
Guia digital


China

Co-financiado por:

Knowledge Partner 

CH Business Consulting AEP © 2022



CAPÍTULO 1: 


DOING Business


1.1	MARKET Overview


1.2	MARKET Challenges


1.3	MARKET Opportunities


1.4	MARKET Entry Strategy



CAPÍTULO 2: 


Setores de Maior Potencial para as 

Empresas Portuguesas


2.1 Agroalimentar


2.2 Materiais de Construção


2.3 Casa e Decoração


2.4 Vinhos


2.5 Minérios e Minerais


2.6 Madeiras 


2.7 Polímeros



CAPÍTULO 3: 


Normas, Regulamentos e Tarifas


3.1	Trade Barriers


3.2	Tarifas Aduaneiras


3.3	Requesitos à Importação e 

Documentação


3.4	Etiquetagem


3.5	Exportação Temporária


3.6	Bens Proibidos e Restrições à 

Importação


3.7	Regulamento das Alfândegas


3.8	Normalização e Standards


3.9	Trade Agreements


3.10 Impostos e Fiscalidade


3.11	Web Resources

3


4


9


11


12


14


15


16


17


18


19


19


20




21


22


23



24


26


27



27


28


28


30


32


35

CAPÍTULO 4: 

WAY TO MARKET

4.1	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

4.2	E-COMMERCE

4.3	PRÁTICAS COMERCIAIS E CULTURA DE 

NEGÓCIOS

4.4	PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.5	PAGAMENTOS E SISTEMA BANCÁRIO

4.6	SISTEMAS DE COMPRAS PÚBLICAS



CAPÍTULO 5: 

VIAGENS DE NEGÓCIOS



CAPÍTULO 6: 

APOIOS E INCENTIVOS

6.1	INCENTIVOS À INTERNACIONALIZAÇÃO

6.2	LINHAS DE CRÉDITO ESPECÍFICAS

6.3	INCENTIVOS NO DESTINO 

(INVESTIMENTO)

6.4	DUPLA TRIBUTAÇÃO

6.5	APOIO INSTITUCIONAL E DIPLOMÁTICO



Fontes

39

40


43



46


50


52


53




55




61


62


63



64


67


68



71



CAPÍTULO 1

DOING

BUSINESS



1.1 MARKET OVERVIEW



A República Popular da China (RPC) é o maior país da Ásia Oriental e o mais populoso do 
mundo, com 1.395 milhões de habitantes (estimativa 2020), praticamente um quinto da 
população mundial. 



Constitucionalmente, a China assume-se como “um Estado socialista de ditadura de-
mocrática popular dirigido pela classe operária e baseado na aliança operária-
camponesa”. Para além desta definição, a constituição estabelece também que “sob a 
direção do Partido Comunista da China, o povo chinês persistirá na ditadura democrática 
popular e no caminho socialista, na reforma e abertura, aperfeiçoará continuamente o 
sistema socialista, desenvolverá a economia de mercado socialista e a democracia 
socialista, levará ao alto o sistema legislativo socialista, persistirá na independência e 
autodecisão, lutará duramente e sem descanso para a modernização da indústria, da 
agricultura, da defesa nacional , da ciência e da tecnologia e fará da China um país 
socialista poderoso, próspero, democrático e civilizado”. 



O atual Presidente é Xi Jinping, que assumiu o governo em 2013.



Com aproximadamente 9,6 milhões de quilómetros quadrados, a República Popular da 
China apresenta uma paisagem variada e diversificada com florestas, estepes e desertos 
(como os de Gobi e de Taclamacã), no norte, e florestas subtropicais, no sul. O terreno do 
país, a oeste, é de grande altitude, com os Himalaias e as montanhas Tian Shan. Em 
contraste, o litoral leste da China continental é de baixa altitude e tem uma longa faixa 
costeira de 14.500 quilómetros. Faz fronteira com a Mongólia, Rússia, Coreia do Norte, 
Vietname, Laos, Mianmar, Índia, Butão, Nepal, Paquistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguis-
tão e Cazaquistão.
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A República Popular da China exerce o controle administrativo sobre 22 províncias, 5 

subdivisões oficialmente denominadas regiões autónomas e 4 municípios – este grupo é 

referido coletivamente como "China continental”, a que acrescem as 2 Regiões Admi-

nistrativas Especiais - Hong Kong e Macau.



Províncias

Regiões autónomas Municípios Regiões administrativas especiais

Anhui Hebei Jiangxi Taiwan 

Cantão Heilongjiang Jilin Xantum

Fujian Henan Liaoning Yunnan 

Gansu Hubei Qinghai Zhejiang

Guizhou Hunan Shaanxi 

Hainan Jiangsu Sichuan

Guangxi Pequim Hong Kong

Mongólia nterior Chongqing Macau

Ningxia Xangai 

Xinjiang Tianjin 

Tibete
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A China ostenta uma longa e riquíssima história. A civilização chinesa é uma das mais 
antigas do mundo — floresceu na bacia fértil do rio Amarelo, na planície norte do país, 
assente em dinastias. Iniciou-se com a dinastia Xia (2.000 a.c.) e terminou com a queda da 
dinastia Qing, em 1911, num longo período que marcou o Império Chinês, que nos últimos 
4.000 anos liderou historicamente o Mundo – o Império do Meio. Este conceito (zhongguo, 
o “Império do Meio” (中国) assenta na ideia de “um sistema que garante a ordem universal 
como objetivo maior da política, distinto do estágio de caos, conflito, não cooperação e 
anarquia do sistema internacional contemporâneo. Portanto, a pedra angular da política 
externa chinesa seria a ideia de uma comunidade de destino compartilhado atravessada 
pelo respeito à noção de soberania dos demais países, uma vez que a harmonia é a 
condição ontológica para a existência e desenvolvimento das coisas.” (Bernardo Salgado 
Rodrigues, 2020)



O período republicano que sucedeu à última dinastia imperial, ficou marcado por grandes 
convulsões políticas e sociais, que culminou numa guerra civil. A vitória dos comunistas na 
guerra civil, sob a liderança de Mao Tsé-Tung, esteve na origem da proclamação da 
República Popular Chinesa.



Após a morte de Mao em 1976, Deng Xiaoping ocupou o poder e conduziu o país a 
importantes reformas económicas, que marcaram a transição da China para uma eco-
nomia mista, com um ambiente de mercado cada vez mais aberto - um sistema chamado 
por alguns de "socialismo de mercado", que Kissinger (2011) batizou de "socialismo com 
características chinesas", e ao qual ARRIGHI (2007), de forma mais interessante, atribuiu o 
título de "economia de mercado não capitalista”.

Mapa da China
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Desde a introdução de reformas económicas em 1978, a China tornou-se numa das 
economias de mais rápido crescimento no mundo. A industrialização reduziu a taxa de 
pobreza e tornou o país numa superpotência, refletida no seu papel no comércio inter-
nacional mundial.



Atualmente, a China é a segunda maior potência económica a nível mundial (apresenta 
o segundo maior PIB mundial, em termos nominais, a seguir aos Estados Unidos da 
América). Em 2020, o crescimento do PIB estima-se em 2,3%, atendendo ao impacto das 
medidas de contenção da COVID-19 e perspetiva-se para 2021 que a economia possa 
registar um incremento de 8,5%, considerando improvável a necessidade de mais res-
trições para conter a pandemia. Em termos estruturais, o país está a passar de uma 
economia baseada na vertente industrial e nas exportações para uma situação em que o 
consumo interno e os serviços passam a ser o motor económico chinês.



Assim, o crescimento económico, a demografia, o aumento dos salários, o aumento da 
despesa das famílias e o ambiente favorável aos negócios internacionais apresentam um 
grande potencial e colocam a China no centro das atenções de empresas de todo o 
mundo. Mas, apesar do potencial da China enquanto mercado de exportação, o caminho 
para construir relações comerciais com este país é, como se irá analisar, um processo longo 
e complexo. Vários fatores como a língua, a cultura, as políticas governamentais, o timing, 
as formalidades, a localização e a intensa concorrência por parte de empresas locais e 
estrangeiras tornam o objetivo difícil e árduo.



As importações da China registaram o valor de 2.056 mil milhões de USD em 2020, 
ligeiramente abaixo das importações registadas em 2029 (2.069 mil milhões de USD). Os 
cinco principais grupos de produtos importados foram as Máquinas e Aparelhos (36,0%), os 
Combustíveis Minerais (13,0%), os Minerais e Minérios (9,6%), os Produtos Químicos (7,3%) e 
os Produtos Agrícolas (6,5%). Em 2020, os cinco principais fornecedores da China foram; 
Taiwan (9,8% do total), Japão (8,5% do total), Coreia do Sul (8,4%), EUA (6,6%) e Austrália 
(5,6%). 1

Em 2020, as exportações chinesas cresceram, e ascenderam a 2.591 mil milhões de USD, 
face a 2.499 mil milhões de USD registados em 2019. Os cinco principais grupos de 
produtos exportados foram: as Máquinas e Aparelhos (44,4%), os Metais Comuns (6,8%), as 
Matérias Têxteis (6,0% l), os Produtos Químicos (5,3%) e o Vestuário (4,8%). 1

Comércio mundial



1 Comtrade, a partir do website da AICEP - https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/
china?setorProduto=-1

https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1


8

Comércio com a União Europeia (UE-27)



Comércio com Portugal



 – 	

A União Europeia importou da China, em 2020, 384 mil milhões de euros, um aumento de 
6% relativamente ao ano anterior. As importações do conjunto dos 27 países comunitários 
representam cerca de 13% do total das compras internacionais à China. Os principais 
clientes da China na União Europeia são a Alemanha e os países Baixos, embora as es-
tatísticas de importações deste último sofram algum enviesamento estatístico, devido à 
introdução na EU a partir do porto de Roterdão, e que, portanto, são tecnicamente im-
portações da Holanda.



As exportações da EU-27 para a China rondaram os 203 mil milhões de euros em 2020, 
registando um acréscimo de +2,2% face a 2019. O principal fornecedor foi a Alemanha (48%), 
seguida da França (9%), dos Países Baixos (8%) e da Itália (6%). 

As principais exportações comunitárias para a China estão incluídas no grupo “Máquinas, 
aparelhos e partes” (30%), seguido de “Material de transporte terrestre e partes” (16%), “Quí-
micos” (14%), “Produtos acabados diversos” e “Minérios e metais” (cerca de 9% cada), “Aero-
naves, embarcações e partes” (6%), “Agroalimentares” (5%), “Energéticos” (3%), “Madeira, 
cortiça e papel” (2%), “Têxteis e vestuário” (2%) e “Calçado, peles e couros (1%). 2




A China foi o 15º cliente das exportações portuguesas de bens em 2020, com uma quota 
de 1,1%, ocupando a 6ª posição como fornecedor de Portugal (quota de 4,5%). Ao longo do 
período 2016-2020, verificou-se uma diminuição média anual das exportações de Portugal 
para a China, cifrada em 2,9% e um crescimento de 14,2% no volume de importações. A 
balança comercial de bens é tradicionalmente desfavorável ao nosso país, tendo apresen-
tado um défice de 2.500 milhões de euros em 2020. Na estrutura das exportações 
portuguesas destacam-se as Pastas Celulósicas e Papel (14,0%), os Minerais e Minérios 
(12,9%), os Produtos Agrícolas (12,4%), os Metais Comuns (11,7%) e as Máquinas e Aparelhos 
(11,4%). 

Os principais grupos de produtos importados da China foram as Máquinas e Aparelhos 
(42,9% do total), as Matérias Têxteis (12,5%), os Produtos Químicos (7,2%), os Metais Comuns 
(7,1%) e os Plásticos e Borracha (4,9%). 3



Porquê fazer negócios na China?



Segunda maior economia do mundo;

 2 
 3 INE, a partir do website da AICEP - 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics

https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?

setorProduto=-1


https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1
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1.2	MARKET CHALLENGES



Taxa de crescimento elevada (continua a ser uma das mais altas do mundo);

População chinesa representa 20% da população mundial;

100 cidades na China com mais de 10 milhões de habitantes;

Uma classe média urbana em crescimento sustentado;

Reduções fiscais nos setores que o Governo da China pretende incentivar;

Macau como hub para potenciar o networking e a relação das empresas com a China.




Informações e estatísticas do país - OCDE: 


MNE República Popular da China: 
INE China: 

Publicações de interesse



A China continua a ser um dos países que apresenta maiores desafios para fazer negócios, 
situação que se agravou com a pandemia mundial COVID-19. A persistência de alguns 
problemas de transparência em ambiente de negócios e do posicionamento geopolítico e 
geoestratégico, a par das alterações sociais, tem fomentado opiniões mais pessimistas 
sobre o crescimento e o futuro enquanto mercado.



Apesar dos esforços significativos do governo chinês para simplificar e reduzir a burocracia, 
as empresas estrangeiras continuam a enfrentar procedimentos administrativos demo-
rados e opacos, especialmente no que se refere a autorizações, registo e licenciamento, em 
desfavor do tratamento preferencial dado às empresas locais.



As aprovações estão muitas vezes condicionadas à transferência de conhecimento e tec-
nologias ou à utilização massiva de recursos chineses, já que a China continua a

https://data.oecd.org/china-people-s-republic-of.htm

https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/


http://www.stats.gov.cn/english/



Análise das Exportações China-Portugal e Portugal-China: 1996-2019

Exportações de Mercadorias da UE-28 para a China e Quotas De Portugal (2017-2018)

Portugal: Estatísticas da Relação Económica com a China 2019

European Business in China – Business Confidence Survey 2021

Is China on Your Radar? - Update 2020

Made in China 2025: Strategic Industries and Emerging Business Opportunities

Doing Business with a Changing China

China: Challenges and Prospects from an Industrial and Innovation Powerhouse




https://data.oecd.org/china-people-s-republic-of.htm
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/
http://www.stats.gov.cn/english/
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/Exporta%c3%a7%c3%b5es-investimentos-PT-CN-96-2008-2020.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/https___www.gee_.gov_.pt_pt__optioncom_filemanviewfilerouted1nameAn%c3%a1lise-18-19.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/charting_chinas_economy_1h16-1.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/BCS_EN_final917.pdf
https://www.eusmecentre.org.cn/report/china-your-radar-update-2020-0
https://www.eusmecentre.org.cn/article/made-china-2025-strategic-industries-and-emerging-business-opportunities
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/doing_business_with_changing_china_1.pdf
http://ccilc.pt/en/wp-content/uploads/2019/06/2019-05-15_china-flagship-report_online.pdf
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implementar políticas industriais que limitam o acesso ao mercado para bens importados, 
fabricantes e prestadores de serviços estrangeiros, ao mesmo tempo que oferece apoio 
governamental substancial às indústrias chinesas, muitas das quais estatais ou com 
participação estatal na estrutura de capital.



As empresas domésticas têm aumentado significativamente as suas competências, 
mesmo em nichos de maior valor acrescentado, e o excesso de capacidade industrial 
instalada em alguns segmentos conduz a perdas de competitividade dos artigos es-
trangeiros.



Os progressos na legislação chinesa no que diz respeito à Propriedade Industrial são 
relevantes, mas ainda não suficientes para combater eficazmente as práticas locais de 
contrafação e outras violações destes direitos no domínio internacional.



Os empresários portugueses que pretendem estabelecer-se na China vão encontrar 
também desafios em termos de custos de instalação elevados. Os preços do setor 
imobiliário têm aumentado significativamente e os salários têm subido, gerando pressão 
no custo de muitos bens e serviços, e pondo em causa a rentabilidade de certas indústrias 
no país. Nalguns casos, a borbulha imobiliária é já evidente, como ficou provado 
recentemente pelo colapso da Evergrande ocorrido em setembro 2021. Este conglomerado 
ocupa a posição 122 no ranking da FORTUNE 500.4



Por outro lado, apesar da China possuir a maior força de trabalho do mundo, as empresas 
internacionais que fazem negócios no país referem uma certa limitação no número de 
pessoas com a formação e experiência necessárias. Com uma população universitária de 
218,36 milhões de pessoas, e apesar do rápido crescimento verificado nos últimos 10 anos, 
(em que o número de pessoas com ensino superior aumentou de 8.930 para 15.467 por 100 
mil habitantes) e de saírem anualmente 9,5 milhões de novos licenciados das universidades 
chinesas, a educação de nível universitário ainda é relativamente recente e a rotatividade 
dos quadros com formação adequada é muito frequente.



Por fim, o país apresenta algumas vulnerabilidades económicas, sociais e políticas que um 
abrandamento económico mundial pode fazer eclodir: as desigualdades sociais são mar-
cantes, há muitas famílias sobre-endividadas, a poluição atinge níveis preocupantes em 
várias cidades e a política chinesa, que até há pouco tempo consagrava “um filho por 
família” irá refletir-se no envelhecimento da população, sendo um travão à expansão 
económica.

4  https://en.wikipedia.org/wiki/Evergrande_Group

https://en.wikipedia.org/wiki/Evergrande_Group
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1.3	MARKET OPPORTUNITIES



Embora apresente grandes desafios, a dimensão demográfica da China, a riqueza cres-
cente e a transformação económica continuam a criar oportunidades para as empresas 
portuguesas que estejam preparadas para a abordagem ao mercado chinês.Apesar do 
crescimento ter sido um pouco mais moderado nos últimos anos e a economia se ter 
ressentido em 2020 da pandemia de COVID-19, a economia chinesa recuperou muito mais 
rapidamente do que a maioria dos outros países desenvolvidos.



A China enquanto potência industrial é apenas uma das facetas desse crescimento - a 
classe média experimentou uma das taxas de crescimento mais rápidas e a trans-
formação da economia tradicional, assente em mão-de-obra de baixos salários, para uma 
produção de valor acrescentado e uso intensivo de tecnologia convergiram para este 
desenvolvimento.

Na verdade, os consumidores chineses ocupam um papel cada vez mais importante no 
mercado mundial para uma ampla gama de produtos, desde os veículos aos eletrodo-
mésticos, passando pela moda e pela cosmética, entre muitos outros.

O consumidor jovem urbano já cresceu numa sociedade altamente consumidora, 
conhece os produtos e as principais tendências e está aberto a novos conceitos, em que a 
globalização e o consequente influxo da cultura ocidental deixaram marcas. A poupança, 
uma das características da cultura chinesa, deixou de ser o foco desta geração mais jovem, 
incentivada pelo aumento do rendimento disponível e pelo acesso facilitado ao crédito. 

Em contrapartida, o envelhecimento da população, apesar de ainda não ter atingido um 
ponto crítico (os chineses acima de 65 anos totalizam 190,64 milhões, ou seja 13,50% da 
população total), assentam em projeções que apontam para cifras da população com mais 
de 65 anos da ordem dos 25% até 2040, com implicações significativas nas necessidades e 
estrutura de consumo.

A necessidade de fornecer produtos e serviços a uma população com maiores expecta-
tivas é relevante para as empresas portuguesas: os consumidores estão mais sofisticados, a 
poluição e a saúde pública ajudaram a moldar consumidores mais conscientes, preo-
cupados com a sustentabilidade e a segurança alimentar, que dedicam mais tempo a 
explorar novas experiências e novos produtos e estão dispostos a pagar qualidade, para 
além de uma particular apetência por produtos de marca, gadgets tecnológicos, joias e 
acessórios de luxo.



De acordo com a AICEP - Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, a 
China poderá ser um mercado interessante para áreas como o setor agroalimentar, smart 
cities, inteligência artificial, soluções e equipamentos de tecnologia avançada, 
cuidados de saúde e life sciences, indústria de tecnologia ver-de e mobilidade 
elétrica, entre outras.
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1.4	Market Entry Strategy



 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

Como em qualquer mercado desenvolvido (e já não emergente), as empresas portuguesas 
devem considerar os seus recursos, experiência em exportação e a estratégia de negócios 
de longo prazo, antes de abordar a China. Dadas as características do país, o modus 
operandi dos negócios e a aprendizagem experienciada por outras organizações que já 
exportam para este mercado, algumas das abordagens de entrada poderão passar por:



Abordagem regional – pela sua enorme dimensão geográfica e populacional (e pela 
capacidade reduzida da oferta portuguesa) será de considerar, pelo menos numa primeira 
fase, abordar apenas um segmento geográfico ou um nicho específico e procurar os par-
ceiros de negócios para cobrir essa região o que, no caso da China pode representar já uma 
dimensão muito significativa em volume de vendas.



Avaliação muito criteriosa dos canais de venda e dos parceiros de negócio, o que 
requer um trabalho de preparação e planeamento persistente e demorado ao nível de 
intelligence, investigação de Mercado, promoção e aproach ao consumidor.



Em alguns casos, as empresas portuguesas poderão considerar Macau como uma porta 
de entrada privilegiada na região sul da República Popular da China. Os macaenses co-
nhecem profundamente as tradições e a cultura de negócios chinesa, de modo que os 
operadores desta região possam assumir de forma natural um papel de ponte no rela-
cionamento económico e comercial entre a China e Portugal, designadamente ao nível da 
informação (de mercado), distribuição e networking. Em 2003 foi constituído em Macau o 
Fórum para a Coo-peração Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Ofi-
cial Portuguesa (PLP), evidenciando o papel de Macau enquanto facilitador e potenciador 
de redes de inter-relacionamento entre as partes.5



As empresas poderão também recorrer ao apoio da AICEP, que reforçou recentemente a 
sua presença física na China (dispondo de 3 escritórios situados em Pequim, Xangai e Ma-
cau) e que podem assumir um papel relevante de apoio nos seguintes domínios:



Prospeção de mercado e oportunidades de negócio para as empresas portuguesas;



Organização de atividades específicas de promoção de Portugal e/ou dos seus produtos, 
serviços e Empresas no mercado local;

5  http://www.chinahoje.net/xi-elogia-construcao-de-plataforma-para-cooperacao-entre-china-e-paises-
lusofonos/

http://www.chinahoje.net/xi-elogia-construcao-de-plataforma-para-cooperacao-entre-china-e-paises-lusofonos/
http://www.chinahoje.net/xi-elogia-construcao-de-plataforma-para-cooperacao-entre-china-e-paises-lusofonos/
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

Identificação de parceiros de negócio locais para as empresas portuguesas;



Apoio na preparação e realização de agendas de negócio das empresas e entidades 
portuguesas no mercado chinês;



Orientação e encaminhamento de investidores locais interessados em Portugal;



Aconselhamento de empresas portuguesas interessadas em investir no mercado local;



Intermediação junto das entidades locais e apoio na instalação e follow up do negócio 
de empresas portuguesas;



Disponibilização de informação específica sobre a oferta portuguesa (empresas, pro-
dutos e serviços) a importadores locais.



(  consultado em maio de 2021)



AICEP Cantão

Delegado: Mário Jorge Ferreira



AICEP Pequim

Delegado: João Falardo



AICEP Macau

Delegada: Carolina Lousina



Os contactos destas delegações podem ser consultados no ponto 6.5 Apoio Institucional e 
Diplomático.


www.portugalglobal.pt

http://www.portugalglobal.pt


CAPÍTULO 2

SETORES DE

MAIOR POTENCIAL

PARA AS EMPRESAS

PORTUGUESAS
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2.1 Agroalimentar



A China é um dos mercados de alimentos e bebidas com crescimento mais rápido na Ásia 
e o setor do food service é mesmo o maior do mundo, representando cerca de 500 mil 
milhões de euros de volume de negócio. O arroz e os vegetais têm vindo a perder im-
portância relativa na dieta alimentar chinesa, assistindo-se a uma procura crescente por 
proteínas, sendo cada vez mais consumidos novos produtos de carne e aves, peixe e pro-
dutos do mar, laticínios e frutas frescas, que ganham popularidade crescente.

Esta tendência reflete-se na estrutura de importações do país, motivada pelo aumento do 
rendimento disponível, urbanização e maiores preocupações com a saúde e com a segu-
rança alimentar. A França, Países Baixos; Alemanha, Irlanda e Itália figuram entre os prin-
cipais exportadores comunitários de alimentos para a China.



Em termos de produtos, os principais drivers de importação referem-se a: segurança ali-
mentar; refeições fora de casa e cada vez mais preferência pela gastronomia ocidental; co-
mércio online (seja para compra efetiva ou apenas para pesquisa de produtos, adquiridos 
depois em lojas físicas); marca e embalagem (os alimentos e bebidas importados con-
tinuam a ser um símbolo de status e são frequentemente usados em trocas de prendas).

Com se tem vindo a referir, os padrões de consumo e os consumidores chineses estão cada 
vez mais exigentes e procuram os seguintes atributos: confiança no processo de produção 
e segurança alimentar e conformidade dos ingredientes; qualidade intrínseca; valor nutri-
cional; alimentos de um novo estilo de vida; embalagens apelativas; frescura e conveniência.



A oferta portuguesa está em condições de responder a quase todos estes parâmetros. 
Portugal tem com a China uma balança comercial positiva no setor agroalimentar, ex-
portando um montante global de 150 milhões de euros, com condições para crescer.

SETORES DE MAIOR POTENCIAL PARA AS 
EMPRESAS PORTUGUESAS

 2.1 Agroalimentar


 2.2 Materiais de construção


 2.3 Casa e decoração


 2.4 Vinhos


 2.5 Minérios e minerais


 2.6 Madeiras 


 2.7 Polímeros

CAPÍTULO CONTEÚDO
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A harmonização de procedimentos e a agilização dos processos de internacionalização, 
que habitualmente constitui uma das maiores dificuldades das empresas portuguesas, 
têm vindo a ser trabalhados e, depois de se ter aberto o mercado da China para a carne de 
suíno portuguesa e para a uva de mesa, espera-se que ocorra o mesmo para a pera rocha, 
maçãs, arroz (‘baby rice’), kiwis, pêssegos, nectarinas, ameixas, mel, carne de aves, carne de 
ovino e de bovino, ovos de incubação, pintos do dia, cavalos e produtos derivados de carne 
de suíno.



Publicações de interesse



A China é o maior mercado do mundo de construção, com previsão de crescimento da 
atividade da indústria a uma média anual de 5,2% entre 2021 e 2029, de acordo com a Fitch 
Solutions. A pandemia COVID-19 desacelerou o desenvolvimento imobiliário na China, mas 
o mercado já está a dar sinais de uma lenta recuperação.



A China lançou recentemente a estratégia “New Infrastructure”, com diversos projetos de 
construção de centros tecnológicos, investimentos em infraestruturas de transporte com 
grande envergadura e impacto na indústria de construção.

A título de exemplo, a China lançou nos dois últimos anos 65 projetos aeroportuários 6, dos 
quais 27 aeroportos de raiz, que completam a rede nacional de 238 aeroportos. 

Obviamente, a escala de obras públicas e privadas na China atinge dimensões impres-
sionantes.

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

 – 	

 – 	

2.2 Materiais de construção



The Imported Seafood Market in China

The Imported Fruit Market in China

The Snacks Market in China

The Dairy Market in China: Business Opportunities and Challenges

The Food and Beverage Market in China

Agricultural Sustainability and Challenges to China’s National Food Security

China Institutional Reform: What Does it Mean for the Food Industry?

Healthy, Happy People: China’s New Food Safety Law's Impacts on Health and Special 

Food Exporters

Who is Who: Navigating Chinese Administration Systems for Exporting Goods to China 

(2019 Update)

The Beer Market in China




6   http://www.chinahoje.net/china-retoma-construcao-de-65-projetos-aeroportuarios/

https://www.eusmecentre.org.cn/report/imported-seafood-market-china
https://www.eusmecentre.org.cn/report/imported-fruit-market-china
https://www.eusmecentre.org.cn/report/snacks-market-china-0
https://www.eusmecentre.org.cn/report/dairy-market-china-business-opportunities-and-challenges
https://eusmecentre.org.cn/report/food-beverage-market-china
https://www.eusmecentre.org.cn/article/agricultural-sustainability-and-challenges-chinas-national-food-security
https://www.eusmecentre.org.cn/article/china-institutional-reform-what-does-it-mean-food-industry
https://www.eusmecentre.org.cn/article/healthy-happy-people-china%E2%80%99s-new-food-safety-laws-impacts-health-and-special-food-exporters
https://www.eusmecentre.org.cn/article/healthy-happy-people-china%E2%80%99s-new-food-safety-laws-impacts-health-and-special-food-exporters
https://www.eusmecentre.org.cn/guideline/who-who-navigating-chinese-administration-systems-exporting-goods-china-2019-update
https://www.eusmecentre.org.cn/guideline/who-who-navigating-chinese-administration-systems-exporting-goods-china-2019-update
https://www.eusmecentre.org.cn/guideline/beer-market-china
http://www.chinahoje.net/china-retoma-construcao-de-65-projetos-aeroportuarios/
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Por outro lado, a taxa de urbanização do país continua a subir, com necessidade de dar 
resposta ao segmento residencial e comercial. As tendências recentes apontam para um 
foco nas comunidades locais, jovens e projetos culturais. As novas tecnologias também 
desempenham um papel cada vez mais importante para aumentar a qualidade e 
segurança dos edifícios, como Building Information Modeling (BIM), edifícios verdes, 
soluções de cidades inteligentes e aplicações de inteligência artificial.



Publicações de interesse



Beneficiando-se do crescimento do mercado de construção da China, a procura no 
segmento casa e decoração deverá manter-se dinâmico. Novos projetos de habitação e 
melhoria das condições de vida incentivam uma confiança crescente neste mercado.

Com efeito, desde 1998, quando a China abriu o mercado residencial, até então no regime 
de habitação social, este segmento tem vindo a ganhar maturidade crescente, conti-
nuando a ser impulsionado, principalmente por novos proprietários de fogos urbanos, 
sobretudo nas faixas etárias até aos 50 anos. A construção de cidades assumiu um ritmo 
frenético, fazendo crescer do nada cidades de 2 milhões de habitantes a um ritmo de 10 
cidades por ano. Com uma rapidez sem precedentes, apartamentos e espaços comerciais 
foram construídos à volta dos polos urbanos ou perto de locais designados de expansão 
habitacional, mesmo em províncias recônditas do interior. O objetivo era acompanhar a 
migração urbana que, em 10 anos, retirou cerca de 300 milhões de pessoas das áreas rurais 
para as cidades. A China é frequentemente citada por, em apenas três anos, ter usado 
tanto betão como o que os EUA consumiram em todo o século 20! Esta imagem dá uma 
ideia da dimensão da indústria de construção na China.

À semelhança do que acontece noutros setores, a escolha por materiais ecológicos, artigos 
“casa inteligente”, soluções DIY e customização têm vindo a ganhar expressão, para além 
dos fatores associados ao preço e design. Do mesmo modo, apesar da compra destes 
artigos ainda ocorrer sobretudo em lojas tradicionais, o e-commerce é uma tendência que 
se tem vindo a afirmar.



A China é um dos maiores produtores mundiais de artigos de casa e decoração, mas 
acredita-se que a dinâmica do mercado interno também continuará a trazer opor-
tunidades para os produtos importados. Efetivamente, a China está no top 15 dos principais 
mercados de importação de mobiliário, têxteis-lar, iluminação e utilidades domésticas 

 – 	
 – 	

2.3 Casa e decoração



The Green Building Component Sector in China

The Construction Sector in China




https://www.eusmecentre.org.cn/report/green-building-component-sector-china
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-_the_construction_sector_in_china_update_-_june_2015.pdf
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feitas em Portugal. No conjunto, as exportações portuguesas destes artigos representam já 
quase 20 milhões de euros.




Embora a China seja conhecida pelo chá e pelo baijiu (uma bebida alcoólica típica), o vinho 
tem vindo a ganhar espaço nos hábitos de consumo dos chineses. Para o crescimento 
acelerado que se registou contribuíram diferentes fatores, a que não é alheio o facto de na

região de Xinjiang existir tradição histórica associadas à vinicultura. 



O consumo de vinho per capita (menos de 2 litros/ano) ainda é baixo, comparado com os 
padrões europeus, apresentando por isso a possibilidade de uma enorme margem de pro-
gressão. Contudo, a dimensão do mercado chinês compensa largamente esta média pelo 
número de habitantes e, portanto, de potenciais consumidores, conduzindo a valores de 
consumo total astronómicos (bastando multiplicar 2 litros por 1.400 milhões de pessoas)!



Os consumidores chineses estão cada vez mais recetivos ao vinho, já que é visto como um 
símbolo de um estilo de vida urbano, que reflete sofisticação e status social. Contudo, a 
generalização do seu consumo, retirou-lhe algum do seu glamour, não sendo mais consi-
derado um produto de luxo. Mas, por outro lado, a maior preocupação maior com os aspe-
tos de saúde tem vindo a fazer com que os consumidores optem pelo vinho em detrimento 
da cerveja e das bebidas espirituosas.

A União Europeia (UE) é a líder mundial na produção de vinho, respondendo por quase 
metade da área vitícola do mundo e cerca de 60% da produção de vinho em volume. 

Atualmente, exporta grandes contingentes para a China, onde o mercado de vinhos im-
portados é avaliado em 2,5 mil milhões de euros.

Em 2020, o principal país fornecedor de vinho para a China foi a Austrália (com uma quota 
de 39%), seguida da França (28%), Chile (12%) e Itália (6%). Portugal ocupou o 10º lugar no 
ranking dos principais fornecedores de vinho chineses, com uma quota de mercado de 
importação de 1% (cerca de 15 milhões de euros).



Publicações de interesse sobre o Mercado de Vinho na China



2.4 Vinhos



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Knowing Your Competitors: Who Are Leading Wine Exports to China

Analysis of Recent Growth in China’s Wine Imports

The Imported Wine Market in China 2018

How to Start Exporting Wine to China

Wine market in China

CS Wines – Importing wine in China (Case Study)

https://www.eusmecentre.org.cn/article/exporting-wine-china-market-insights-and-business-advice
https://www.eusmecentre.org.cn/article/analysis-recent-growth-chinas-wine-imports
https://www.eusmecentre.org.cn/guideline/imported-wine-market-china-2018
https://www.eusmecentre.org.cn/guideline/how-start-exporting-wine-china
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/mercado_do_vinho_en_eusmecenter.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/importar_vinho_na_china_en_cswines_estudo_de_caso_eusmecenter.pdf
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2.5 Minérios e minerais



2.6 Madeiras



A China consome e controla uma grande parte da produção mundial de minérios e 
minerais, incluindo cerca de 80% da oferta global de minerais raros refinados (prontos a ser 
usados pela indústria transformadora). Nesse sentido, é o maior consumidor mundial de 
minerais e minérios, com destaque para o ferro, principal matéria-prima da sua forte 
indústria de aço.



Portugal possui recursos diversificados destacando-se, em termos de minerais não me-
tálicos, as rochas ornamentais, nomeadamente mármores, calcários e granitos, e ainda os 
minerais para a construção civil. É um dos maiores produtores de cobre, zinco, tungsténio, 
rochas ornamentais e lítio (pegmatito litiníferos) da União Europeia e assume um papel 
importante no comércio internacional.

Em 2020, as principais compras diretas da China a Portugal foram: granito, pórfiro, basalto, 
arenito e outras pedras (44 milhões de euros) e mármore e outras pedras calcárias (42 
milhões de euros). Com valores praticamente insignificantes, constam ainda as compras 
chinesas de minérios de chumbo e concentrados e minérios e concentrados de metais 
preciosos a Portugal.


O mercado de madeiras da China pode ser analisado tendo em consideração as seguintes 
categorias de produtos: madeira e suas obras, cortiça e polpas de madeira.

Relativamente à madeira e suas obras, as importações chinesas estão concentradas no 
segmento de madeiras em bruto e madeira serrada ou lascada, que representam 46% e 
42% das compras externas, respetivamente, e no conjunto, 90% das importações deste 
grupo. Com efeito, em 1998, as autoridades chinesas interditaram a exploração das florestas 
naturais nacionais e, desde então, as importações de madeira verde têm crescido sig-
nificativamente. As principais vendas portuguesas à China nesta categoria dizem respeito a 
laminados de madeira, painéis de madeira, piso e marcenaria e carpintaria para construção 
e painéis de fibras de madeira ou de outras matérias lenhosas, incluindo aglomerados com 
resinas.



Considerando a evolução positiva que se perspetiva no mercado de construção na China, 
as empresas portuguesas a operar no setor das madeiras deverão encontrar novas opor-
tunidades no país.

Portugal é, como se sabe, o maior produtor e o maior exportador mundial de cortiça - as 
exportações portuguesas são já superiores a mil milhões de euros. A Associação Portugue-
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sa da Cortiça (APCOR) explica o crescimento das exportações de cortiça com o forte in-
vestimento feito nas últimas décadas pelas empresas do setor em inovação e tecnologia, 
em novas fábricas e em novas competências e no reconhecimento dos mercados e dos 
consumidores.

Infelizmente, a China ainda não é um cliente de cortiça expressivo – os valores das compras 
são muito modestos e dizem respeito a aglomerados de cortiça, cortiça natural em bruto, 
artigos de cortiça e cortiça natural descascada, casos em que Portugal é o principal 
fornecedor. E, para todos os efeitos, a China é também um produtor e concorrente da 
cortiça portuguesa, a partir de uma árvore autóctone (Quercus variabilis), mas no presente 
as exportações deste produto de origem chinesa são ainda relativamente pequenas.

As importações chinesas de polpa de madeira são já mais expressivas - cerca de 15 mil 
milhões de euros, sendo que perto de 60% deste valor diz respeito a polpa de madeira 
química, excluindo para dissolução, compradas sobretudo ao Brasil, Canadá, Indonésia e 
Chile. As compras chinesas a Portugal em 2020 ultrapassaram os 50 milhões de euros. A 
China absorve a quase totalidade das vendas externas portuguesas de polpa de madeira 
química para dissolução, apesar de Portugal responder a apenas 3% do mercado chinês 
neste segmento.

Importações mundiais chinesas em valor: 
Em percentagem: 

Os polímeros portugueses têm sido exportados regularmente para a China nos últimos 
anos e, apesar de representarem uma fatia ínfima nas importações chinesas, o facto dos 
principais fornecedores do país serem o Japão, a Coreia do Sul e os Estados Unidos, sugere 
a possibilidade de ganhar maior participação no mercado, desde que se juntem atributos 
qualitativos ao fator competitividade preço, em que Portugal é mais forte do que estes 
concorrentes. 

Os polímeros funcionais têm aplicação em inúmeras áreas industriais, desde a automóvel, 
ao elétrico e eletrónica, construção, bens de consumo, bens alimentares, entre outros, 
incluindo um grande número de materiais, como PVC, acrílico, PE, poliolefina, epóxi, PU, 
poliamida, poliéster, etc. A sua utilização é extremamente versátil e tem cabimento na 
enorme indústria transformadora chinesa, justificando as necessidades de aquisição do 
país, cujas importações ascenderam a mais de 62 mil milhões de euros em 2020. 

Importações mundiais chinesas em valor: 


Os principais produtos vendidos por Portugal à China nesta categoria foram: chapas, folhas, 
películas e tiras de plásticos; polímeros de etileno, em formas primárias e polímeros de 
cloreto.


https://www.trademap.org/

https://www.trademap.org/


https://www.trademap.org/


2.7 Polímeros



https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c47%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c47%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c4%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c39%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1


CAPÍTULO 3

NORMAS, 

REGULAMENTOS 

E TARIFAS



22

3.1 Trade Barriers (barreiras nÃo-aduaneiras)




 – 	

 – 	

 – 	
 – 	

 – 	

 – 	

No sistema de reporte de barreiras da União Europeia -  - a China é o país 
onde as empresas indicaram o maior número de obstáculos de natureza comercial e 
técnica no acesso ao mercado. O crescente número de dificuldades sentidas pelas em-
presas comunitárias diz sobretudo respeito a:



Problemas técnicos no registo obrigatório online dos exportadores/ importadores de 
bens alimentares;


Burocracia e complexidade dos procedimentos administrativos na certificação técnica 
de produtos;


Insuficiência na proteção dos direitos de propriedade industrial;

Existência de uma multiplicidade de leis, regulamentos e avisos legais em vigor na área 

sanitária/fitossanitária (ex.: certificações, processos de inspeção, testes laboratoriais), 

Falta de transparência em termos dos organismos públicos regulatórios envolvidos na 

importação;

Riscos de ocorrência de fraude na negociação com empresários locais.




No website da Secretaria de Estado do Ministério de Comércio Espanhol está disponível 
uma ferramenta de pesquisa das barreiras comerciais por país, setor ou produto – “

” - que corrobora a dimensão dos obstáculos enfrentados pelas empresas nas 
exportações para a China.

Access2Markets

Buscador 
de Barreras

NORMAS, REGULAMENTOS E TARIFAS 3.1 Trade Barriers


3.2 Tarifas Aduaneiras


3.3 Requisitos à Importação e Documentação


3.4 Etiquetagem e Marketing


3.5 Exportação Temporária


3.6 Bens Proibidos e Restrições à Importação


3.7 Regulamento das Alfândegas


3.8 Normalização e Standards


3.9 Trade Agreements


3.10 Impostos e Fiscalidade


3.11 Web Resources

CAPÍTULO CONTEÚDO

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/barriers/results?isSps=false&countries=CN
https://barrerascomerciales.comercio.gob.es/es-es/buscador/Paginas/Buscador.aspx
https://barrerascomerciales.comercio.gob.es/es-es/buscador/Paginas/Buscador.aspx
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Os setores agrícola e agroalimentar são os que enfrentam maiores constrangimentos, 
designadamente no que diz respeito às certificações veterinárias, sanitárias e/ou 
fitossanitárias. Pode haver necessidade de um acordo entre os serviços veterinários/
fitossanitários de Portugal e da China, pelo que as empresas portuguesas a operar nestes 
setores de atividade deverão contactar  
para se informarem sobre os acordos concluídos, em negociação ou a negociar 
futuramente. No website da DGAV é possível encontrar informação sobre:



;


;


 












No website do Gabinete de Planeamento, Políticas e Administração Geral (GPP) consta 
uma tabela com os constrangimentos à exportação verificada para produtos desta 
natureza para vários países, incluindo a China: 


Este Gabinete tem também uma publicação - “ ” - que 
orienta nas formalidades necessárias para a exportação de produtos agroalimentares para 
países terceiros.

É também possível encontrar informação de interesse sobre estes e outros obstáculos que 
alguns produtos portugueses poderão enfrentar no mercado da República Popular da 
China na publicação americana “

” (páginas 99-124).



Como tem vindo a ser referido, é aconselhável que as empresas portuguesas que 
tencionem exportar para a China procurem antecipadamente apoio especializado, a fim de 
evitar dissabores na experiência neste mercado.

Direção Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV)

Procedimentos gerais de exportação para a China

Géneros alimentícios de origem não animal

Uvas de mesa

https://www.gpp.pt/images/gam/3/RoteiroAgroalimentar.pdf.

Roteiro Exportação Agroalimentar

The 2021 National Trade Estimate Report on Foreign 
Trade Barriers

 – 	

 – 	

 – 	

– 	

– 	

– 	

Plano de Monitorização de Pragas nas Unidades de Produção candidatas à 

exportação de uva de mesa

Manual de Procedimentos nas Centrais de Embalamento e Armazenamento, 

candidatas à exportação de uva de mesa

Lista Oficial das Centrais de Armazenagem e Embalagem (CAE) e Unidades 

de Produção (UP) registadas, candidatas à Exportação de Uva de Mesa para a 

Republica Popular da China – 2020

;


;


.

https://www.dgav.pt/
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/china-nao-inclui-as-regioes-administrativas-de-macau-e-hong-kong/
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-de-origem-nao-animal/exportacao-para-a-china-gaona/
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/vegetais-e-produtos-vegetais/
https://www.gpp.pt/images/gam/3/RoteiroAgroalimentar.pdf
https://www.gpp.pt/images/gam/3/RoteiroAgroalimentar.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf
https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/1-CHINA-PLANO-DE-MONITORIZAA%C2%BFA%C2%BFO-DOS-INIMIGOS-DA-CULTURA-DA-VIDEIRA-V1.1.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/1-CHINA-PLANO-DE-MONITORIZAA%C2%BFA%C2%BFO-DOS-INIMIGOS-DA-CULTURA-DA-VIDEIRA-V1.1.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/2-Manual-de-procedimentos-CAE_UVA-Chinavf.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/2-Manual-de-procedimentos-CAE_UVA-Chinavf.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/3-Lista-Oficial-das-CAE-e-Unidades-de-PUPUva-de-Mesa.pdfhttps://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/3-Lista-Oficial-das-CAE-e-Unidades-de-PUPUva-de-Mesa.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/3-Lista-Oficial-das-CAE-e-Unidades-de-PUPUva-de-Mesa.pdfhttps://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/3-Lista-Oficial-das-CAE-e-Unidades-de-PUPUva-de-Mesa.pdf
https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/3-Lista-Oficial-das-CAE-e-Unidades-de-PUPUva-de-Mesa.pdfhttps://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/3-Lista-Oficial-das-CAE-e-Unidades-de-PUPUva-de-Mesa.pdf
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3.2	TARIFAS ADUANEIRAS



A  é a principal autoridade em matéria de 
taxas e impostos sobre as importações chinesas.

Os principais impostos a que os produtos portugueses irão estar sujeitos na China são:

i) taxas aduaneiras; ii) Imposto sobre o Valor Acrescentado; e iii) Imposto sobre o consumo 
aplicável sobre os produtos considerados de luxo (por exemplo cigarros e bebidas alcoó-
licas), os chamados IEC’s.



Relativamente às tarifas aduaneiras, as taxas de importação encontram-se divididas em 
seis categorias: taxas gerais, taxas da nação mais favorecida (MFN), taxas de acordos, taxas 
preferenciais, taxas de cotas tarifárias e taxas provisórias. Como a China é membro da 
Organização Mundial de Comércio, as importações de Portugal são avaliadas pela taxa 
MFN.  Nas zonas económicas especiais (ver ponto 6.3 – Incentivos no destino) verificam-se 
reduções ou isenções de tarifas preferenciais. O mesmo se passa com algumas taxas ta-
rifárias em produtos que o governo chinês identificou como sendo bens necessários para o 
desenvolvimento da economia “atividades encorajadas” (ver ponto 6.3 – Incentivos no 
destino).



O valor tributável de um produto importado é calculado “ad valorem”, ou seja, em termos 
percentuais do preço normal de transação do produto, mais o custo de embalagem, frete, 
seguro e comissão do vendedor (CIF). Normalmente o preço comunicado pelo importador 
será aceite para o cálculo do valor tributável, mas os funcionários alfandegários procuram 
certificar-se que o valor CIF da fatura apresentada é correto, comparando os preços com 
bases de dados internas (os chamados “preços de referência”, apesar desta prática já ter 
sido formalmente eliminada) e, caso se afaste do histórico de preços de importação nor-
malmente praticados, irão apurar o montante a cobrar com base no preço mais elevado 
(preço presumido).   



No website dos serviços alfandegários chineses é possível encontrar informação relevante 
em matéria de tarifas alfandegárias, nomeadamente as medidas administrativas para 
redução ou isenção de taxas e impostos:


.



A pauta aduaneira com as tarifas de cada um dos produtos classificados a sua forma de 
Nomenclatura Combinada (NC) pode ser consultado no site da União Europeia:


. 

Ou, através da ferramenta disponibilizada pela OMC:


.

General Administration of Customs China (GACC)

http://www.customs.gov.cn/customs/302427/cs45/index.html

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home

https://tao.wto.org/welcome.aspx?ReturnUrl=%2f

http://english.customs.gov.cn/
http://www.customs.gov.cn/customs/302427/cs45/index.html
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/home
https://tao.wto.org/welcome.aspx?ReturnUrl=%2f
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3.3	REQUISITOS À IMPORTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

As exportações para a China seguirão os passos formais, em muitos aspetos comuns às 
vendas internacionais para outros mercados fora da União Europeia.



A generalidade dos produtos não requer emissão de licença de importação, exceto para 
algumas categorias. Os importadores de produtos alimentares, produtos farmacêuticos, 
produtos químicos, entre outros, têm que deter uma Business Licence, que especifique 
que a importação dos produtos em causa lhes é permitida.



Desde o dia 1 de outubro de 2019 deixou de ser obrigatória a submissão prévia dos rótulos e 
os procedimentos de registo, não obstante a necessidade de precaver toda a docu-
mentação que prove o rigoroso cumprimento da legislação de rotulagem (ver ponto 3.4 
Etiquetagem) é um fator incontornável.



O transporte internacional é geralmente assegurado, e da responsabilidade de um gran-
de transportador ou de um agente local, em articulação com um grande transportador ou 
rede de transporte. A responsabilidade da mercadoria deverá ser definida em contrato de 
acordo com os INCOTERMS, sendo que as formas mais correntes são o FOB e o CIF. 



A organização da documentação necessária para a entrada dos produtos em território 
chinês é da responsabilidade do importador (trading company, agente, distribuidor ou 
sócio chinês no caso de joint ventures). Contudo, é fundamental que as empresas 
portuguesas se articulem com estes parceiros para garantir a liberação dos artigos na 
alfândega. Para além de documentação adicional exigida para alguns produtos, como 
certificado de importação de produtos objeto de quotas ou bens restritos, certificado de 
inspeção e certificados fitossanitários, são exigidos os seguintes documentos:




“bill of lading”;

“invoice”;

“shipping list”;

“customs declaration”;

“insurance policy”;

“sales contract”.




As importações devem ser declaradas pelo consignatário, junto a um escritório 
alfandegário local no porto de entrada. O período de tempo em que os produtos podem 
estar gratuitamente na Alfândega é limitado. É importante que as empresas portuguesas 
se certifiquem com a contraparte importadora sobre todos os requisitos para o célere



26

desalfandegamento, tendo em conta a publicação de novas normas e procedimentos que 
estão constantemente em alteração no âmbito da reforma aduaneira em curso na China, 
pelo que é possível que esta informação sofra alterações.

No momento da entrega da “Commodity Inspection Sheet” a alfândega local cobrará os 
devidos impostos, taxas aduaneiras, IVA e outras taxas aplicáveis. A responsabilidade 
deste pagamento dependerá dos INCOTERMS definidos contratualmente.




As autoridades chinesas estabelecem regras exigentes para a rotulagem e etiquetagem 
dos produtos comercializados no país. As informações que devem constar nos rótulos e 
etiquetas variam conforme o produto, e as suas regras específicas são publicadas por 
diferentes autoridades governamentais. O não cumprimento das regras de rotulagem 
pode impedir a entrada no produto no consumo e levar à sua consequente apreensão. As 
autoridades chinesas de inspeção da importação referem a rotulagem como sendo um 
dos principais motivos de não-conformidade dos produtos estrangeiros.



A lei  estabelece um conjunto de requisitos que estão a ser progre-
ssivamente implementados incidindo especificamente sobre os produtos alimentares.

A partir do dia 1 de outubro de 2019 deixou de ser obrigatória a submissão de documentos 
dos rótulos (incluindo rótulos em chinês) dos produtos alimentares pré-embalados 
importados e de cosméticos. 7 O importador será o responsável por analisar se o rótulo na 
sua versão em chinês está em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e 
padrões nacionais de segurança. Se os produtos importados forem selecionados para 
inspeção, o importador terá que apresentar na alfândega os materiais de certificação de 
qualificação correspondentes, incluindo os rótulos originais e traduzidos, amostras de 
rótulos chineses e outros materiais de certificação.



As principais informações que devem constar nos alimentos pré-embalados são:



Designação comercial do produto;

Composição / lista de ingredientes;

Conteúdo nutricional e calórico;

Conteúdo líquido;

Origem do produto;

Nome e contactos do distribuidor chinês;

3.4	ETIQUETAGEM



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

2015 Food Safety Law

7 https://uschinahpa.org/2019/04/china-cancels-label-filing-for-imported-pre-packaged-food/

https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/report/downloadreportbyfilename?filename=Amended%20Food%20Safety%20Law%20of%20China_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_5-18-2015.pdf
https://uschinahpa.org/2019/04/china-cancels-label-filing-for-imported-pre-packaged-food/
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 – 	

 – 	

 – 	

Principais normas aplicáveis

Datas de fabrico e de embalagem;


Data de validade;


No que se refere aos idiomas, a utilização de caracteres chineses e dos textos em 

mandarim é obrigatória, sendo autorizada a utilização de línguas estrangeiras.



3.5	EXPORTAÇÃO TEMPORÁRIA



A China é um dos países aderentes ao sistema ATA “Admission Temporaire”, da Organi-

zação Mundial das Alfandegas, pelo que é possível enviar amostras comerciais, equipa-

mentos profissionais e artigos para exibição ou demonstração em feiras e exposições, sem 

os procedimentos formais e o pagamento das taxas de importação normalmente aplicá-

veis. Para tal, será necessário dispor de um Carnet Ata, o documento aduaneiro inter-

nacional usado habitualmente na exportação temporária de mercadorias.





As amostras e artigos de exposição que se refiram a alimentos e bebidas não são reconhecidas 

frequentemente como exportações temporárias pelas autoridades chinesas, sendo sujeitas 

não só a tarifas e impostos, como também a requisitos de registo de produto e rotulagem.


Para artigos de elevado valor, para além do Carnet Ata será necessária preencher uma 

declaração especial da alfândega chinesa.

Domínio Normas GB

Standard for the Labeling of Prepackaged Foods GB7718-2011

Standard for Nutrition Labeling of Prepackaged Foods GB28050-2011

General Standard for the Labeling of Food Additives GB29924-2013

The Labeling of Pre-packaged Foods for Special Dietary Uses GB13432-2013

Labelling Requirements: Pre-Packaged Alcoholic Beverages GB10344-2005

Labelling Requirements: Pre-Packaged Non-Alcoholic Beverages GB 10789-2007
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3.6	BENS PROIBIDOS E RESTRIÇÕES À IMPORTAÇÃO



3.7	REGULAMENTO DAS ALFÂNDEGAS



3.8	NORMALIZAÇÃO E STANDARDS



A China classifica as importações em três categorias: i) bens permitidos, que abrange a maior 
parte dos produtos, para os quais apenas é necessária a obtenção de licença de importação 
automática; ii) bens restritos - os produtos incluídos nesta categoria são monitorizados via 
quotas de importação ou licenciamento não automático; e iii) bens proibidos.

Paralelamente, a China restringe ou proíbe a importação de certas matérias-primas para a 
indústria que podem ser consultadas no 

.




A China tem em curso uma reforma aduaneira, pelo que nos últimos anos se verificaram 
alterações ao nível do funcionamento e práticas das principais autoridades administrativas 
chinesas com envolvimento no comércio externo. A alteração com maior impacto diz 
respeito ao facto da  ter absorvido as 
competências de inspeção, quarentena, certificação e acreditação da extinta State 
Administration for Quality Supervision, Inspection, and Quarantine (AQSIQ).



Por sua vez, foram criadas novas instruções das Alfândegas relativas ao processo de 
declaração de importações, pelo que os empresários nacionais deverão ter em atenção que 
o código de classificação das mercadorias (HS) mudou de 10 para 13 dígitos (os últimos 3 
constituem o código de inspeção e quarentena) e que têm que proceder à atualização da 
sua informação qualificativa no sítio – Customs Registration and Entry and Exit Inspection 
and Quarantine Enterprise Registration, em – .




Panorama geral



Os sistemas de normalização e standards na China reportam às seguintes categorias: 
standards nacionais, standards da indústria, standards locais ou regionais e standards 
empresariais. Os standards nacionais (também chamados “GB”) podem ser obrigatórios ou 
voluntários, mas normalmente têm precedência sobre outros tipos de normalizações.

Para certos produtos, a China exige a marca de certificação de segurança e qualidade - 
China Compulsory Certification (CCC).

Em certos casos, as autoridades chinesas exigem padrões específicos da indústria ou re-
quisitos de teste para produtos sob a sua jurisdição, além dos padrões GB e da marca CCC, 

Catalogue of Commodities Which are Restricted 
or Prohibited from Importing for Use in the Processing Trade

General Administration of Customs China (GACC)

China International Trade Single Window

http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/e/200812/20081205986025.html
http://www.mofcom.gov.cn/aarticle/b/e/200812/20081205986025.html
http://english.customs.gov.cn/
https://www.singlewindow.cn/
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o que obriga ao cumprimento de requisitos e realização de testes onerosos e muitas vezes 
redundantes.

Com as medidas de implementação decorrentes da China’s 2018 Standardization Law 
estão a ser revistos e simplificados alguns procedimentos, com a participação de repre-
sentantes de várias indústrias e universidades, no desenvolvimento de normas nacionais/ 
GB que podem vir a ser acreditadas pela autoridade competente - 

.



China Compulsory Certification (CCC)



A marca China Compulsory Certification (CCC) é a marca nacional de segurança e qua-
lidade da China.

A China National Certification and Accreditation Administration (CNCA) era, até há pouco 
tempo, a principal entidade governamental responsável pela supervisão das políticas de 
avaliação de conformidade da China, incluindo a marca primária de segurança e qualidade, 
Compulsory Certification (CCC), mas estas funções são agora assumidas pelas autoridades 
alfandegárias chinesas.

A marca CCL é exigida para cerca de 17 categorias e mais de uma centena de produtos, 
nomeadamente para alguns produtos elétricos, maquinaria, equipamentos médicos, 
eletrodomésticos, dispositivos de segurança, peças automóveis e vários tipos de brinquedos.

As autoridades chinesas publicam e atualizam a lista de produtos que requerem a 
marcação CCC no site: .

Caso o produto a exportar para a China conste desta lista, não poderá ser comercializado 
no país antes de cumprir os requisitos exigidos e ter uma etiqueta CCC aposta ao produto 
com esta indicação.



O processo do CCC inclui as seguintes etapas:

Testes de segurança de produtos para garantir que os produtos atendem aos padrões 

exigidos, e realizados num laboratório chinês;

Inspeção das fábricas do requerente para determinar se a linha de produtos corres-

ponde às amostras enviadas e testadas na China;

Aprovação do design e aplicação do logotipo CCC nos produtos pelas autoridades de 

teste chinesas.



Para conhecer as entidades certificadoras, laboratórios acreditados e demais informações 
sobre este tema pode aceder e consultar a informação completa a partir da hiperligação: 


.

Complementarmente, recomenda-se a leitura da publicação do EU SME Centre:

“ ”.

Standardization 
Administration of China (SAC)

http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/202004/t20200429_314844.html

http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page

Updated guidelines on the China Compulsory Certification (CCC) scheme

 – 	

 – 	

 – 	

http://www.sac.gov.cn/sacen/
http://www.sac.gov.cn/sacen/
http://gkml.samr.gov.cn/nsjg/rzjgs/202004/t20200429_314844.html
http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page
https://www.eusmecentre.org.cn/article/updated-guidelines-china-compulsory-certification-ccc-scheme
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3.9	TRADE AGREEMENTS



 – 	

 – 	

Política internacional chinesa/ acordos mundiais



A China é um dos países fundadores das Nações Unidas e participa como membro per-
manentedo Conselho de Segurança da organização. Desde 2001, faz parte da Organização 
Mundial do Comércio (OMC).

Tem acordos bilaterais de investimento com mais de 100 países e economias do Mundo, 
que abrangem expropriação, arbitragem, tratamento de nação mais favorecida (MFN) e 
tratamento de rendimentos e receitas de investimentos.  Mantém 21 acordos de livre co-
mércio (FTAs) com parceiros comerciais e de investimento, e tem em estudo ou nego-
ciação outros tantos.

Em termos de acordo preferencial de comércio, a principal referência é o Acordo de Co-
mércio Ásia-Pacífico.

A lista de Acordos comerciais celebrados pela China pode ser consultada a partir do 
website do Ministério do Comércio neste link: .



Acordos no quadro do relacionamento UE-China



A crescente interdependência económica e geopolítica entre a UE e a China reflete-se na 
, que aprofundou e alargou a 

cooperação num vasto leque de domínios, como a política externa e de segurança, o 
desenvolvimento económico, a governação mundial e a cooperação multilateral em ma-
téria de comércio e investimento, bem como nos domínios social, ambiental e outros, 
incluindo os contactos entre pessoas. Os principais aspetos desta Agenda são os seguintes:



, de natureza não preferencial (não se 
verificam isenções/reduções das taxas dos direitos aduaneiros), que remonta à década de 
80. A atualização deste acordo, entretanto iniciada, foi suspensa em 2011 devido a diver-
gências entre as partes;



 foi assinado em 
2020 e estará em vigor ainda em 2021. Este acordo irá conferir a proteção a 100 IG europeias 
e a 100 da China. Entre as IG europeias protegidas encontram-se as seguintes IG 
portuguesas: vinhos (Alentejo, Dão, Douro, Porto, Vinho Verde, Bairrada, Vinho da Madeira); 
frutos, produtos hortícolas e cereais não transformados e transformados (Pera Rocha do 
Oeste); matérias gordas (Azeite de Moura, Azeite do Alentejo Interior, Azeite de Trás-os-
Montes); produtos à base de carne (Presuntos de Barrancos/Paleta de Barrancos); queijos 
(Queijos de S. Jorge).

http://fta.mofcom.gov.cn/index.shtml

Agenda Estratégica para a Cooperação UE-China 2020

O Acordo de Cooperação Comercial e Económica

O Acordo de Cooperação em Matéria de Indicações Geográficas (IG)

http://fta.mofcom.gov.cn/index.shtml
https://eeas.europa.eu/archives/docs/china/docs/eu-china_2020_strategic_agenda_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985R2616&from=PT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.408.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408I%3ATOC
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

O  está em negociação desde 2007, 
tendo sido possível chegar a um acordo de princípio entre as partes em dezembro de 2020, 
que garante uma segurança recíproca de abertura de mercado e de relações de 
investimento que respeitem regras de segurança.



Acordos bilaterais China-Portugal



A China e Portugal ocupam os extremos continentais, mas possuem as mais antigas, 
contínuas e regulares relações entre europeus e asiáticos orientais, que remontam ao 
século XVI, nos mares e península do Sul da Ásia do Sueste, onde estabeleceram relações 
marítimas e mercantis de mútua confiança e interesse. 

Macau foi um articulador chave de impacto e de influência de relacionamentos 
económicos, culturais e políticos que mundializam o consórcio Portugal-China. 

Assim, o acumulado desta longa história é a grande ponte para a cooperação presente e 
futura das culturas, economias e sociedades portuguesas e chinesas. Hoje, um tempo e um 
mundo cada vez mais globalizados, aconselham o reforço do relacionamento bilateral, que 
se reflete num conjunto alargado de tratados, acordos e memorandos de entendimento, 
que cobrem diversas áreas (cultura, desporto, relações diplomáticas e consulares, amizade 
e cooperação, matérias aduaneiras e fiscais, etc.)



Os principais instrumentos bilaterais relativos a comércio, investimento, cooperação 
económica assinados pelos dois países são:




Acordo de Cooperação entre a República Portuguesa e a República Popular da China no 
Domínio do Turismo


Acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre a Promoção 
e Proteção Recíproca de Investimentos 


Acordo entre a República Portuguesa e a República Popular da China sobre Cooperação 
Económica


Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica entre a República Portuguesa e a Região 
Administrativa Especial de Macau da República Popular da China


EU-China Comprehensive Agreement on Investment

https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/03/05200/0110801111.pdf



https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/06/12200/0391103924.PDF



https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2006/06/122A00/45324536.pdf



https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/
dec4-2004.pdf

https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2115
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2012/03/05200/0110801111.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf1sdip/2008/06/12200/0391103924.PDF
https://dre.pt/application/dir/pdf1s/2006/06/122A00/45324536.pdf
https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec4-2004.pdf
https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec4-2004.pdf
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Convénio Básico de Cooperação Científica e Técnica entre a República Portuguesa e a 
República Popular da China:  


No âmbito da vista do presidente chinês, Xi Jinping, a Portugal em 2018, foram assinados 
mais 17 acordos e memorandos de entendimentos dos quais se destacam os seguintes:



Memorando de entendimento para cooperação no quadro da nova rota da seda marí-
tima – “Uma Faixa, uma Rota”;



Memorando de entendimento de cooperação em matéria de comércio e serviços (como 
transportes, turismo e tecnologia);



Memorando de entendimento para a partilha de programação de festivais culturais;



Memorando de entendimento para a implementação da parceria em matéria de Ciên-
cia e Tecnologia;



Memorando de entendimento para a implementação do programa STARLAB, um pro-
grama que visa o estabelecimento em Portugal de um Laboratório de Pesquisa de Tec-
nologia Avançada nos domínios do Mar e do Espaço;



Memorando de entendimento para a cooperação no domínio da água;



Memorando de entendimento entre a COFCO International (Em Chinês: 中粮; acrónimo 
de: China Oil and Foodstuffs Corporation) e a AICEP para a criação de um serviço global da 
COFCO em Portugal, entretanto já instalado na Lionesa, em Leça da Palmeira; 8



Protocolo relativo aos requisitos fitossanitários para a exportação de uva de mesa por-
tuguesa para a China.

https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/
dec34-1993.pdf



8 https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/chinesa-cofco-instala-se-em-matosinhos-e-contrata-165-
pessoas 

3.10	IMPOSTOS E FISCALIDADE



A administração tributária da República Popular da China é uma responsabilidade do 
, que procede ao controlo e arrecadação de impostos através da 

. Existem cerca de duas dezenas de diferentes impostos no país, 
Ministry of Finance State 
Administration of Taxation

https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec34-1993.pdf
https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/dec34-1993.pdf
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/chinesa-cofco-instala-se-em-matosinhos-e-contrata-165-pessoas 
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/chinesa-cofco-instala-se-em-matosinhos-e-contrata-165-pessoas
https://www.jornaldenegocios.pt/empresas/detalhe/chinesa-cofco-instala-se-em-matosinhos-e-contrata-165-pessoas
http://www.mof.gov.cn/en/index.htm
http://www.chinatax.gov.cn/eng/
http://www.chinatax.gov.cn/eng/
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destacando-se de seguida os que podem decorrer mais comummente das operações 
comerciais de contribuintes estrangeiros.

Começando pelo Imposto sobre o Rendimento das Empresas, como princípio geral, as 
empresas residentes são tributadas sobre o rendimento global e as não residentes, apenas 
sobre o rendimento com origem na China. Para efeitos deste imposto uma empresa é 
considerada residente se foi constituída na China ou se a sua gestão for realizada no país 
(produção, operações comerciais, pessoal, contabilidade e propriedade substancialmente 
administradas e controladas na China).

A taxa base para as empresas residentes é de 25%, com reduções para setores de atividade 
chave, como por exemplo, as empresas de alta tecnologia, empresas que se enquadram 
nas áreas estratégicas estimuladas pelo governo para determinadas regiões ou empresas 
em zonas económicas especiais e zonas de livre comércio.

A taxa normal de retenção de imposto para empresas não residentes é de 10%, incluindo 
dividendos, juros, royalties e ganhos de capital.

Portugal e a República Popular da China assinaram em 2000 a Convenção para Evitar a 
Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Imposto sobre o Rendimento, 
conforme explicitado no subcapítulo deste guia - Dupla Tributação.



A venda ou importação de bens, a prestação de serviços e os imóveis estão sujeitos a 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, sendo que as empresas poderão creditar o imposto 
pago a montante. A taxa de IVA aplicável para contribuintes gerais, a partir de 1 de abril de 
2019, é apresentada na tabela a seguir. Para as pequenas empresas a taxa de IVA é de 3%.

Imposto sobre o Valor Acrescentado

Taxa

Venda ou importação de mercadorias 13%

Venda ou importação de bens de primeira necessidade (por 
exemplo, produtos agrícolas, água, gás)

9%

Prestação de serviços de reparação, substituição e processamento 13%

Serviços de leasing de bens móveis tangíveis 13%

Serviços de transporte, serviços postais, serviços básicos de 
telecomunicações, serviços de construção, serviços de 
arrendamento de bens imóveis, venda de bens imóveis, 
transferência de direitos de uso do solo

9%
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Serviços de telecomunicações de valor acrescentado, serviços 
financeiros, serviços ao consumidor, vendas de bens intangíveis 
(exceto direito de uso de terra)

6%

Certas atividades estão isentas de IVA, como é o caso dos artigos agrícolas produzidos e 
vendidos por produtores agrícolas primários; medicamentos e aparelhos anticoncecionais; 
livros antigos; equipamentos para educação e investigação científica, produtos adquiridos 
por organizações de deficientes para seu uso exclusivo ou venda de bens em segunda mão 
por particulares. 



Adicionalmente, é cobrado um imposto sobre o consumo para certas categorias de 
produtos, considerados de luxo ou prejudiciais ao meio ambiente, nomeadamente tabaco, 
bebidas alcoólicas, cosméticos de alta qualidade, jóias, gasolina, automóveis, bateria e 
revestimentos, entre outros. O imposto é calculado com base no valor das vendas, não 
sendo recuperável, mas dedutível como despesa para fins de IRC.



As mais valias resultantes da alienação de propriedades são oneradas com taxas que 
variam entre os 30% e os 60%.



Os proprietários de terrenos e edifícios destinados a fins comerciais ou arrendamento 
deverão pagar anualmente um imposto imobiliário regional, cuja alíquota é de 1,2% sobre 
o valor original dos imóveis, podendo os respetivos governos locais conceder uma redução 
desta taxa.

A compra, venda, doação ou permuta de imóveis ou de direitos sobre os mesmos está 
ainda sujeita a um imposto de escritura, geralmente com alíquotas entre 3% e 5%, a ser 
pago pelo cessionário.



Por sua vez, a utilização de terrenos urbanos e municipais é sujeita a um imposto 
cobrado na área administrativa onde os mesmos se encontram, calculado com base na 
área ocupada e num valor por metro quadrado determinado pelas autoridades locais.

Exportação de mercadorias; exportação de serviços de reparação, 
substituição e processamento; serviços de transporte internacional e 
serviços de transporte de nave espacial; serviços exportados que são 
totalmente consumidos fora da China, incluindo: I&D;contratação 
de desempenho energético; design; produção e distribuição de 
programas de rádio, cinema e televisão; software; projeto e teste de 
circuitos; sistema de informação; gestão de processos; terceirização 
offshore e transferência de tecnologia

0%
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O imposto de selo (0,005% - 0,1%) incide sobre documentos jurídicos específicos, sendo os 
contratos o exemplo mais recorrente.

Sobre o valor do IVA e do imposto sobre o consumo recai um imposto de construção e 
manutenção urbana, à taxa de 7% para as zonas urbanas, 5% para as zonas de concelho e 
1% para as restantes zonas. Sobre estes impostos indiretos incide ainda uma sobretaxa 
destinada a despesas nacionais com educação.

A aquisição de veículos motorizados é tributada a 10% sobre o seu valor e a compra de 
embarcações é sujeita ao pagamento de um valor fixo. 

As atividades de entretenimento e publicidade estão sujeitas a uma taxa de desenvol-
vimento de negócios culturais de 3% sobre a receita líquida.

As autoridades locais cobram um imposto sobre os recursos naturais, incluindo petróleo 
bruto, gás natural, carvão, sal, metais brutos metálicos e metais não metálicos, água mi-
neral, gás dióxido de carbono - o qual é aplicado com base no volume de vendas ou to-
nelagem/ volume.



A descarga de poluentes em território chinês está sujeita ao Environmental Protection Tax 
(EPT), apurado de acordo com um coeficiente EPT específico.



Em relação ao sistema de segurança social, o empregador chinês contribui para o plano de 
aposentadoria administrado pelo estado, bem como para o seguro de saúde, seguro de 
maternidade, seguro de desemprego e fundo de acidentes de trabalho dos seus 
funcionários. As taxas correspondem a aproximadamente 40% do salário-base mensal do 
trabalhador, mas variam de município para município.



Publicações de interesse



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Worldwide Tax Summary on Corporate - Other taxes in People's Republic of China

Global tax guide to doing business in China

China’s Social Security System: An Explainer

Worlwide Tax Summary on Corporate and Individual Taxes in People's Republic of 

China



3.11	WEB RESOURCE



Listam-se as principais entidades e as respetivas ligações eletrónicas com interesse para as 
empresas que pretendam exportar para a China, cujo papel e enquadramento foi sendo 
referenciado ao longo do documento.

https://taxsummaries.pwc.com/peoples-republic-of-china/corporate/other-taxes
https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/global-tax-guide-to-doing-business-in/china
https://www.china-briefing.com/news/chinas-social-security-system-explainer/
https://taxsummaries.pwc.com/peoples-republic-of-china
https://taxsummaries.pwc.com/peoples-republic-of-china
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Autoridades governamentais

Entidade Ligação

Beijing Municipal Public Security Bureau www.bjgaj.gov.cn

Certification and Accreditation Administration of People’s 
Republic of China (CNCA)

www.cnca.gov.cn

China Banking Regulatory Commission (CBRC) www.cbrc.gov.cn

China Council for the Promotion of International Trade 
(CCPIT)

www.ccpit.org

China Investment Promotion Agency (CIPA) Ministry of 
Commerce (MOFCOM)

www.tzswj.mofcom.gov
.cn

China Internet Network Information Center – CNNIC www.cnnic.net.cn

General Administration of Customs China (GACC) www.customs.gov.cn

Cyberspace Administration of China (CAC) www.cac.gov.cn

Ministry of Agriculture (MOA) www.moa.gov.cn

Ministry of Commerce (MOFCOM) www.mofcom.gov.cn

Ministry of Finance (MOF) www.mof.gov.cn

Ministry of Foreign Affairs www.fmprc.gov.cn

Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) www.miit.gov.cn

Ministry of Public Security (MPS) https://www.mps.gov.cn

National Copyright Administration (NCA) www.ncac.gov.cn

National Development and Reform Commission (NDRC) www.ndrc.gov.cn

National Tourism Administration www.cnta.gov.cn

http://www.bjgaj.gov.cn
http://www.cnca.gov.cn
http://www.cbrc.gov.cn
http://www.ccpit.org
http://www.tzswj.mofcom.gov.cn
http://www.tzswj.mofcom.gov.cn
http://www.cnnic.net.cn
http://www.customs.gov.cn
http://www.cac.gov.cn
http://www.moa.gov.cn
http://www.mofcom.gov.cn
http://www.mof.gov.cn
http://www.fmprc.gov.cn
https://www.miit.gov.cn
https://www.mps.gov.cn
http://www.ncac.gov.cn
http://www.ndrc.gov.cn
http://www.cnta.gov.cn
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Principais Órgãos Governamentais de Proteção ao Consumidor

Bancos

State Administration of Foreign Exchange (SAFE) www.safe.gov.cn

State Administration for Industry and Commerce (SAIC) www.saic.gov.cn

State Asset Management Commission (SASAC) www.sasac.gov.cn

State Food and Drug Administration www.sda.gov.cn

State Intellectual Property Office (SIPO) www.sipo.gov.cn

Entidade Ligação

China Consumers Association http://www.cca.org.cn/

Consumer Protection Bureau of State Administration of 
Industry and Commerce of China

www.315.gov.cn

Entidade Ligação

Agricultural Bank of China (ABC) www.abchina.com

Agricultural Development Bank of China (ADBC) http://www.adbc.com.cn/

Bank of China www.boc.cn

Bank of Communications (BoCOM) www.bankcomm.com

Central Bank of the People's Republic of China www.pbc.gov.cn/
en/3688006/index.html

China Development Bank (CDB) http://www.cdb.com.cn/

China Construction Bank www.ccb.com

http://www.safe.gov.cn
http://www.saic.gov.cn
http://www.sasac.gov.cn
http://www.sda.gov.cn
http://www.sipo.gov.cn
http://www.cca.org.cn/
http://www.315.gov.cn
http://www.abchina.com
http://www.adbc.com.cn/
http://www.boc.cn
http://www.bankcomm.com
http://www.pbc.gov.cn/en/3688006/index.html
http://www.pbc.gov.cn/en/3688006/index.html
http://www.cdb.com.cn/
http://www.ccb.com
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Meios de comunicação social

Entidade Ligação

China.org.cn www.china.org.cn/
index.htm

China Daily www.chinadaily.com.cn/

Chinanews www.ecns.cn/

The Economic Observer www.eeo.com.cn

Global Times (Beijing) www.globaltimes.cn/

South China Morning Post www.scmp.com/

Export-Import Bank of China english.eximbank.gov.cn/

Industrial and Commercial Bank of China www.icbc.com.cn

http://www.china.org.cn/index.htm
http://www.china.org.cn/index.htm
http://www.chinadaily.com.cn/
http://www.ecns.cn/
http://www.eeo.com.cn
http://www.globaltimes.cn/
http://www.scmp.com/
http://english.eximbank.gov.cn/
http://www.icbc.com.cn
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4.1	CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO



 – 	

Canais



A adesão da China à Organização Mundial do Comércio (OMC) foi um momento funda-
mental na história de inserção do país no mercado internacional e na expansão e qualida-
de dos canais de distribuição. 

A urbanização e o desenvolvimento de infraestruturas de transportes melhoraram as con-
dições de acesso a mercados em crescimento no interior e nas pequenas cidades rurais. A 
República Popular da China autorizou a distribuição direta por empresas estrangeiras ou, 
através de empresas comerciais de capital estrangeiro, apenas em 2004 e, em 2009, trans-
feriu esta autoridade para os governos das províncias. 

Atualmente as empresas internacionais podem estabelecer-se como distribuidores ou 
através de joint-ventures e de outros modelos, operando com qualquer produto local ou 
importado (com exceção do sal e do tabaco), num ambiente de grande competição.

Assim, existem várias opções a considerar pelas empresas portuguesas, de acordo essen-
cialmente com a capacidade e a estratégia preconizada:




Vendas a representantes, grossistas e agentes comissionistas chineses



Encontrar um parceiro local poderá não ser uma tarefa fácil, mas será certamente uma das 
opções que exigirá menor esforço financeiro e permitirá contornar alguns obstáculos como 
a complexidade burocrática, distância geográfica, idioma, conhecimento do mercado, etc. 
Em contrapartida, as margens poderão ser mais reduzidas e o controlo sobre o marketing 
e marca serão exíguos ou inexistentes.

Way to Market 4.1 CANAIS DE DISTRIBUIÇÃO

4.2 E-COMMERCE

4.3 PRáTICAS COMERCIAIS E CULTURA DE NEGÓCIOS

4.4 PROPRIEDADE INTELECTUAL

4.5 PAGAMENTOS E SISTEMA BANCáRIO

4.6 SISTEMAS DE COMPRAS PúBLICAS

CAPÍTULO CONTEÚDO
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Naturalmente, será importante considerar as especificidades do produto e o seu 
alinhamento com a cobertura geográfica oferecida, desempenho comercial e histórico de 
vendas. Raramente um único distribuidor terá acesso a todo o mercado chinês, sendo o 
mais frequente começar a distribuir apenas para uma cidade e ir expandido a rede de 
parceiros a outras regiões. A maioria dos distribuidores irá pedir exclusividade, que deve ser 
contraposta com a condições e restrições claras (geográficas, setoriais, segmento de 
mercado, volumes mínimos de vendas, prazo, etc.). 




Trading companies/ Vendas a distribuidores estrangeiros a operar na China



Em geral, em comparação com os distribuidores locais, as empresas estrangeiras a operar 
neste mercado têm uma maior abrangência geográfica. Distribuem para key accounts e 
servem-se de subdistribuidores para chegar aos pontos de venda tradicionais e lojas mais 
remotas. Uma grande parte já está no mercado há bastante tempo - alguns tinham 
negócios inicialmente apenas em Hong Kong e depois expandiram os seus negócios de 
importação, pelo que as suas redes e conhecimento do país colocam-nas na posição ideal 
para aproveitar a liberalização de mercado na China continental.



Para ganhar uma parte crescente do mercado de consumo, algumas cadeias da grande 
distribuição como o Carrefour, Walmart ou Tesco entraram no país há mais de uma déca-
da, assim como outras lojas internacionais especializadas, embora neste caso o mercado 
esteja mais fragmentado.




Distribuição própria ou através de uma joint-venture com distribuidores estabele-
cidos no país



A criação de filiais ou subsidiárias para distribuição na China é mais frequente para as empresas 
estrangeiras com fabricação no país, que alargam as operações locais, criando centros de 
distribuição, obtendo assim um maior controlo na cadeia de abastecimento. Contudo, dada a 
natureza complexa da logística chinesa, a distribuição própria pode implicar recursos avultados 
e um número considerável de profissionais locais com a preparação adequada.

As joint ventures garantem um maior conhecimento das condições de venda do país e 
permitem acesso imediato a mercados, que são normalmente muito fragmentados, 
aspetos importantes para as empresas portuguesas, provavelmente com pouca experiência 
na China.



Franquias



O franchising está a tornar-se uma opção cada vez mais popular na China, sendo de 
considerar apenas para as empresas portuguesas já muito experientes e com as marcas

 – 	

 – 	

 – 	
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devidamente consolidadas. Neste caso, a  é uma 
entidade cuja consulta será pertinente. Segundo esta entidade, o número de negócios 
franqueados no país cresceu significativamente, existindo perto de 300.000 lojas a operar 
neste modelo, abrangendo os mais diversos setores de atividade. No website desta 
associação é possível encontrar estatísticas recentes das principais empresas franchisadas 
em cada área de negócio na China.



O e-commerce é outro canal a considerar (talvez o mais importante atualmente), 
isoladamente ou através de uma estratégia presencial/ online (consultar ponto 4.2).



Principais desafios



Um mercado enorme e fragmentado e com um grande número de participantes de 
pequena dimensão, alguns deles ainda com conhecimentos incipientes ao nível da gestão 
e com instalações rudimentares. A concorrência é muito intensa, especialmente no 
segmento baixo, onde a oferta pelo melhor preço é essencial para competir eficazmente;



A maioria dos distribuidores na China não tem recursos para controlar eficazmente as 
vendas por ponto de venda e por produto. O rastreamento eletrónico já é uma realidade 
no mercado, mas ainda é raro e limitado;



Apesar das melhorias, o transporte interior pode ser lento e caro, envolvendo vários 
operadores. A atomização da distribuição resulta em constantes carregamentos e 
descarregamentos e limita a padronização do sistema e a introdução de novas tecnologias 
de abrangência nacional. A  desenvolveu 
padrões para os transportes baseados na Organização de Padrões Internacionais (ISO), mas 
estes ainda não estão a ser aplicados de forma abrangente. Por estas razões, é frequente 
verificarem-se mercadorias danificadas devido a estradas em más condições, veículos de 
transporte deficitários e excesso de carga;



A regulamentação é inconsistente e, mesmo nas grandes cidades, ainda se verifica 
um certo protecionismo local, com as empresas estrangeiras a serem discriminadas, para 
além de regras comerciais que diferem de região para região;



A falta de pessoal qualificado e experiente é outro enorme constrangimento no 
desenvolvimento dos canais de distribuição;



Os furtos são frequentes devido à falta de controle rigoroso dos inventários nos armazéns;



Como consequência dos pontos anteriores, mas também devido à lentidão nas 

China Chain Store & Franchise Association

China Federation of Logistics Purchasing (CFLP)

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

http://www.ccfa.org.cn/portal/cn/index.jsp
http://en.chinawuliu.com.cn/
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fronteiras e pontos de controle aduaneiros, os atrasos nas entregas são recorrentes.



Uma das entidades chinesas que as empresas portuguesas deverão ter em consideração é 
o , que é um órgão 
vinculado ao governo que promove os interesses internacionais, económicos e comerciais 
do país, através do desenvolvimento da cooperação empresarial da China com outros 
países. O CCPIT produz informação económica, é responsável por diversas feiras 
internacionais, estabelece laços diplomáticos e opera em questões de arbitragem 
comercial.  Há mais de 25 Centros de CCPIT nas maiores cidades da China. 

A , através da estrutura administrativa e de 
um conjunto de parcerias de referência em Portugal e na China, promove apoio técnico 
qualificado para as empresas desenvolverem as suas atividades empresariais na China, de 
forma mais eficiente, informada e segura.  



Nos websites destas entidades é possível encontrar informação de grande interesse 
estratégico, destacando-se a publicação do EU SME Centre “

”, um guia conciso que abrange todas as informações básicas de due diligence, com 
uma variedade de exemplos e estudos de caso e recomendações práticas.




Comércio eletrónico B2C



A China é o maior mercado de comércio eletrónico do mundo – de acordo com informação 
da AICEP relativa ao comércio eletrónico neste país, tem mais de 900 milhões de 
utilizadores ativos e é responsável por mais de metade do e-commerce B2C a nível mundial.

Graças à rápida adoção da Internet em toda a China, a taxa de penetração das compras 
online atingiu quase 80%. Até ao final de 2021 espera-se um crescimento 21% nas vendas a 
partir deste canal, muito acima das estimadas no canal presencial. Além das atualizações 
de tecnologia, o aumento do poder de compra dos residentes das cidades pequenas e 
rurais também contribui para este crescimento.



O gasto médio anual dos chineses em compras online situa-se em cerca 1 206 USD (2020) 
- quase o dobro da média mundial (696 USD) e da portuguesa (675 USD). A maioria das 
transações online realizam-se através de marketplaces.

Os consumidores chineses são muito recetivos a produtos de luxo ocidentais que permitam 
mostrar o seu status. Perto de 50% dos compradores online chineses já compraram pelo 
menos um artigo vindo da Europa, havendo expectativas positivas quanto ao aumento das 
compras internacionais, cuja opção recai no facto de considerarem ser possível encontrar

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa

Knowing Your Partners in 
China

4.2	E-COMMERCE



https://en.ccpit.org/
https://ccilc.pt/
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_-_sk_-_knowing_your_partners_july_2015.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_-_sk_-_knowing_your_partners_july_2015.pdf
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produtos com melhor qualidade, melhores ofertas, mais variedade e autenticidade de pro-
dutos, sobretudo os produtos de marca, nos quais relatam existirem muitas falsificações.



Cerca de 60% das compras online chinesas são pagas através de eWallets.

Os 5 principais marketplaces e plataformas retalhistas com venda eletrónica, em 
termos de vendas líquidas (2019), são os seguintes:


















Uma das plataformas que mais cresceu (2028/ 2019) foi a .



Comércio eletrónico B2B



Como consequência do rápido desenvolvimento da digitalização de todos os aspetos da 
vida moderna, um número crescente de empresas na China marca presença na Internet. 
Graças à sua enorme indústria e ao apoio governamental, a China está na vanguarda em 
termos de adoção de comércio eletrónico B2B (business-to-business), seguida pelo Japão e 
pela Coreia do Sul. Em 2019, o comércio eletrónico B2B contribuiu com dois terços para o 
valor total das transações de comércio eletrónico na China. O mercado B2B da China é 
liderado pelo grupo Alibaba - fundada em 1999, a empresa é avaliada em cinco mil milhões 
de dólares americanos e é atualmente a maior empresa pública da China.



Redes Sociais



A China é o maior mercado de redes sociais do mundo. Os consumidores chineses e as 
próprias empresas utilizam intensamente as redes sociais. No entanto a composição do 
seu mercado varia consideravelmente do resto do mundo. O Facebook, o Twitter e o 
YouTube estão bloqueados. O WeChat, Sina Weibo e Qzone são as principais plataformas 
de media marketing utilizadas.



Infraestruturas e logística



As infraestruturas e os serviços de logística caracterizam-se por serem abrangentes e 
eficientes, com diversas opções de entrega, preços competitivos e uma rede postal 
previsível, rápida e altamente conectada. Com efeito, a China ocupa a posição 26/160 em 

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

https://global.jd.com/ 
https://www.suning.com/
https://www.vip.com/
https://www.midea.cn/
https://www.apple.com.cn/
https://world.taobao.com/

https://hksuning.com/

https://global.jd.com/
https://www.suning.com/
https://www.vip.com/
https://www.midea.cn/
https://www.apple.com.cn/
https://world.taobao.com/
https://hksuning.com/
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termos de desempenho logístico internacional (World Bank) e a posição 15/172 no que diz 
respeito ao desenvolvimento postal (Universal Postal Union). Os principais operadores 
logísticos são a SF Express, EMS e Own Delivery Servisse.



Normas e regulamentos



As matérias relacionadas com o comércio eletrónico estão reguladas em vários diplomas 
legais, que têm vindo a ser introduzidos nos últimos anos, refletindo mudanças positivas, 
que permitem que as empresas portuguesas apostem neste modelo de exportações com 
maior estabilidade, segurança e transparência.



O principal diploma legal a considerar é o , que entrou em 
vigor no inicio de 2019 e tem aplicação na generalidade das atividades comerciais de venda 
de bens e serviços, com exceção de produtos e serviços financeiros, serviços noticiosos, 
programas de áudio e vídeo, publicações ou produtos culturais. Os principais temas 
regulados são: as exigências em matéria de registo e licenciamento de todas as operadoras 
de comércio eletrónico; cumprimento de obrigações de âmbito tributário; pagamentos 
eletrónicos; normas de proteção de dados pessoais e de Propriedade Intelectual; proteção 
do consumidor; mecanismos de resolução de litígios e cibersegurança.



Outros diplomas importantes são a quarta alteração à Lei de Patentes (Revised Patent Law 
– CPL) e a regulamentação sobre cibersegurança (Cybersecurity Law). Na eminência de ser 
promulgada, encontra-se a Lei de Proteção de Dados Pessoais que, uma vez aprovada, será 
a primeira lei de proteção de informações pessoais na China; Data Security Law Draft / 
mercado de transação de dados regulamentado, com o foco em preocupações de 
segurança nacional.



O comércio eletrónico está sob a alçada de diversas entidades, com destaque para:



;

;


;

;


;

;


;

;


, responsável pela administração/ 
registo do Top Level Domain “CN”.

E-Commerce Law of the PRC

Ministry of Commerce (MOFCOM/ Department of Electronic Commerce and 
Informatisation)

Ministry of Industry and Information Technology (MIIT)
General Administration of Customs (GACC)
National Development and Reform Commission (NDRC)
State Administration for Market Regulation (SAMR)
China National Intellectual Property Administration (CNIPA)
Ministry of Public Security (MPS)
Cyberspace Administration of China (CAC)
China Internet Network Information Center – CNNIC

 – 	

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

https://ipkey.eu/sites/default/files/documents/resources/PRC_E-Commerce_Law.pdf
http://english.mofcom.gov.cn/
http://english.mofcom.gov.cn/
https://www.miit.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/
https://en.ndrc.gov.cn/
http://www.samr.gov.cn/
http://english.cnipa.gov.cn/
https://www.mps.gov.cn/
http://www.cac.gov.cn/
https://www.cnnic.net.cn/
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Recomenda-se ainda a leitura da publicação do EU SME Centre “

”. O relatório integra uma lista de 

verificação prática com as principais etapas, custos, canais de entrada, estratégias de preços 

e de marketing, requisitos de logística e melhores práticas a serem seguidas e evitadas, 

incluindo uma comparação entre as várias plataformas de comércio eletrónico chinesas.





Não obstante, a necessidade das empresas que pretendam entrar no comércio online da 

China terem que se familiarizar com as regras legais em vigor, é aconselhável providenciar 

assistência jurídica especializada - o quadro legal é recente, as alterações regulamentares 

são frequentes e as multas por violações ou infrações são pesadas. Ou, em alternativa, 

arranjar um agente ou importador local que ele próprio trabalhe com base em marketplaces, 

como por exemplo o Tmal, a mais importante B2C da China, propriedade do AliBaba.




A importância da cultura de negócios na China não deve ser subestimada pois a sua com-

preensão pode ser um fator primordial de sucesso ou insucesso neste mercado. Apesar do 

país ser maioritariamente composto por população da etnia Han, cerca de 92% da popu-

lação total, coexistem mais de 50 etnias diferentes, pelo que não se deve considerar a China 

como um país culturalmente homogéneo.



O confucionismo tem grande peso na cultura chinesa e influencia a sociedade e também o 

mundo dos negócios. Assim, os rituais, o respeito mútuo, o coletivismo, a importância atri-

buída às hierarquias, aos mais velhos e à experiência de vida ou de trabalho, ainda marcam 

vincadamente os modelos de negócios nos dias de hoje, com estruturas empresariais pira-

midais em que as decisões emanam quase estritamente do topo da organização. Esta 

visão é seguida na abordagem das empresas chinesas, que avaliam previamente o status 

do potencial parceiro estrangeiro e dos seus interlocutores.


Com efeito, sobreviveram da sua cultura milenar valores que marcam diferenças profundas 

entre a forma como os executivos chineses agem e atuam, e o modelo de atuação dos seus 

pares do mundo ocidental. Destacam-se, em seguida, alguns dos elementos culturais que 

determinam de forma mais relevante o comportamento dos executivos chineses durante 

uma negociação de modo a que os empresários portugueses os tenham em conta, e, tanto 

quanto possível, os incorporem na estratégia de abordagem ao mercado.



Guanxi (contactos pessoais)



Um dos conceitos mais importantes na cultura chinesa é o “Guanxi”, que se refere ao tipo 

de rede de contactos e relações a nível pessoal, por quem as pessoas fazem e recebem

The E-Commerce 

Ecosystem in China: A Checklist for European SMEs

4.3	PRÁTICAS COMERCIAIS E CULTURA DE NEGÓCIOS



 – 	

https://www.eusmecentre.org.cn/report/e-commerce-ecosystem-china-checklist-european-smes-2021-update
https://www.eusmecentre.org.cn/report/e-commerce-ecosystem-china-checklist-european-smes-2021-update
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favores, ajudando-se mutuamente e que pode ser considerado o “capital social” para 
avançar profissionalmente. Integrar um “Guanxi” poderá ser um fator facilitador, ou até 
decisório, para entrar no mercado. O fortalecimento das relações nesta rede tem ainda que 
ser laboriosamente trabalhada, a fim de desenvolver a proximidade e confiança.




Zhongjian Ren (o intermediário)



Os chineses caracterizam-se por serem, por defeito, uma natureza desconfiada, principal-
mente para com tudo o que vem de fora, e cultivam um certo sentimento de superiori-
dade, que remonta aos tempos em que se consideravam o “império do meio”, e que 
continua a ser alimentado pelo poder económico e político do país na atualidade. Para 
contornar estas características, é aconselhável escolher um bom intermediário para as 
negociações – seja ele um chinês, com boas relações no setor da empresa, seja um 
ocidental já estabelecido na China e que tenha um bom “guanxi”. Este intermediário será 
fundamental para estabelecer os primeiros contactos, conseguir o agendamento de 
reuniões, interpretar as atitudes dos negociadores chineses, resolver eventuais divergências 
e acompanhar os acordos celebrados.



Preferencialmente, o intermediário deverá falar chinês (mandarim), pois os empresários 
chineses revelam já algum cansaço de atender comerciais ocidentais que apenas falam 
inglês e, muitas vezes por este fator, minimizam a importância que atribuem à empresa 
que os visita.

 


Shehui Dengji (hierarquia)



Como herança da filosofia confucionista, respeito e obediência aos superiores são valores 
essenciais na cultura chinesa, com reflexos nas negociações com empresas chinesas.




Renji Hexie (harmonia nos relacionamentos)



A realização de acordos requer que as partes desenvolvam relacionamentos pessoais 
baseados no respeito, amizade e sentimentos positivos. A construção dessas relações leva 
tempo e, para isso, será necessário viajar várias vezes ao país e realizar inúmeras reuniões. 
Os chineses cultivam a confiança a nível pessoal como imprescindível no mundo dos 
negócios, razão pela qual tentam sempre conhecer os seus parceiros fora do contexto de 
trabalho - encontros sociais como almoços e jantares, em que serão conversados múltiplos

assuntos à exceção de negócios, irão fazer parte do processo – é a maneira de criar uma 
relação de confiança, sem a qual é impensável fazer negócios. Na atualidade, mais difícil 
que apresentar um produto ou empresa é conseguir o interesse e confiança da contraparte 
chinesa.

 – 	

 – 	

 – 	
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

Zhengti Guannian (raciocínio global)



Pensa-se que os chineses terão desenvolvido um tipo de pensamento analítico mais 
abrangente na sequência da sua própria língua, em que os signos ou ideogramas signifi-
cam conceitos mais amplos que a sequência de letras dos idiomas ocidentais. Assim, os 
chineses têm uma abordagem global das questões a serem discutidas e não negoceiam 
ponto por ponto, de modo sequencial. Um acordo terá que ser alcançado globalmente em 
todas as suas componentes, como quantidades, preços, condições de entrega, etc., não 
sendo possível ir avançado em cada uma das questões passo-a-passo como é costume na 
cultura de negócios ocidental, o que pode tornar as negociações extremamente morosas.



Jiejian (economia)



Na China não existe um sistema social público para a velhice e a sua população experimentou, 
ao longo dos anos, condições de vida duríssimas e de memória recente, o que faz com que 
sejam extremamente parcimoniosos - a China é um dos países com uma maior taxa de 
poupança, que representa mais de 50% do PIB. Esta filosofia é seguida tanto em termos 
pessoais como profissionais. Neste sentido, são extremamente agressivos nas negociações 
de preços, como de resto é bem conhecido. Têm por hábito contrapor preços que por vezes 
podem estar cerca de 50% abaixo do verdadeiro valor de mercado, para depois ser integrado 
numa espécie de regateio (bargaining), mas tendo já como ponto de partida um preço 
baixo.




Mianzi (reputação ou "cara perdida")



Outro ponto cultural de grande importância é a “Face” ou “Mianzi”, que é algo entre a 
autoestima, o respeito, a honra ou a forma como um indivíduo é visto pelos grupos a que 
pertence. Naturalmente, qualquer atitude que possa comprometer o “Mianzi” do 
representante chinês não será bem aceite. Em oposição ao “Mianzi” está o “Gei Mianzi” 
(mostrar a cara), que se consegue, por exemplo, cumprimentando ou elogiando o trabalho 
perante um superior e que, evidentemente, será o comportamento mais favorável ao 
sucesso da relação.




Chiku Nailao (resiliência no trabalho)



Na cultura chinesa a resiliência ao esforço exigido por um trabalho é muito valorizada, sen-
do mais importante que o talento ou a criatividade. Esta resiliência (resistência) é visível 
quer ao nível da preparação exaustiva das reuniões, quer da minuciosidade com que cada 
detalhe é tratado, quer ainda na duração das reuniões que muito frequentemente são es-
tendidas por tempos exageradamente longos para um ocidental, servindo também desta 
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forma como mais uma ferramenta de pressionar as contrapartes negociais, pelo desgaste.



Lunlixue (ética)



No ocidente é normal pensar que as empresas chinesas não agem de forma ética, já que 

algumas práticas diferem dos padrões do que um ocidental entende por fair play. Trata-se 

apenas de diferentes maneiras de ver as coisas, a ética empresarial chinesa segue outros 

princípios de conduta, como se viu, baseados em valores como a reputação, hierarquia, 

harmonia e lealdade. Pelo contrário, outros aspetos, como por exemplo, o não cumprimento 

de prazos ou mudanças contínuas em condições já previamente estabelecidas, consideradas 

más práticas na cultura de negócios ocidental são, na China, perfeitamente aceitáveis e 

frequentes.





Como é evidente, num mundo globalizado a compreensão dos aspetos culturais cabe a 

ambas as partes, todavia a conduta pessoal na China continua impermeável aos valores 

ocidentais e, numa altura em que o ascendente chinês parece estar na ordem do dia, fazer 

um esforço para seguir as regras culturais básicas chinesas poderá ajudar, em muito, ao 

futuro das parcerias de negócios.



No longo prazo é possível que muitas das diferenças culturais e comportamentais se 

esbatam, mas até esse momento, é importante que os empresários portugueses façam o 

trabalho de casa e realizem um esforço pessoal por compreender e respeitar os princípios 

das contrapartes e potenciais clientes da China.









Devem ser enviados à negociação com uma empresa na China representantes comerciais 

que estejam ao mesmo nível dos seus interlocutores chineses;



Durante as negociações é necessário mostrar tratamento diferenciado, reconhecendo a 

posição hierárquica aos principais executivos da empresa chinesa;



Na China, está absolutamente fora de questão discordar da opinião de alguém em 

público;



As perguntas devem ser formuladas cuidadosamente. Os chineses não gostam de dizer 

“não”, nunca se confrontam com a outra parte - se responderem duas vezes “talvez” ou “é 

inconveniente”, é preferível não insistir;

 – 	

Algumas regras para fazer negócios na China

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	
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 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

 – 	

4.4	PROPRIEDADE INTELECTUAL



As perguntas devem ser formuladas cuidadosamente. Os chineses não gostam de dizer 
“não”, nunca se confrontam com a outra parte - se responderem duas vezes “talvez” ou “é 
inconveniente”, é preferível não insistir;




Jamais se deverá demonstrar impaciência e muito menos irritação. Os chineses nunca 
perdem a calma, pois isso é considerado um sinal de fraqueza. E mantêm sempre um 
sorriso que decorre dos seus princípios “Renji Hexie” (harmonia) que, se for retribuído, criará 
um clima favorável e mais construtivo;



Raramente são tomadas decisões durante as negociações. Quem intervém durante a 
reunião não é a mesma pessoa que toma a decisão - o papel de negociador "duro" é de-
sempenhado por executivos de segundo nível.  O líder pode assistir à troca de argumentos 
com ar impenetrável, acenando a cabeça como se concordasse com tudo e ao mesmo 
tempo com o seu contrário. Na condução das negociações, os chineses são subtis e am-
bíguos, colocando inúmeras questões. Usar a mesma tática é a melhor forma de não ceder 
nas questões essenciais;



Os chineses acreditam que a paciência é sinónimo de um carácter forte, cultivam os 
silêncios e as pausas para ponderar, meditar e compreender antes de emitir uma opinião. 
Por serem negociadores astutos e perseverantes, prolongam as reuniões, controlando o 
tempo e o ritmo da negociação ao longo de todo o processo;



A troca de presentes é um ritual importante. O anfitrião costuma dar um presente aos 
convidados, que deve ser retribuído: O valor de cada presente deve ter em consideração as 
referidas hierarquias, sendo o maior ou o mais caro para o chefe ou anfitrião.




A China tem procurado integrar os principais acordos internacionais na área de 
Propriedade Intelectual (PI) e desenvolvido legislação específica nesta matéria. Ao longo 
das últimas décadas expandiu muito a sua influência em todos os assuntos relacionados 
com inovação e, como tal, precisa de proteger-se a si própria da violação dos Direitos de 
Propriedade Industrial no futuro, como qualquer outro país com poder inventivo.

Tanto a China como Portugal integram a Organização Mundial da Propriedade Intelectual 
(OMPI) e os múltiplos acordos internacionais sobre estas matérias (p. ex. a Convenção de 
Paris, Convenção de Berna, Acordo TRIPS, Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes), 
pelo que ambos os sistemas jurídicos protegem os mesmos tipos de direitos e preveem 
praticamente os mesmos requisitos de proteção.
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Contudo, embora o regime substantivo para a proteção dos DPI seja semelhante ao 
português (devido aos tratados internacionais dos quais ambos os países são signatários), 
em questões práticas, processuais, administrativas e judiciais existem enormes diferenças. 
Por outro lado, apesar do governo chinês demonstrar determinação constante em avançar 
e aplicar as regras, a escala da expansão económica chinesa torna a aplicação completa um 
enorme desafio, sendo que a violação e o roubo de propriedade intelectual (PI) são ainda 
práticas frequentes e recorrentes em todo o país, por parte de inúmeras empresas. As con-
trafações feitas na China, de não importa que produto, irão ainda continuar por muitos anos.



Proteção das Marcas



Como é conhecido, um registo de Marca efetuado em Portugal apenas produz efeitos em 
território nacional. Porém, nesse momento é também possível alargar a proteção legal a 
outros países através de registos comunitários ou internacionais, ou efetuar o registo 
diretamente no mercado pretendido. O Instituto Nacional de Propriedade Industrial 
português (INPI) tem disponível um breve manual sobre a proteção de marcas e patentes 
na República Popular da China - ( ).

Em Portugal é possível registar as marcas tradicionais representadas graficamente e 
também as marcas olfativas, gustativas, holográficas e de movimento, desde que o âmbito 
de proteção seja claro e que cumpram a função essencial da marca de identificar de forma 
única a origem comercial dos produtos ou serviços. Na China apenas é possível proteger as 
marcas convencionais, marcas 3D e marcas sonoras (

).




Patentes



Quer na China, quer em Portugal, as patentes, os modelos de utilidade, os desenhos ou 
modelos, tal como as marcas, devem ser registados para que o produto ou processo a que 
correspondem beneficie da proteção conferida pelo respetivo regime jurídico. As empresas 
portuguesas podem apresentar um pedido de patente europeia perante o Instituto Europeu 
de Patentes (EPO) e pedir respetiva proteção ao abrigo da Convenção sobre a Patente 
Europeia (EPC), ou ainda um pedido internacional de patente ao abrigo do Tratado de 
Cooperação em matéria de Patentes (PCT), designando a República Popular da China, como 
sendo o Estado, onde se pretende proteger o direito.  Na China esta matéria é regulada 
pela . 




Direitos de autor



Para implementar as várias convenções e tratados relativos a direitos do governo da 
República Popular da China promulgou legislação interna, que assegura aos detentores de 

 – 	

 – 	

 – 	

Ficha INPI – China

Trademark Law of the People's 
Republic of China

Patent Law of the People's Republic of China

https://inpi.justica.gov.pt/Portals/6/PDF%20INPI/Fichas%20de%20apoio%20%C3%A0%20exporta%C3%A7%C3%A3o/Ficha%20China.pdf?ver=2018-01-31-160714-000
http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/jkblh/iplaws/trademark/sbf2.pdf
http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/jkblh/iplaws/trademark/sbf2.pdf
http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/jkblh/iplaws/patent/zlf.pdf
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direitos autorais estrangeiros proteção para seus direitos e interesses no país, não sendo 
necessário, tal como sucede em Portugal, a necessidade de registar o direito para 
beneficiar da proteção (embora o seu registo possa evitar ou pelo menos simplificar 
eventuais disputas de propriedade). A principal legislação chinesa sobre este tema é a 

. 



Na China, a entidade responsável pela aplicação da propriedade industrial é a 

.



O  apoia as pequenas e médias empresas da União 
Europeia para proteger e fazer cumprir os seus direitos de propriedade intelectual (DPI) na 
China continental, Hong Kong, Macau e Taiwan através do fornecimento gratuito 
informações e serviços.




Acompanhando a transformação económica do país, o sistema bancário chinês é também 
cada vez mais moderno, aberto e competitivo, apesar dos bancos estrangeiros 
responderem a apenas uma ínfima parte do mercado.

O  é o banco central do país. Em conjunto 
com a Comissão Reguladora de Seguros Bancários da China (CBIRC) e o Ministério das 
Finanças, é responsável pela política monetária, reduzir o risco geral e promover a 
estabilidade do sistema financeiro, enquanto regulador. Também publica as normas de 
regulação de empréstimos e câmbio entre bancos e supervisiona o sistema de pagamento 
e compensação do país.



Os principais bancos especializados da China, com graus variados de capital público, mas 
ainda maioritariamente detidos pelo governo chines, são:



Banco Industrial e Comercial da China (ICBC);

Banco de Construção da China (CCB);

Banco da China (BOC);

Banco de Comunicações (BoCom);

Banco Agrícola da China (ABC);

Banco de Desenvolvimento Agrícola da China (ADBC);

Banco de Desenvolvimento da China (CDB);

Banco de Exportação e Importação da China.


Outros atores importantes são os bancos comerciais rurais e os bancos comerciais das 
cidades.

Copyright Law of the People's Republic of China

China 
National Intellectual Property Administration (CNIPA)

European Helpdesk IP SME China

Central Bank of the People's Republic of China

4.5	PAGAMENTOS E SISTEMA BANCÁRIO



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

http://ipr.mofcom.gov.cn/zhuanti/jkblh/iplaws/copyright/zzqf.pdf
http://english.cnipa.gov.cn/
http://english.cnipa.gov.cn/
https://intellectual-property-helpdesk.ec.europa.eu/regional-helpdesks/china-ipr-sme-helpdesk_en
http://www.pbc.gov.cn/en/3688006/index.html
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As importações por parte de empresas na China são normalmente suportadas por uma 
“Letter of Credit” (L/Cs), aberta pelo comprador através dum banco nacional ou internacional, 
a favor do fornecedor estrangeiro. No mercado B2B estão disponíveis aplicativos, nomea-
damente as L/Cs digitais. Os próprios bancos promovem ativamente soluções para “e-
business”, para assegurarem a sua posição enquanto financiadores do comércio. Os tipos de 
pagamentos digitais mais utilizados pelos consumidores finais são o Alipay e o WeChat Pay, 
seguindo-se o UnionPay (China Continental).




O atual regime de compras públicas da China encontra-se regulado pelos seguintes 
normativos:



Government Procurement Law, sob alçada do 
, cobre as atividades de compra conduzidas pelo governo central, 

regional e municipal e algumas empresas estatais;



Tendering and Bidding Law (TBL), sob alçada da 
,  impõe procedimentos de licitação uniformes para certas classes de 

projetos de construção e obras públicas.



Apesar de, na prática, os casos em que as empresas chinesas não apresentam capacidade 
para o cumprimento dos requisitos técnicos exigidos constituírem teoricamente oportu-
nidades para as empresas estrangeiras, a China ainda não aderiu ao Acordo sobre 
Contratos Públicos (ACP) da Organização Mundial do Comércio (OMC), pelo que não está 
obrigada a abrir as compras governamentais a licitações de empresas não chinesas.



Contudo, recentemente foram anunciadas pelo MOF a iminência da China aderir à Orga-
nização Mundial de Comércio em matéria de compras públicas, prevendo-se, para breve a 
implementação de medidas importantes nesta matéria.



Algumas reformas começaram já a ser implementadas: nomeadamente, em 2019, o MOF 
emitiu a circular 

, que proíbe práticas restritivas injustas em compras governamentais, como o 
tratamento discriminatório em relação a empresas privadas, estrangeiras ou nacionais, 
condições relativas ao tamanho ou a antiguidade da empresa para os potenciais concor-
rentes, estabelecendo requisitos detalhados para aumentar a eficácia, suficiência e trans-
parência da publicação de informações sobre licitações.

4.6	SISTEMAS DE COMPRAS PÚBLICAS



 – 	

 – 	

Ministry of Finance of the People's 
Republic of China (MOF)

National Development and Reform 
Commission (NDRC)

Publication of Government Procurement Information Administrative 
Measures

http://www.mof.gov.cn/en/
http://www.mof.gov.cn/en/
https://en.ndrc.gov.cn/
https://en.ndrc.gov.cn/
http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/11/content_5460211.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2019-12/11/content_5460211.htm
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Quanto ao NDRC, os esforços legislativos vão no mesmo sentido - em agosto de 2019, em 

conjunto com outros ministérios relevantes, lançou 

, com o objetivo de 

remover restrições e barreiras não razoáveis nos processos de licitação para projetos de 

construção e publicou , para abordar lacunas legislativas e 

aumentar a eficiência, transparência e justiça dos processos de licitação.



A adesão da China ao Acordo de Compras Públicas da OMC abrirá, em teoria, 

oportunidades de negócios significativas, não apenas para empresas chinesas no exterior, 

mas também para participantes estrangeiros na China, com acesso ao gigantesco 

mercado de compras governamentais. O processo está em análise no comité da OMC, 

posto o que haverá ainda lugar a negociações bilaterais com cada país consignatário do 

acordo, pelo que o momento para a adesão da China ainda é desconhecido, embora seja 

previsível que ocorra num futuro próximo.

Work Plan for the Business 

Environment in Tendering and Bidding for Construction Projects

emendas preliminares ao TBL

http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/26/content_5424474.htm
http://www.gov.cn/xinwen/2019-08/26/content_5424474.htm
http://www.npc.gov.cn/npc/c30834/201912/97542d6baf084f71967ed86f9f5879f9.shtml
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Formalidades na entrada



 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Toda a informação relativa a passaportes ou vistos pode ser obtida junto da Embaixada da 
República Popular da China em Lisboa ou através do 

.



Por norma, as viagens à China fazem-se por convite de uma pessoa ou entidade chinesa 
que inicia o procedimento de autorização para a viagem do cidadão estrangeiro junto das 
autoridades chinesas locais, as quais, caso aprovem a viagem, emitem uma carta convite a 
favor do cidadão estrangeiro. Com esta carta será possível submeter o pedido de visto junto 
do serviço consular chinês em Portugal.



Estão isentas das formalidades de carta-convite por parte das autoridades chinesas, as 
viagens essenciais cujo motivo esteja relacionado com atividades de cariz humanitário, 
económico, comercial, científico ou tecnológico, cujo visto pode ser solicitado com a 
respetiva fundamentação, junto da Embaixada ou Posto Consular da República Popular da 
China:

Em qualquer caso, a regra geral é a obrigatoriedade de visto, que pode ser obtido em 
qualquer representação diplomática da República Popular da China no estrangeiro.

 Existem oito categorias de vistos:



Viagem de turismo;

Negócios, estágios, intercâmbios culturais ou científicos;

Residentes permanentes na China;

Estudo;

Trabalho;

Trânsito;

Tripulações (companhias aéreas, marinheiros, etc.);

Jornalistas.



Os cidadãos estrangeiros terão de se submeter à recolha das impressões digitais à sua 
chegada a território chinês, a exemplo do que acontece em muitos outros países.

portal das Comunidades Portuguesas 
do Ministério dos Negócios Estrangeiros

http://pt.china-embassy.org/pot/



VIAGENS DE 
NEGÓCIOS

INFORMAÇÃO 
DE VIAGEM

Informação útil para viagens de negócios, vistos, 
ligações aéreas, e outras informações de relevância 
(avisos de segurança, alojamento, saúde, moeda, 
transfers, guias e idiomas).
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https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/asia/china
https://portaldascomunidades.mne.gov.pt/pt/vai-viajar/conselhos-aos-viajantes/asia/china
http://pt.china-embassy.org/pot/
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Com a situação atual relacionada com a pandemia COVID-19 foram impostas medidas 
especiais de entrada na República Popular da China, as quais podem variar consoante as 
províncias, cidades ou mesmo pequenas localidades, sendo absolutamente recomendável 
a preparação da viagem em estreita articulação com a Embaixada da China.



A língua oficial usada na China é o mandarim (putonghua), havendo algumas regiões com 
o próprio dialeto, a par com o cantonês, que é falado no Sul da China - Macau, Hong Kong e 
Cantão).




Sendo um dos maiores países do mundo, possui uma grande diversidade climática que 
varia de acordo com a latitude, a longitude e a altitude. De forma muito genérica pode 
referir-se que:



O nordeste da China tem um clima tipicamente continental com meses de Verão quentes 
e húmidos e meses de Inverno muito frios e secos.

A região central da China apresenta Invernos frios e verões muito quentes e chuvosos, com 
elevados índices de humidade.

O noroeste do país caracteriza-se por ter um clima semiárido em que os Invernos são frios 
e secos e os Verões quentes e secos.

No sul do país, o clima é subtropical húmido com uma estação chuvosa que ocorre entre 
junho e setembro, sendo frequente a ocorrência de chuvas intensas e tufões durante esse 
período. Os meses de Inverno apresentam temperaturas amenas e índices de humidade 
superiores a 80%.




A China é considerada um país seguro, sendo os crimes contra turistas vítimas de crime 
violento muito raros. Apenas é recomendável particular atenção em locais de grande 
afluência relativamente a tentativas de furto, sendo conveniente guardar o passaporte no 
cofre do hotel, andando apenas com uma fotocópia.



Língua



Clima



Segurança



Números de telefone de emergência:

Polícia 110
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A cidade de Xangai dispõe de um número gratuito durante 24 horas para todo o tipo de 
informação aos visitantes: 962288.



A moeda local é o Renminbi (RMB), sendo a sua unidade standard o yuan (CNY), e o jiao e 
o fen as unidades subsidiárias. Para obter a taxa de câmbio, consulte o portal do Banco de 
Portugal. A taxa de câmbio pode ser consultada no portal do .



A circulação de notas falsas é comum, aconselhando-se toda a cautela na utilização de 
moeda-papel. Os cartões de crédito europeus apenas são aceites em cadeias de hotéis e de 
restauração internacionais, sendo que os demais estabelecimentos normalmente só 
aceitam pagamentos via Alipay e/ ou WeChat Pay – estes podem ser operacionalizados a-
través de uma aplicação para telemóvel, associada a um cartão de crédito ocidental.




Transporte aéreo – o sistema de transportes aéreos está bastente desenvolvido, com 
dezenas de companhias aéreas e aeroportos em variadíssimas cidades. Conforme referido 
num capítulo anterior, a China possui 240 aeroportos nacionais, disseminados por todas as 
províncias e regiões.



Transporte rodoviário – é recomendável evitar absolutamente táxis ilegais, que não 
estejam identificados. A maioria dos condutores de táxi não fala inglês, pelo que, se o 
visitante não falar chinês, deverá mostrar ao condutor a morada de destino em mandarim. 
A aplicação de táxi mais comum na China é a DiDi (equivalente ao Uber na Europa), mas o 
pagamento terá de ser efetuado através de meios eletrónicos associados a uma conta 
bancária chinesa.

Moeda local e meios de pagamento



Transportes



 – 	

 – 	

Banco de Portugal

Ambulância/ Emergência Médica 120 ou 999

Acidente rodoviário 122

Diretório telefónico local 114

Operador de chamadas telefónicas de longa distância 115

Bombeiros e ambulância 119

https://www.bportugal.pt/taxas-cambio
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  	Transporte ferroviário – a China tem a maior rede de comboios rápidos do mundo e 
asprincipais cidades têm uma boa rede de metro. À semelhança do que acontece nos 
aero-portos, existem procedimentos de revista da bagagem, que devem ser acatados.



  	Transporte marítimo – o tráfego marítimo-comercial é muito intenso, dada a grande



Não obstante, os esforços das autoridades chinesas para melhorar as condições de lim-
peza e saúde das áreas e espaços públicos, nos lugares mais afastados das grandes 
cidades e regiões mais desenvolvidas, estas poderão ser ainda rudimentares. Por outro 
lado, os níveis de poluição em Pequim e noutras cidades a Norte atinge frequentemente 
níveis bastante acima dos considerados seguro pela Organização Mundial de Saúde, sendo 
aconselhável a utilização de máscaras no exterior e a permanência em locais com 
circulação de ar controlada por equipamentos de filtragem. 



É altamente recomendável a aquisição de um seguro de saúde de viagem, já que os 
custos de saúde que atendam aos padrões ocidentais podem ser muito elevados. Alguns 
especialistas médicos recomendam a vacinação para a hepatite B e encefalite 
japonesa. Na província de Cantão ocorrem esporadicamente surtos de dengue. É abso-
lutamente desaconselhável beber água da torneira. Por fim, grande parte da medicação de 
fácil acesso em Portugal, não está disponível na China, pelo que se recomenda que façam 
parte da bagagem do viajante.



Principais hospitais e clínicas:



Pequim/Beijing:

Beijing Union Hospital: 53 Dongdan, Dongcheng - Tel. (+8610) 65296114;

Sino-Japanese Friendship Hospital: Hepingjie Beikou - Tel. (+8610) 64221122;

Beijing International Medical Cente: Room S103 Lufthansa Center - Tel. (+8610) 64651384.



Xangai:

Shanghai United Family Hospital:1139 Xianxia Road - Tef: (+8621) 51331900;

Huashan Hospital: 12 wulumuqi Road - Tef. (+8621) 62489999;

Ruijin Hospital: 197 Ruijin Er Road - Tel. (+8621) 64370045



Cantão:

United Family Guangzhou Clinic: Centro de serviços 24h/24: 4008-919191 | Centro de 

tratamentos de urgência 24h/24: (+86 20) 8710 6060.

–

–

Saúde



 – 	
 – 	
 – 	

 – 	
 – 	
 – 	

 – 	
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Telecomunicações



 – 	
 – 	
 – 	

O indicativo da China continental é o 0086, cada província, município ou região tem um 
indicativo próprio.


Indicativo de Macau: 00853;

Indicativo de Hong Kong: 00352;

Indicativo de Taiwan: 00886.



Para ter acesso a dados móveis, o mais fácil será adquirir um cartão SIM à chegada na 
China, nomeadamente no aeroporto. Os principais aplicativos de mensagens e redes 
sociais utilizados em Portugal estão bloqueados na China (Facebook, WhatsApp, 
Instagram, entre outros), pelo que não poderão ser considerados enquanto meios de 
comunicação.



Corrente elétrica

Tensão Elétrica: 220 V | Frequência: 50 Hz



Hora local

Corresponde ao UTC mais oito horas.
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6.1 INCENTIVOS À INTERNACIONALIZAÇÃO



:

 – 	
 – 	

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

Embora atualmente em revisão (setembro 2020) e a aguardar a publicação dos novos ins-
trumentos de apoio do Programa Portugal 2030), os atuais sistemas de incentivos ao dis-
por das empresas estão concentrados no chamado Programa “SI Qualificação e Internacio-
nalização” que apoia dois tipos de projetos: a “Internacionalização das PME” e a “Qualifica-
ção das PME”.



No caso dos projetos de Internacionalização das PME, o sistema de incentivos tem como 
objetivo reforçar a capacidade empresarial das empresas  através do desenvolvimento dos 
seus processos de qualificação para a internacionalização, valorizando os fatores imateriais 
de competitividade.



Nestes projetos são normalmente financiáveis os investimentos relativos a
Presença em feiras internacionais;

Participação em feiras internacionais:


      aluguer de espaço;

      aluguer ou construção de stand;

      despesas com eletricidade, limpeza, tradução, etc.;

      transporte de material;

      deslocações e estadias de colaboradores;


Prospeção de clientes;

Publicidade em revistas da especialidade;

Publicidade em motores de busca (Google) e redes sociais;

Campanhas de marketing;

Website (criação ou remodelação);

APOIOS E INCENTIVOS 6.1 INCENTIVOS À INTERNACIONALIZAÇÃO

6.2 LINHAS DE CRÉDITO ESPECÍFICAS

6.3 INCENTIVOS NO DESTINO (INVESTIMENTO)

6.4 DUPLA TRIBUTAÇÃO

6.5 APOIO INSTITUCIONAL E DIPLOMÁTICO

CAPÍTULO CONTEÚDO
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 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

       – 	

       – 	

6.2 LINHAS DE CRÉDITO ESPECÍFICAS


Apresentações da empresa;

Catálogos de produto;

Estudos de mercado;

Criação de marcas;

Registo de marcas;

Registo de patentes;

Certificações de produto/empresa;

Contratação de colaboradores qualificados (licenciados), entre outras.



No atual Quadro Comunitário de apoio (setembro 2020), as despesas elegíveis são apoiadas 
à taxa de comparticipação de:


45% a fundo perdido (para investimentos localizados nas regiões Norte, Centro, 
Alentejo e Algarve);


40% a fundo perdido (para investimentos localizados na região de Lisboa e Vale do 
Tejo).



Para informação atualizada sobre incentivos à internacionalização recomenda-se a consul-
ta do site  ou das informações disponíveis 
em 



São diversas as entidades que detêm produtos financeiros e de seguros com incidência 
nas operações de comércio externo, e que podem ser mobilizadas nas operações com o 
Japão.



A Caixa Geral de Depósitos tem uma linha disponível para antecipação de receitas de 
exportação e liquidez:


O Banco Montepio tem uma linha de crédito para pré-financiamento de exportação:


O Banco Santander comercializa igualmente um produto idêntico:

 

como aliás o faz quase toda a Banca Comercial.

aeportugal.pt/pt/servicos-1/internacionalizacao/
compete2020.gov.pt/




cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-
Exportacao.aspx



bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-
internacionais



santandertrade.com/pt/portal/banco/portugal/guia-comercio-internacional-finaciamento

http://www.aeportugal.pt/pt/servicos-1/internacionalizacao/
http://www.compete2020.gov.pt/
http://www.cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-Exportacao.aspx
http://www.cgd.pt/Empresas/Exportacao-Internacionalizacao/Pages/Forfaiting-Importacao-Exportacao.aspx
http://www.bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-internacionais
http://www.bancomontepio.pt/empresas/negocio-internacional/exportacao/financiamento-operacoes-internacionais
http://santandertrade.com/pt/portal/banco/portugal/guia-comercio-internacional-finaciamento
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A linha de seguros de crédito às exportações é gerida pela COSEC (Companhia de Seguro 
de Créditos, S.A) no âmbito do Sistema dos Seguros de Créditos com Garantia do Estado 
(SCGE) e enquadra-se no Programa Capitalizar Mercados Externos e no Programa Inter-
nacionalizar, cuja ficha técnica pode ser consultada aqui (setembro 2020): 


Estes seguros protegem os exportadores dos prejuízos causados pelo não pagamento dos 
seus créditos, por razões comerciais ou políticas, sendo muitas vezes condição necessária 
ao financiamento dessas exportações, designadamente no âmbito das linhas de acima 
mencionadas. Estão disponíveis as seguintes linhas de seguros:



Seguro-caução;

Seguro Caução para Obras no Exterior: destinado a garantir obrigações legais e contra-

tuais exigidas no âmbito de concursos internacionais para o fornecimento ou realização de 
obras de construção civil e obras públicas no exterior;


Seguro de Créditos Setores Metalúrgico, Metalomecânico e de Moldes;

Seguro de Créditos à Exportação de Curto Prazo;

Seguro de Créditos à Exportação de Médio e Longo Prazo;

Seguro de Créditos Financeiros;

Seguro de Investimento Português no Estrangeiro.



As candidaturas a estas linhas podem ser feitas online em 

Ao longo das últimas décadas a China tornou-se o maior exportador do mundo, um dos 
maiores importadores e o maior mercado de consumo para um grande número de pro-
dutos. Esta transformação é devida, em grande parte, ao Investimento Direto Estrangeiro, 
que conta com regras um pouco mais claras e maior acesso a diferentes setores da 
economia. Mesmo assim, o país continua complexo, e, apesar do contínuo amadureci-
mento, o ambiente para investimentos ainda requer avaliação especial dos diferentes 
mercados, regiões, áreas de investimentos e respetivo enquadramento legal. Não obstante, 
as empresas que sustentaram uma estratégia sólida na China alcançaram um sucesso 
considerável ao longo dos anos.

O ambiente de investimentos em manufatura e transformação gerou nos últimos anos um 
impacto considerável nos setores que mais atraem investimento para a China. Refletindo a 

 

www.cosec.pt/media/2143/af_2021_05_linha-de-seguro-de-cr%C3%A9ditos-%C3%A0-
exporta%C3%A7%C3%A3o-de-curto-prazo_vf.pdf



scge.cosec.pt




 – 	
 – 	

 – 	
 – 	
 – 	
 – 	
 – 	

6.3	INCENTIVOS NO DESTINO (INVESTIMENTO)



Ambiente de investimento



https://www.cosec.pt/media/2143/af_2021_05_linha-de-seguro-de-cr%C3%A9ditos-%C3%A0-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-curto-prazo_vf.pdf
https://www.cosec.pt/media/2143/af_2021_05_linha-de-seguro-de-cr%C3%A9ditos-%C3%A0-exporta%C3%A7%C3%A3o-de-curto-prazo_vf.pdf
http://scge.cosec.pt
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urbanização crescente e o surgimento de uma classe média mais consumidora, os inves-
timentos em áreas industriais tem vindo a diminuir, enquanto os serviços conheceram um 
crescimento moderado - desde 2011, pela primeira vez, o setor terciário (serviços) superou o 
secundário em termos de Investimento Direto Estrangeiro. 

Por outro lado, a China encontra-se, desde há alguns anos, numa fase de desenvolvimento 
em que a qualidade – e não mais a mão-de-obra barata - é crucial, sendo fundamental que 
os investidores estrangeiros estejam disponíveis para assegurar formação aos 
trabalhadores e conduzir programas de Investigação & Desenvolvimento ou centros de 
inovação. Efetivamente, as políticas de investimento do país procuraram conduzir as 
indústrias chinesas a um patamar de inovação e desenvolvimento mais avançado e focado 
na fabricação de bens de valor acrescentado. No  (2021-2025), com 
impacto direto no clima de investimento estrangeiro foram identificadas 6 áreas 
emergentes para a economia chinesa, nas quais os decisores políticos pretendiam apoiar o 
país na liderança mundial: i) próxima geração de TI; ii) biotecnologia; iii) informação 
espacial; iv) neutralidade carbónica (nova geração de energia solar e eólica, biomassa, 
células de hidrogénio e combustível, rede elétrica inteligente, novos dispositivos de ar-
mazenamento de energia e outras inovações tecnológicas essenciais e descarbonização da 
indústria); v) novos materiais e vi) veículos de energias renováveis.

Assim, considerando que o país estimula os investimentos em tecnologia mais avançada e 
limpa, alguns investidores de produção de bens de menor valor acrescentado, como por 
exemplo os têxteis, levaram suas operações para outros países da Ásia, como o Bangladesh 
e o Vietname.

Concomitantemente, o governo chinês tem vindo a implementar transições fundamentais 
em termos de prioridades geográficas. Uma vez que os investimentos estão concentrados 
principalmente nas províncias costeiras, foi implementada a política “Go West”, que através 
de incentivos fiscais e outros estímulos pretendia conduzir os investimentos às regiões 
centrais e ocidentais. Além disso, estas regiões continuam a atrair empresas multinacionais, 
já que os preços e os salários são substancialmente inferiores aos praticados nas zonas 
costeiras mais desenvolvidas.



No contexto da política de investimento estrangeiro, a nova Lei de Investimento 
Estrangeiro (Foreign Investment Law – FIL) entrou em vigor em janeiro de 2020. O governo 
central tem vindo a publicar um conjunto de regras que estabelecem orientações 
fundamentais para a entrada do investimento externo em todos os setores de atividade – 
Catálogo de Investimento Estrangeiro (

), de acordo com as prioridades anunciadas para o desenvolvimento económico e 
social do país. Estes documentos classificam os investimentos estrangeiros em três 
categorias: os encorajados, os restringidos e os proibidos. 

 14º Plano Quinquenal

Catalogue for the Guidance of Foreign Investment 
Industries

Setores prioritários e incentivos



https://cset.georgetown.edu/wp-content/uploads/t0237_5th_Plenum_Proposal_EN-1.pdf
https://www.dezshira.com/library/legal/catalogue-industries-guiding-foreign-investment-revision-2017-7922.html
https://www.dezshira.com/library/legal/catalogue-industries-guiding-foreign-investment-revision-2017-7922.html
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 – 	

 – 	

 – 	

Polos de investimento



 – 	

 – 	

 – 	

Para a categoria de indústrias encorajadas, o governo facilita o investimento oferecendo 
vantagens adicionais para empresas estrangeiras dispostas a investir nesses setores, tais 
como isenção ou diminuição de impostos. Nesta categoria, estão projetos intensivos em 
alta tecnologia, que contribuem para o desenvolvimento das províncias ocidentais e 
centrais, além de investimentos que envolvem a modernização da produção, criação de 
novos mercados e incremento na competitividade da economia chinesa. Entre estes 
incentivos destacam-se taxa fiscal reduzida de 15%, para empresas de elevado potencial 
tecnológico; deduções com despesas no exercício de atividades de investigação e 
desenvolvimento; créditos fiscais aos investimentos efetuados em áreas de proteção do 
meio ambiente, energia e conservação da água; isenções fiscais no caso de transferências 
de tecnologia e operações de investimento em infraestruturas, na agricultura e indústria 
pesqueira; ajudas ao desenvolvimento das PME;



Quanto às indústrias restringidas, os investimentos nesta categoria requerem um 
processo burocrático mais complexo e em muitos casos apresentam a obrigatoriedade de 
parceiro chinês. Investimentos em projetos que não contribuem para a melhoria do am-
biente, nem beneficiam a comunidade local, assim como os relativos à exploração de 
alguns minérios considerados estratégicos ou protegidos pelo governo são exemplos de 
indústrias restringidas;



Por último, há indústrias proibidas, em que investimentos estrangeiros não são de todo 
permitidos. Em geral, tratam-se de investimentos em projetos contrários ao interesse 
público, projetos que colocam em risco a segurança nacional, assim como aqueles que 
contaminam o meio ambiente, empobrecem recursos naturais ou são prejudiciais à saúde 
humana.




De referir, ainda, que existem diversos polos de investimento, de que se destacam:

Zonas Económicas Especiais, onde se desenvolvem praticamente todas as formas de 

atividade económica com caráter permanente;



Zonas de Desenvolvimento Económico e Tecnológico, vocacionadas para acolher 
projetos industriais de alta tecnologia. 



Zonas Francas (Free Trade Zones – FTZ) que beneficiam de um regime fiscal especial, 
que se traduz na isenção do pagamento de impostos sobre as importações e facilidades 
aduaneiras de armazenamento dos produtos, entre outros benefícios para os promotores 
estrangeiros que aí queiram estabelecer as suas empresas.
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Autoridades envolvidas



 – 	

 – 	

 – 	

6.4	DUPLA TRIBUTAÇÃO



 – 	

 – 	

Todos os investimentos estrangeiros na China requerem aprovação do Governo. As 
seguintes entidades são responsáveis pelo pré-exame, revisão e aprovação dos investi-
mentos estrangeiros:


A : coordena as políticas de 
desenvolvimento. Este órgão consulta o Ministério do Comércio (MOFCOM), apoia a defi-
nição das diretrizes para investidores estrangeiros e aprova ou rejeita determinados 
projetos. Através da ligação ao respetivo website é possível aceder às políticas e quadro 
regulamentar aplicável ao investimento direto estrangeiro.


O : responsável pelo 
comércio com o exterior e a definição do quadro regulamentar dos investimentos estran-
geiros. A sua aprovação é exigida para investimentos superiores a US$ 50 milhões para 
áreas definidas como restritas; e acima de US$ 100 milhões para aquelas que estão defi-
nidas como prioritárias.


A : emite as licenças de instalação 
através dos seus departamentos regionais, sendo a entidade que supervisiona o registo de 
marcas e as novas indústrias que não se encaixam nas competências de nenhum mi-
nistério específico.

A  e a  
formulam e fazem cumprir regras que afetam os investidores estrangeiros em vários setores. 




A  aprova a Convenção entre Portugal e 
a República Popular da China para evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal em 
matéria de imposto sobre o rendimento.

Esta convenção aplica-se aos seguintes impostos ou outros de natureza similar:


China: imposto de rendimento das pessoas singulares; imposto sobre o rendimento das 
empresas com investimento estrangeiro e das empresas estrangeiras; imposto local sobre 
rendimento 


Portugal: imposto sobre o rendimento das pessoas singulares (IRS); imposto sobre o 
rendimento das pessoas coletivas (IRC); derrama.



Para que a convenção possa ser aplicada as entidades deverão preencher e validar os 
formulários oficiais para esse efeito, destinados à administração fiscal portuguesa e à Di-
reção de Serviços de Relações Internacionais (DSRI), acompanhados de prova da resi-
dência, os quais podem ser consultados/submetidos no .

National Development and Reform Commission (NDRC)

Ministry of Commerce People's Republic of China (MOFCOM)

State Administration for Market Regulation (SAMR)

State Taxation Administration (SAT) State Administration of Foreign Exchange (SAFE)

Resolução da Assembleia da República n.º 28/2000

Portal das Finanças

https://en.ndrc.gov.cn/
http://english.mofcom.gov.cn/
http://www.samr.gov.cn/
http://www.chinatax.gov.cn/eng/
http://www.safe.gov.cn/en/
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/informacao_fiscal/convencoes_evitar_dupla_tributacao/convencoes_tabelas_doclib/Documents/coreia.pdf
https://info.portaldasfinancas.gov.pt/pt/apoio_contribuinte/modelos_formularios/convencoes_dupla_trib_internacional/Pages/dupla-tributacao-internacional.aspx
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6.5	APOIO INSTITUCIONAL E DIPLOMÁTICO



PORTUGAL



AEP - Associação Empresarial de Portugal

Edifício de Serviços

Av. Dr. António Macedo, 196

4450-617 Leça da Palmeira

Tel.: +351 229 981 500

E-mail: aep@aeportugal.pt

Website: 


Embaixada da República da Coreia em Portugal

Av. Miguel Bombarda, 36-7º

1051-802 Lisboa

Tel.: +351 217 937 200 

E-mail: embpt@mofat.go.kr

Website: 


Aicep Portugal Global

Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E

Sede: O’ Porto Bessa Leite Complex

Rua António Bessa Leite, 1430, 2.º

4150-074 Porto 

Tel.: +351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

Website: 


Autoridade Tributária e Aduaneira

Rua da Alfândega, nº 5

1149-006 Lisboa

Tel.: +351 217 206 707

Website: 

COSEC - Companhia de Seguro de Créditos, S.A.

Av. da Liberdade, 249 - 6º piso

1250-143 Lisboa

Tel.: +351 217 913 700 | Fax: +351 217 913 720

E-mail: cosec@cosec.pt


www.aeportugal.pt


https://overseas.mofa.go.kr/pt-pt/


http://www.portugalglobal.pt


http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html



http://www.cosec.pt

http://www.aeportugal.pt
https://overseas.mofa.go.kr/pt-pt/
http://www.portugalglobal.pt
http://www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html
http://www.cosec.pt
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CHINA



Embaixada de Portugal em Pequim

Embaixador: José Augusto Duarte (2021)

Morada: 8, Dong Wu Jie, San Li Tun, Chaoyang District, Beijing 100600

Tel.: (+86) 010 65323497/ (+86) 186 1208 7488 

E-mail: pequim@mne.pt/ sconsular.pequim@mne.pt 

Website: 


Consulado Geral de Portugal em Macau

Cônsul-Geral: Paulo Cunha Alves (2021)

Morada: Rua Pedro Nolasco da Silva, 45, Macau

Tel.: +853 28356660/ +853 28356661/ +853 28356662

E-mail: macau@mne.pt 

Website: 


Consulado Geral de Portugal em Xangai

Cônsul-Geral: Israel Saraiva

Morada: 16-C, Cristal Century Tower nº 567, Weihai Road, Shanghai 200 041

Tel.: +(86) 216 288 67 67/ +(86) 15921553994 (Emergência)

E-mail: consulado.xangai@mne.pt

Website: 



Consulado Geral de Portugal em Cantão

Cônsul-Geral: André Sobral Cordeiro

Morada: nit 3811, Guangzhou International Finance Center, 5 Zhujiang Xi Road, Guangzhou

Postal Code: 510623

Tel.: + 86 20 87581621

E-mail: cantao@mne.pt

Website: 


Aicep Portugal Global - Cantão

Unit 3811, International Finance Center, 5

Zhujiang Xi Road, Guangzhou

Postal Code: 510623

Tel.: 008 618 802 006 437

E-mail: aicep.cantao@portugalglobal.pt

Website  

www.pequim.embaixadaportugal.mne.pt/pt/


www.cgportugal.org/


www.xangai.consuladoportugal.mne.pt/pt/

www.cantao.consuladoportugal.mne.pt/pt/


www.portugalglobal.pt

https://www.pequim.embaixadaportugal.mne.pt/pt/
https://www.cgportugal.org/
https://www.xangai.consuladoportugal.mne.pt/pt/
https://www.cantao.consuladoportugal.mne.pt/pt/
http://www.portugalglobal.pt
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Aicep Portugal Global - Pequim

San Li Tun Dong Wu Jie

Beijing 100600

The PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Tel.: 00-86-10-65 32 04 01/5

E-mail: aicep.beijing@portugalglobal.pt

Website 


Aicep Portugal Global - Macau

Consulado-Geral de Portugal

Edifício S. Rafael

Rua Pedro Nolasco da Silva, 45 - 2º

Macau SAR

Tel: 00-853-28 72 83 00/1

E-mail: aicep.macau@portugalglobal.pt

Website: 


Delegação da União Europeia na República Popular da China 

15 Dongzhimenwai Dajie, Sanlitun, Chaoyang District, Beijing, 

People's Republic of China

Post Code: 100600

Tel.: + + 86-10-84548000

E-mail: delegation-china@eeas.europa.eu

Website: 



Câmara de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (CCILC) - Macau

Alameda Dr. Carlos d'Assumpção, 263, Edif. China Civil Plaza, 19º

Macau SAR

Tel.: +853 28 72 73 62

E-mail: ccilcmo@macau.ctm.net

Website: 

www.portugalglobal.pt


www.portugalglobal.pt


https://eeas.europa.eu/delegations/china_en

https://ccilc.pt/


http://www.portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt
https://eeas.europa.eu/delegations/china_en
https://ccilc.pt/
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Fontes



DOING BUSINESS


SETORES DE MAIOR POTENCIAL PARA AS EMPRESAS PORTUGUESAS





MARKET OVERVIEW



MARKET CHALLENGES



MARKET OPPORTUNITIES



MARKET STRATEGY



AICEP Portugal Global; Portugal global nº95; fevereiro 2017





Agroalimentar



Materiais de construção



Casa e decoração



Vinhos



https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/182/asia-oriental

https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1

https://pt.wikipedia.org/wiki/China

https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/
https___www.gee_.gov_.pt_pt__optioncom_filemanviewfilerouted1nameAn%c3%a1lise-18-19.pdf

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics

https://www.gee.gov.pt/pt/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/china/1526-comercio-internacional-de-
portugal-com-china-continental/file

https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/Exporta%c3%a7%c3%b5es-investimentos-PT-CN-96-2008-2020.pd



https://www.trade.gov/knowledge-product/china-market-challenges

https://sol.sapo.pt/artigo/39040/a-ameaca-chinesa



https://www.trade.gov/knowledge-product/china-market-opportunities

https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1



https://www.trade.gov/knowledge-product/china-market-entry-strategy


https://eco.sapo.pt/2017/10/04/aicep-reforca-rede-na-china-e-na-irlanda/

https://www.portugalglobal.pt/PT/sobre-nos/rede-externa-aicep/Paginas/ARedeAicep.aspx?idPontoRede=108


https://www.eusmecentre.org.cn/report/food-beverage-market-china

https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-
_the_food_and_beverage_market_in_china_update_-_july_2015-1.pdf

http://ccilc.pt/imprensa/setor-agroalimentar-portugal-assina-protocolo-com-china-para-agilizar-processos-de-
internacionalizacao/



https://www.trade.gov/country-commercial-guides/china-design-and-construction

https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-_the_construction_sector_in_china_update_-
_june_2015.pdf



https://daxueconsulting.com/home-decorating-market-in-china/

https://marketingtochina.com/strategic-guide-market-home-decor-brand-china/

https://marketingtochina.com/strategic-guide-market-home-decor-brand-china/

https://observador.pt/2018/04/16/exportacoes-portuguesas-para-a-china-na-fileira-casa-crescem-quase-50-em-2017/



https://www.hongdaservice.com/blog/drinks99-interview-exporting-wines-alcoholic-beverages-to-china

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/182/asia-oriental
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1
https://pt.wikipedia.org/wiki/China
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/https___www.gee_.gov_.pt_pt__optioncom_filemanviewfilerouted1nameAn%c3%a1lise-18-19.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/https___www.gee_.gov_.pt_pt__optioncom_filemanviewfilerouted1nameAn%c3%a1lise-18-19.pdf
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/statistics
https://www.gee.gov.pt/pt/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/china/1526-comercio-internacional-de-portugal-com-china-continental/file
https://www.gee.gov.pt/pt/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/china/1526-comercio-internacional-de-portugal-com-china-continental/file
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/Exporta%c3%a7%c3%b5es-investimentos-PT-CN-96-2008-2020.pd
https://www.trade.gov/knowledge-product/china-market-challenges
https://sol.sapo.pt/artigo/39040/a-ameaca-chinesa
https://www.trade.gov/knowledge-product/china-market-opportunities
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1
https://www.trade.gov/knowledge-product/china-market-entry-strategy
https://eco.sapo.pt/2017/10/04/aicep-reforca-rede-na-china-e-na-irlanda/
https://www.portugalglobal.pt/PT/sobre-nos/rede-externa-aicep/Paginas/ARedeAicep.aspx?idPontoRede=108
https://www.eusmecentre.org.cn/report/food-beverage-market-china
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-_the_food_and_beverage_market_in_china_update_-_july_2015-1.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-_the_food_and_beverage_market_in_china_update_-_july_2015-1.pdf
http://ccilc.pt/imprensa/setor-agroalimentar-portugal-assina-protocolo-com-china-para-agilizar-processos-de-internacionalizacao/
http://ccilc.pt/imprensa/setor-agroalimentar-portugal-assina-protocolo-com-china-para-agilizar-processos-de-internacionalizacao/
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/china-design-and-construction
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-_the_construction_sector_in_china_update_-_june_2015.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/eu_sme_centre_report_-_the_construction_sector_in_china_update_-_june_2015.pdf
https://daxueconsulting.com/home-decorating-market-in-china/
https://marketingtochina.com/strategic-guide-market-home-decor-brand-china/
https://marketingtochina.com/strategic-guide-market-home-decor-brand-china/
https://observador.pt/2018/04/16/exportacoes-portuguesas-para-a-china-na-fileira-casa-crescem-quase-50-em-2017/
https://www.hongdaservice.com/blog/drinks99-interview-exporting-wines-alcoholic-beverages-to-china
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https://www.vidarural.pt/vinha-e-vinho/china-reduz-importacoes-de-vinho-para-quase-metade-em-3-anos/

https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/mercado_do_vinho_en_eusmecenter.pdf

https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/Guia-do-Exportadora-China-IVV-2013.pdf

https://observador.pt/2018/03/25/portugal-ja-e-o-quarto-fornecedor-europeu-de-vinhos-importados-pela-china/

https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?
nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c2204%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1



https://www.dgeg.gov.pt/media/p2oluryo/informa%C3%A7%C3%A3o-estatistica-iextractiva-21.pdf

https://www.chinalinktrading.com/blog/china-importacao-de-minerios/

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?
nvpm=1%7c156%7c%7c620%7c%7c26%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?
nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c47%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1



https://www.gpp.pt/images/gam/2/de/China.pdf

https://www.publico.pt/2001/02/28/sociedade/noticia/florestas-asiaticas-ameacadas-pela-industria-madeireira-chinesa-12789

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?
nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c44%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

https://www.agroportal.pt/cortica-exportacoes-acima-dos-mil-milhoes-de-euros/
#:~:text=Dito%20de%20outra%20forma%2C%20em%202018%20Portugal%20efetuou,exporta%C3%A7%C3%B5es%20ficou%20a
cima%20dos%20mil%20milh%C3%B5es%20de%20euros.

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?
nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c45%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1



https://www.apip.pt/

https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?
nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1

https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?
nvpm=1%7c156%7c%7c620%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1


https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1

https://ustr.gov/sites/default/files/2020_National_Trade_Estimate_Report.pdf

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/barriers/results?isSps=false&countries=CN

https://barrerascomerciales.comercio.gob.es/es-es/buscador/Paginas/Buscador.aspx

https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/01/2-Manual-de-procedimentos-CAE_UVA-Chinavf.pdf

https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-
de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/china-nao-inclui-as-regioes-
administrativas-de-macau-e-hong-kong/



https://www.trade.gov/country-commercial-guides/china-import-tariffs

http://www.customs.gov.cn/customs/302427/cs45/index.html



https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/cn/china?setorProduto=-1

https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/guia_exportador_normas_e_procedimentos_ivv.pdf

http://english.customs.gov.cn/

Minérios e minerais



Madeiras



Polímeros






TRADE BARRIERS



TARIFAS ADUANEIRAS



REQUISITOS À IMPORTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO



NORMAS, REGULAMENTOS E TARIFAS



https://www.vidarural.pt/vinha-e-vinho/china-reduz-importacoes-de-vinho-para-quase-metade-em-3-anos/
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/mercado_do_vinho_en_eusmecenter.pdf
https://www.ccilc.pt/wp-content/uploads/2017/07/Guia-do-Exportadora-China-IVV-2013.pdf
https://observador.pt/2018/03/25/portugal-ja-e-o-quarto-fornecedor-europeu-de-vinhos-importados-pela-china/
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c2204%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Country_SelProductCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c2204%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1
https://www.dgeg.gov.pt/media/p2oluryo/informa%C3%A7%C3%A3o-estatistica-iextractiva-21.pdf
https://www.chinalinktrading.com/blog/china-importacao-de-minerios/
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c620%7c%7c26%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c620%7c%7c26%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c47%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c47%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.gpp.pt/images/gam/2/de/China.pdf
https://www.publico.pt/2001/02/28/sociedade/noticia/florestas-asiaticas-ameacadas-pela-industria-madeireira-chinesa-12789
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c44%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c44%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.agroportal.pt/cortica-exportacoes-acima-dos-mil-milhoes-de-euros/#:~:text=Dito%20de%20outra%20forma%2C%20em%202018%20Portugal%20efetuou,exporta%C3%A7%C3%B5es%20ficou%20acima%20dos%20mil%20milh%C3%B5es%20de%20euros.
https://www.agroportal.pt/cortica-exportacoes-acima-dos-mil-milhoes-de-euros/#:~:text=Dito%20de%20outra%20forma%2C%20em%202018%20Portugal%20efetuou,exporta%C3%A7%C3%B5es%20ficou%20acima%20dos%20mil%20milh%C3%B5es%20de%20euros.
https://www.agroportal.pt/cortica-exportacoes-acima-dos-mil-milhoes-de-euros/#:~:text=Dito%20de%20outra%20forma%2C%20em%202018%20Portugal%20efetuou,exporta%C3%A7%C3%B5es%20ficou%20acima%20dos%20mil%20milh%C3%B5es%20de%20euros.
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c45%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c45%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.apip.pt/
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Product_SelCountry_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c620%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.trademap.org/Bilateral_TS.aspx?nvpm=1%7c156%7c%7c620%7c%7c3923%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
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