1982/06/12400/14961523.pdf
http://www.altalex.com/index.php?idnot=34120
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/SobreMercadosExternos/Paginas/SobreMercadosExternos.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx
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Centros comerciais:  

Abertos todos os dias da semana, normalmente das 9h00 às 22h00 

 

Supermercados:  

Abertos de segunda-feira a sábado, das 9h00 às 20h00  

 

Feriados 

 
1 de janeiro - Dia de Ano Novo 

6 de janeiro - Dia da Epifania 

25 de Abril – Dia da Libertação  

1 de maio - Dia do Trabalhador 

2 de junho – Dia da República 

15 de agosto - Dia de Nossa Senhora da Assunção 

1 de novembro - Dia de Todos-os-Santos 

8 de dezembro - Dia da Imaculada Conceição 

25 de dezembro - Dia de Natal 

26 de dezembro – Dia de Santo Estêvão 

Feriados móveis: 

Domingo de Páscoa 

Segunda-feira de Páscoa 

Quinta-feira da Ascensão 

A nível comunal, são ainda observados outros feriados (o dia dedicado ao santo patrono da localidade). 

 

Corrente Elétrica 

 

220 volts AC, 50 Hz. 

 
Pesos e Medidas 

 

É utilizado o sistema métrico. 

 
 

6. Contactos Úteis 

 

Em Portugal 

 
aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE  

Rua Júlio Dinis, nº 748, 9º 

4005-012 Porto 

Tel.: (+351) 22 6055 300 I Fax: (+351) 22 6055 399 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt I http://www.portugalglobal.pt/ 

 

mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
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aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE  

Av. 5 de Outubro, 101  

1050-051 Lisboa 

Tel.: (+351) 21 7909500 | Fax: (+351) 21 7909578 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt 

 

Embaixada de Itália em Portugal 

Largo Conde de Pombeiro, 6 

1150-100 Lisboa  

Tel.: (+351) 213 515 320 | Fax: (+351) 213 154 926 

E-mail: archivio.lisbona@esteri.it | http://www.amblisbona.esteri.it 

 

COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA 

Direcção Internacional 

Av. da República, 58 

1069-057 Lisboa 

Tel.: (+351) 217 913 700 I Fax: (+351) 21 7 913 720 

E-mail: cosec@cosec.pt I http://www.cosec.pt 

 
Câmara de Comércio e Indústria Italiana  

Av. 5 de Outubro, 95 - 4º Dto. 

1050-051 Lisboa 

Tel.: (+351) 217 950 262/3/4 | Fax: (+351) 217 931 984 

E-mail: lisboa@ccitalia.pt | http://www.ccitalia.pt 

 

Câmara de Comércio e Indústria Italiana  

Rua Júlio Dinis, 728 – 8º - sala 812 

4050-012 Porto 

Tel.: (+351) 226 064 912 | Telemóvel: (+351) 927 981 656 | Videoconferência: (+351) 226 006 289 

E-mail: porto@ccitalia.pt | http://www.ccitalia.pt 

 

Instituto Italiano para o Comércio Externo (ICE) (Assegura a cobertura do mercado Português) 

Departamento de la Embajada de Italia para la Promoción de Intercambios Comerciales 

Edf. Torre Europa, Pl. 29 

Paseo de la Castellana, 95 

28046 Madrid 

Tel.: (+034) 9 15974737 / 915973429 | Fax: (034) 915568146 

E-mail: madrid@ice.it 

 

 

 

mailto:icep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:archivio.lisbona@esteri.it
http://www.amblisbona.esteri.it/
mailto:cosec@cosec.pt
http://www.cosec.pt/
mailto:lisboa@ccitalia.pt
http://www.ccitalia.pt/
mailto:cci.porto@netcabo.pt
http://www.ccitalia.pt/
mailto:madrid@ice.it
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Em Itália  

 

Embaixada de Portugal na em Itália 

Viale Liegi, 21, 

00198 Roma 

Tel.: (+039) 06 844 801 | Fax: (+039) 06 841 74 04 

E-mail: emb@embportroma.it | http://www.embportroma.it/ 

 

aicep Portugal Global – Milão 

Ufficio Comercialle del Portogallo 

Via Paolo da Cannobio 8 

20122 Milano MI 

Tel.: (+039) 020 0629000 | Fax: (+039) 020 0629099 

E-mail: aicep.milan@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt 

 

Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE)  

Via Liszt, 21 

00144 Roma 

Tel.: (+039) 06 59921 | Fax: (+039) 06 5992689 

E-mail: ice@ice.gov.it | http://www.ice.it 

 

Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) 

Via Cesare Balbo, 16 

00184 - Rome  

Tel.: (+039) 06 43731 

E-mail: cont@ct centre. | http://www.istat.it 

 

Agenzia Nazionale del Turismo (ENIT) 

Via Marghera, 2-6 

00185 Roma 

Tel.: (+039) 06 49711 | Fax: (+039) 064463379 

E-mail: sedecentrale@enit.it | http://www.enit.it 

 

Banca d’Italia (Banco Central) 

Via Nazionale, 91 

00184 Roma 

Tel.: (+039) 06 47921 | Fax: (+039) 06 4792298 

E-mail: bancaditalia@pec.bancaditalia.it | http://www.bancaditalia.it 

 

 

 

mailto:emb@embportroma.it
http://www.embportroma.it/
mailto:aicep.milan@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:ice@ice.gov.it
http://www.ice.it/
https://contact.istat.it/Index.php?Lingua=Inglese
http://www.istat.it/
mailto:sedecentrale@enit.it
http://www.enit.it/
file://Sicorp11/Aicep$/Informação/_Informação/Direção%20de%20Informação/Mercados/Itália/Geral/Infor%20e%20Ficha%20de%20mercado/@pec.bancaditalia.it
http://www.bancaditalia.it/
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7. Endereços de Internet 

 

A informação online aicep Portugal Global pode ser consultada no Site da Agência, nomeadamente, nas 

seguintes páginas: 

 

• Guia do Exportador 

 

• Guia da Internacionalização  

 

• Temas de Comércio Internacional 

 

• Mercados Externos (Itália)  

 

• Livraria Digital  

 

Outros endereços: 
 
 

 Adriatic and Ionian Initiative (AII)  

 

 African Development Bank (AfDB) 

 

 Agenzia delle Dogane e dei Monopoli  

 

 Agenzia Nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo d’Impresa (INVITALIA)  

 
 Asian Development Bank (ADB) 

 
 Balcão único italiano / rede europeia EUGO (informações sobre o início de uma atividade ou a 

prestação de serviços em Itália) 

 

 Banca d’Italia 

 
 Bank for International Settlements (BIS) 

 

 Camere di Commercio d’Italia 

 

 Central European Initiative (CEI)  

 

 CONFCOMMERCIO On-line 

 

 Council of Europe 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/GuiadoExportador/Paginas/GuiadoExportadorII.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Conhecimento/Paginas/GuiadaInternacionalizacao.aspx
http://portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/TemasdeComércioInternacional.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Internacionalizar/Paginas/MercadosExternos.aspx?marketId=86
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx
http://www.aii-ps.org/
http://www.afdb.org/en/
http://www.agenziadogane.it/wps/wcm/connect/Internet/ed
http://www.invitalia.it/site/ita/home.html
http://www.adb.org/about/main
http://www.impresainungiorno.gov.it/en/services-directive
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_pt.htm
http://ec.europa.eu/internal_market/eu-go/index_pt.htm
http://www.bancaditalia.it/
http://www.bis.org/index.htm
http://www.camcom.gov.it/
http://www.cei.int/
http://www.confcommercio.it/home/
http://hub.coe.int/
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 Destacamento de Trabalhadores para Estados da EU (Portal da Segurança Social Portuguesa) 

 
 Doing Bussiness in Italy 2014 (World Bank Group)  

 
 Doing Business in Italy – Starting a Business (World Bank Group) 

 

 EURES – O Portal Europeu da Mobilidade Profissional (Viver & Trabalhar: Itália)  

 

 EUROPA – O Portal Oficial da União Europeia  

 
 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) 

 
 European Space Agency (ESA) 

 

 Gazzetta Ufficiale 

 

 Governo Italiano 

 
 Guia Prático – Destacamento de Trabalhadores de Portugal para Outros Países (Instituto da 

Segurança Social, Maio 2013) 

 
 ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE em 

inglês) 

 
 Inter-American Development Bank (IDB) 

 
 Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT)  

 

 Ministero degli Affari Esteri  

 
 Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

 

 Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze  

 

 Ministero della Giustizia 

 
 Ministero della Salute 

 

 Ministero dello Sviluppo Economico 

 

 Pagine Gialle (Páginas Amarelas)  

 
 Portal da Europa – Taxation & Customs Union 

http://www4.seg-social.pt/estados-da-uniao-europeia/-islandia-listenstaina-noruega-e-suica
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/italy/starting-a-business
http://ec.europa.eu/eures/main.jsp?countryId=IT&acro=lw&lang=pt&parentId=0&catId=0&regionIdForAdvisor=&regionIdForSE=%25&regionString=ITC|ITC2:
http://europa.eu/index_pt.htm
http://www.ebrd.com/
http://www.esa.int/ESA
http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.governo.it/
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14971/destacamento_trabalhadores_portugal_outros_paises
http://www4.seg-social.pt/documents/10152/14971/destacamento_trabalhadores_portugal_outros_paises
http://www.ice.gov.it/
http://www.italtrade.com/index.htm
http://www.italtrade.com/index.htm
http://www.iadb.org/pt/banco-interamericano-de-desenvolvimento,2837.html
http://www.istat.it/
http://www.esteri.it/mae/it
http://www.lavoro.gov.it/Pages/default.aspx
http://www.finanze.it/export/finanze/index.htm
http://www.giustizia.it/giustizia/
http://www.salute.gov.it/
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
http://www.paginegialle.it/
http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm


aicep Portugal Global 

Itália – Ficha de Mercado (julho 2014) 

 

34 

 Portal das Comunidades Portuguesas – Conselhos aos Viajantes (Itália)  

 
 Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) 

 
 Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE) 

 
 Rede SOLVIT (resolução de problemas na UE ao nível do Mercado Único sem recurso à via judicial) 

 

 Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (Unioncamere)  

 
 United Nations (UN) 

 
 Western European Union (WEU) 

 
 World Trade Organization (WTO) 
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http://www.secomunidades.pt/web/guest/listapaises/IT
http://www.oecd.org/
http://www.osce.org/
http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pt.htm
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.un.org/
http://www.weu.int/
http://www.wto.org/

