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1. CARATERIZAÇÃO 

Território  Área: 
242 509 km2  
- Inglaterra 130 279 Km2 
- Escócia 77 933 km2;  
- País de Gales 20 735 

km2; 
- Irlanda do Norte 13 562 

km2) 
 
População:  
65,1 milhões de habitantes 
(2016)  
Densidade populacional: 
268 hab./ Km2 
 

 
Designação oficial:  
Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte Chefe do Estado e do 
Governo: Sua Majestade Rainha Elizabeth II (desde fevereiro de 1952)  
 
Capital: 
Londres (cidade) – 8,1 milhões habitantes  
 
Outras cidades importantes:  
Birmingham, Leeds, Glasgow, Sheffield, Bradford, Liverpool, Edinburgh, 
Manchester, Bristol, Cardiff, Belfast e Leicester  

Figura 1. Mapa Reino Unido 
Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU) 
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Religião:  
A religião oficial do Reino Unido é Anglicana (a Rainha é a Chefe da Igreja), 
mas são igualmente relevantes a religião Católica, o Islamismo, o Judaísmo 
e outras denominações cristãs protestantes  
 
Língua:  
Inglês; existem idiomas próprios no País de Gales (galês), na Escócia (gaélico 
escocês) e na Irlanda do Norte (gaélico irlandês) 
 
Unidade monetária:  
Libra Esterlina (GBP)  

1 EUR = 0,81948 GBP (média anual 2016)  
1 EUR = 0,88795 GBP (médio novembro 2017 – Banco de Portugal) 

 
Risco País:  
Risco país - A (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU  
 
Risco estrutura económica: BBB  
Risco político: A  
Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco-país da OCDE. Não 
é aplicável o sistema de prémios mínimos.  
 
População das principais regiões metropolitanas:  
Londres (12.090.254); Birmingham (1.919.346); Manchester (1.885.530); 
Leeds (1.181.206); Newcastle (1.065.336); Glasgow (956.593); Liverpool 
(943.613); Sheffield (898.347); Nottingham (849.372); Bristol (815.137). 
 
Origens étnicas:  
92,1% são brancos (dos quais: 83,6% são ingleses; 8,6% são escoceses; 4,9% 
são galeses; 2,9% são irlandeses); 2% são negros; 1,8% são indianos; 1,3% 
são paquistaneses; 1,2% são mestiços; outros, 1,6%. 
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Língua usada nos negócios:  
Inglês  
 
Taxa de câmbio no dia 12/11/2018:  
Moeda local: Libra esterlina (GBP)  

1 GBP = 1.2942 USD, 1 USD = 0.7727 GBP  
1 GBP = 1.1424 EUR, 1 EUR = 0.8754 GBP  

 
IDH (posição no ranking mundial): 14/188  
O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, é um indicador que sintetiza 
diversos dados, tais como a expectativa de vida, o nível de escolarização, as 
carreiras profissionais, o acesso à cultura, etc. 
 
Formalidades na Entrada:  
Para os cidadãos da União Europeia, apenas é necessário o documento 
nacional de identificação (Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade) ou o 
passaporte válido.  
 
Hora Local: 
Corresponde ao UTC (Unidade de Tempo Coordenado), no inverno, e mais 
uma hora no verão. Em relação a Portugal, o Reino Unido tem sempre a 
mesma hora. 
 
Horários de Funcionamento:  
Serviços Públicos :9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda-feira a sexta-feira) 
Empresas: 9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda-feira a sexta-feira) 
Bancos: 9h00/9h30 às 15h30/16h30 (segunda-feira a sexta-feira); algumas 
agências estão abertas, uma vez por semana, das 16h30 às 18h30; Na 
Irlanda do Norte, a abertura dos bancos é às 10h00.  
Comércio: 9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda-feira a Sábado); 12h00 às 
17h00 (Domingos); algumas lojas têm horário ilimitado, abrindo ao sábado 
e ao domingo; os grandes armazéns encerram às 19h00/20h00, uma vez 
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por semana; os hipermercados, em geral, praticam um horário mais 
prolongado (segunda-feira a sábado), encerrando, ao domingo, às 16h00.  
 
Feriados: 
Data Fixa:  
1 de janeiro – Ano Novo  
6 de janeiro – Ano Novo (apenas na Escócia) 
17 de março – Dia de St. Patrick (apenas na Irlanda do Norte)  
12 de julho – Dia da Batalha de Boyne (apenas na Irlanda do Norte)  
25 de dezembro – Natal  
26 de dezembro – Boxing Day  
 
Data Móvel: 
Sexta-feira Santa  
Segunda-feira de Páscoa  
Primeira 2ª feira de maio, em comemoração do Feriado de 1 de maio  
Última 2ª feira de maio, em comemoração do Feriado da primavera  
Primeira 2ª feira de agosto, em comemoração do Feriado de verão (apenas 
na Escócia)  
Última 2ª feira de agosto, em comemoração do Feriado de verão (exceto na 
Escócia)  
 
Corrente Elétrica: 
Inglaterra – 50 ciclos, 240/415 ou 240/480 Volts  
Escócia – 50 ciclos, 240/415 Volts  
País de Gales – 50 ciclos, 240/415 Volts  
Irlanda do Norte – 50 ciclos, 220/380 ou 230/400 Volts. 
 
Pesos e Medidas: 
É utilizado o sistema métrico, verificando-se ainda o uso limitado das 
especificações do sistema britânico de pesos e medidas.  
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As distâncias e as velocidades são contabilizadas em milhas por hora (1 
Milha = 1,600 KM), respetivamente.  
 
Assim, em circunstâncias particulares, convém fazer a devida referência ao 
sistema a utilizar, devido ao processo de alteração do anterior sistema para 
o sistema internacional unitário (Internacional System of Units) ser 
relativamente recente no Reino Unido.  
 
Entidades oficiais para contatos: 
Embaixada de Portugal no Reino Unido  
11 Belgrave Square  
London SW1X 8PP – United Kingdom  
Tel.: (+44) 207 2913770 | Fax: (+44) 207 235 07 39  
E-mail: london@potembassy.co.uk | 
https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassy-
lisbon.pt  
 
Consulado Geral de Portugal em Londres  
3 Portland Place  
London W1B 1HR - United Kingdom  
Tel.: (+ 44) 20 729 137 70 | Fax: (+ 44) 20 729 137 99  
Linha exclusiva para receção de pedidos de marcação por Fax: (00 44) 20 
729 137 79  
E-mail:consulado.londres@mne.pt | 
http://www.cgportugalemlondres.com 
 
AICEP Londres - Portugal Global em Londres  
Portuguese Trade and Investment Office  
11 Belgrave Square  
London SW1X 8PP – United Kingdom  
Tel.: (+ 44) 207 201 66 66 | Fax: (+44) 207 201 66 33  
E-mail: aicep.london@portugalglobal.pt | www.portugalglobal.pt/EN 

http://www.cgportugalemlondres.com/
mailto:aicep.london@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/EN
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Câmara Bilateral no Reino Unido  
Portuguese Chamber - The Portuguese UK Business Network  
Fourth Floor 11 Belgrave Square, London S W 1 X 8 P P ,  
Tel: (+44) 207 201 66 38 | Fax: (+44) 207 201 66 37  
E-mail: info@portuguese-chamber.org.uk | http://www.portuguese-
chamber.org.uk  
 
British Chambers of Commerce  
65 Petty France  
London SW1H 9EU – United Kingdom  
Tel.: (+44) (0) 207 654 58 00 | Fax: (+44) (0) 207 654 58 19  
E-mail: info@britishchambers.org.uk | 
http://www.britishchambers.org.uk/ 
 
 
Department for Business, Enterprise & Regulatory Reform  
1 Victoria Street  
London SW1H 0ET – United Kingdom  
Tel.: (+44) (0) 207 215 50 00 | Fax: (+44) (0) 207 215 01 05  
E-mail: enquires@berr.gsi.gov.uk | 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-
innovation-skills. 
 
Department for International Trade (DTI)  
1 Victoria Street  
London, SW1H 0ET - United Kingdom  
Tel.: (+44) 207 333 54 42  
enquiries@trade.gsi.gov.uk | 
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-
international-trade 
 
 

http://www.portuguese-chamber.org.uk/
http://www.portuguese-chamber.org.uk/
http://www.britishchambers.org.uk/
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-business-innovation-skills
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-trade
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Bank of England (Banco Central)  
Threadneedle Street  
London EC2R 8AH – United Kingdom  
Tel.: (+44) 207 601 44 44 | Fax: (+44) 207 601 54 60  
E-mail: enquiries@bankofengland.co.uk | www.bankofengland.co.uk/  
 
Institute of Tourist Guiding  
Coppergate House,  
16 Brune Street,  
London, E1 7NJ  
Tel.: (+44) 207 953 8397 I Fax: (+44) 207 953 8379  
E-mail: office@itg.org.uk I http://www.itg.org.uk 
  
London Stock Exchange - LSE  
10 Paternoster Square  
EC4M 7LS London  
United Kingdom  
Tel.: (+44) 207 797 1000  
E-mail:internet-team@londonstockexchange.com | 
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm 

 

 

 
  

http://www.bankofengland.co.uk/
http://www.itg.org.uk/
mailto:internet-team@londonstockexchange.com
http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm
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2. INDICADORES ECONÓMICOS 

A economia britânica é a sexta maior do mundo, cresceu cerca de 1,7% em 
2017, um pouco a menos do que em 2016 (+1,8%).  

As previsões para 2018 e 2019 são de crescimento em 1,5%.  

A economia regista dificuldades refletidas nos indicadores da produtividade 
e do investimento público que têm sido atribuídas ao ambiente de incerteza 
gerado pelas negociações do Brexit (saída do RU da U.E.). Porém, os dados 
anteriores à decisão em referendo nacional sobre o Brexit mostram que o 
Reino Unido já evidenciava situação semelhante.  

O R.U. está em fase de indefinição no que respeita ao rumo da política 
económica que se manifesta na instabilidade política e pela deslocalização 
de grandes empresas sediadas em Londres para outras cidades como Paris, 
Amsterdão e Frankfurt, como consequência do processo de saída da União 
Europeia.  

Em dezembro de 2017, a Câmara dos Comuns aprovou uma emenda onde 
qualquer acordo futuro entre o governo britânico e a UE terá de ser 
ratificado pelo Parlamento, aumentando assim o nível de incerteza quanto 
à aprovação de acordos decorrentes das negociações entre o Reino Unido 
e a U.E. tendo em vista definir as condições e o período de transição e 
minimizar os danos para ambas as partes.  

Após o anúncio do Brexit., verificou-se a queda no valor da moeda (Libra) 
em relação ao Euro e ao US Dollar o que determinou subida da taxa de 
inflação que teve consequência no aumento dos preços dos principais bens 
de consumo importados e quebra no consumo privado. A taxa de inflação 
foi de 3% em 2017 e prevê-se subida para cerca dos 4%, em 2018. 
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De acordo com as estimativas governamentais, o consumo interno tem 
vindo a diminuir, mas estima-se ligeira recuperação em 2018 para (+) 0,6%, 
em relação a 2017.  

O investimento público e privado diminui em 2017 (-7,5%) em relação a 
2016. As razões para esta quebra significativa que não se verificava desde 
2010, são atribuídas à indefinição e às expetativas geradas no mercado em 
relação ao Brexit.  

Por outro lado, em 2017, o comércio externo teve um comportamento 
positivo com as exportações britânicas a registar um crescimento de 2,5%. 
Os economistas atribuem a evolução sobretudo à desvalorização da libra, 
em relação ao US Dollar e ao Euro, que determinou maior competitividade 
da oferta britânica pelo preço.  

Em 2017, o governo lançou um plano de investimento nas infraestruturas 
com o objetivo de criar condições para aumentar a produtividade que 
regista queda significativa em relação a outras economias desenvolvidas, 
como a Alemanha, os Estados Unidos e o Japão.  

A taxa de desemprego caiu para 4,4% (2017) que é a mais baixa dos últimos 
15 anos. Porém, a criação de novos empregos foi considerada como instável 
devido à precaridade pelo elevado crescimento do trabalho a tempo 
parcial.  

O desemprego entre os jovens que buscam o primeiro emprego continua 
relativamente elevado (12%) em comparação com países de nível de 
desenvolvimento semelhante (Alemanha, França). Estima-se que uma em 
cinco pessoas abaixo de 24 anos está desempregada. 
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Vejamos como evoluíram os principais indicadores: 
 

 
 

 
 

Os indicadores mostram que o RU é uma economia que apresenta bons 
níveis de solidez no que se refere sobretudo ao PIB per capita, a atração 
para o investimento estrangeiro até 2016 (as informações referentes a 2017 
mostram uma quebra de cerca de 45%), ao nível da dívida pública, ao 
equilíbrio da balança de transações correntes e do saldo da balança de 
pagamentos. 
 
Principais setores 
O Reino Unido tem recursos minerais consideráveis dado que possui 
reservas de hidrocarbonetos (petróleo) e de gás natural no mar do Norte. 
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Presentemente, a sua produção está em queda devido à subida dos custos 
de extração e à existência da oferta mais vantajosa de outras origens. 

O setor da indústria transformadora representa 20,2% do PIB e tem vindo 
a perder competitividade em relação à concorrência internacional devido à 
quebra de produtividade. As atividades com maior peso neste setor são, 
máquinas, ferramentas, material de transporte e produtos químicos.  

Contudo, existem outras atividades importantes que têm vindo a crescer, 
como: as tecnologias de informação e comunicação, biotecnologia, 
aeronáutica, defesa e energias renováveis. 

O setor de serviços é o que tem maior peso na estrutura económica, dado 
que emprega quase 80% da população ativa e representa mais de três 
quartos do PIB. É considerada a verdadeira “força motriz” da economia do 
RU.  

Neste contexto, cidade de Londres continua a ser o maior mercado 
financeiro da Europa, em pé de igualdade com Nova York e a sede de 
importantes multinacionais. O setor bancário é extremamente dinâmico e 
dos mais eficientes do mundo. 

O quadro seguinte mostra a distribuição económica por setor: 

 
 
 
 
  



 

Página | 13 

REINO UNIDO | Conhecer o mercado 

3. O COMÉRCIO INTERNACIONAL 

O Reino Unido é um dos mais importantes mercados do comércio 
internacional. O comércio representa 62,2% de seu PIB (Banco Mundial, 
2017). É o segundo maior exportador e o quinto maior importador de 
serviços comerciais, e o décimo maior exportador e o quinto maior 
importador de mercadorias a nível mundial. 

 
Os principais clientes do Reino Unido são, os Estados Unidos da América, 
Alemanha, França, Países Baixos e a Irlanda.  

As importações têm origem na Alemanha, China, EUA, Países Baixos e da 
França.  

O Reino Unido exporta principalmente veículos, ouro, produtos 
farmacêuticos, turbinas e petróleo.  

A balança comercial do Reino Unido é deficitária pese embora o excedente 
no setor de serviços. Nos três primeiros trimestres de 2017, o déficit 
comercial totalizou 29,8 bilhões de dólares (CNUCED). 
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As previsões para a evolução do comércio internacional são consideradas 
como uma incógnita, tendo em conta os efeitos imprevisíveis da saída da 
União Europeia. O Reino Unido terá de renegociar vários acordos 
comerciais, o que contribui para gerar indefinição nas previsões do 
comércio externo, a partir de 2019. 

Os principais parceiros como clientes e fornecedores, bem os principais 
produtos e serviços transacionados, estão referidos nos quadros seguintes: 

  

Portugal ocupa a 35ª posição como cliente com uma quota de 0,4%, em 
2014, e em 2016 ocupa a 31ª posição com uma quota de 0,5%, como mostra 
o seguinte quadro: 
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Como fornecedor, Portugal tem posições semelhantes como se poderá ver:  
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No que se refere às transações comerciais com Portugal, vejamos os 
seguintes quadros:  

 

 
 

 
 
 

 
 
Os dados evidenciam que o saldo da balança comercial tem sido favorável 
a Portugal e que o RU é um importante cliente, diríamos insubstituível no 
curto-médio prazo.  
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4. ANÁLISE DO INVESTIMENTO BRITÂNICO NO IMOBILIÁRIO 
NACIONAL 

O RU é o 4.º maior mercado emissor de turistas a nível mundial e o 2.º maior 
da Europa, logo após a Alemanha, tendo gerado cerca de 86,5 milhões de 
visitas turísticas em 2017 (+4,6% face ao ano anterior), o que representa 
uma quota de 6,5% do total da procura turística mundial. O mercado 
turístico online registou um crescimento de 6,3%.  

O quadro seguinte mostra a evolução crescente do turismo registada até 
2016 e, como veremos adiante, tem uma quota muito significativa em 
relação ao total nacional. 

 

As análises sobre o investimento estrangeiro no imobiliário surgem, 
normalmente, associadas à atividade turística uma vez que esta atividade 
induz a procura imobiliária como demonstram as situações ocorridas 
noutros mercados da U.E. (Espanha, França, Itália, …). Isto é, o aumento da 
procura turística proveniente de um determinado mercado (neste caso do 
RU) potencia a procura e o investimento no imobiliário. Contudo, existem 
outros fatores importantes que contribuem para o mesmo fim, como 
veremos mais à frente.  

Deste modo, importa analisar a evolução do movimento turístico 
proveniente do R.U. para se perceber a sua importância e a dimensão dos 
impactos no investimento no imobiliário português.  
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De acordo com dados do AICEP, o Reino Unido foi, em 2017, o principal 
mercado da procura externa para Portugal, aferido pelos principais 
indicadores turísticos, hóspedes (quota de 15,3%), dormidas (quota de 
22,3%), e receitas turísticas (17,1%). 

Ou seja, foi responsável por 1,9 milhões de hóspedes, 9,3 milhões de 
dormidas e 2.591 milhões de euros de receitas turísticas, indicadores que 
registaram crescimentos de 2,5%, 1,2% e 14,3%, respetivamente. 

No indicador dormidas, o Algarve com uma taxa de 65%, é o principal 
destino dos turistas do RU que visitam Portugal, seguido da Madeira 
(20,6%) e Lisboa (9,3%). 

Na perspetiva dos destinos, é o 1.º mercado no conjunto da procura externa 
para o Algarve e Madeira, não obstante se ter verificado uma tendência de 
estagnação e até de diminuição (-3,5%) que se prevê recuperar até 2021 
segundo previsão do Euromonitor.  

Mas, vejamos os quadros seguintes sobre a evolução registada com turistas 
britânicos, principais destinos e perspetivas de crescimento: 
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No que se refere a perspetivas de evolução são positivas, mas devem ser 
ponderadas as incertezas geradas pelo Brexit, pelas razões anteriormente 
referidas. 

De acordo com a informação publicada (Jornal Público-2018) a procura dos 
agentes económico do RU para o investimento no imobiliário português 
tem sido bem acima das expetativas e superiores à evolução turística como 
se depreende da resposta dos agentes ligados ao setor imobiliário, à 
seguinte questão: 

“…quais os estrangeiros a comprar mais imóveis em Portugal? 

1. França (26%) 
2. Reino Unido (19%) 
3. China (13%) 
4. Brasil (8%)” 
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A informação realça que:  

“…com a vitória do Brexit, há cada vez mais britânicos a querer saber como 
funciona o programa português de Autorizações de Residência para 
Atividade de Investimento (ARI), mais conhecido por vistos Gold. Serão 
precisos, no entanto, alguns meses, para perceber se este interesse se 
materializa em investimento …o setor pode beneficiar de alguma 
deslocalização de investimentos imobiliários para Portugal...” 

E justifica as vantagens:  

“…além das vantagens associadas aos vistos Gold, que permitem a cidadãos 
fora da União Europeia circularem no espaço Schengen sem necessidade de 
outra autorização, os receios de desvalorização dos ativos imobiliários 
britânicos, que já levou seis grandes sociedades gestoras a suspender a 
negociação dos seus fundos, pode redirecionar algum investimento 
internacional para Portugal.” 

De facto, tudo indica que existem condições para continuar a atrair 
investidores britânicos tal como se está a verificar em relação a investidores 
de outros mercados.  

Contudo, a evolução do investimento tem vindo, nos últimos anos, a 
direcionar-se mais para o segmento de rendimento, ou seja, para a  imóveis 
de arrendamento, especialmente destinados a atividades comerciais e 
serviços. Este é um segmento que está no epicentro das intenções atuais 
dos investidores no Reino Unido e é para ele que o setor do imobiliário 
deverá centrar as atenções, sem prejuízo do segmento de habitação já 
dominante no Algarve e significativo em Lisboa e Porto, devido à sua 
importância estratégica.  

No sentido de percecionar as motivações da procura dos investidores do 
RU vejamos as respostas para as seguintes questões que foram publicadas 
na edição de 2018 do "Country Reputation Report": 

https://www.idealista.pt/news/etiquetas/autorizacoes-de-residencia
https://www.idealista.pt/news/etiquetas/autorizacoes-de-residencia
https://www.idealista.pt/news/imobiliario/habitacao/2016/07/07/31055-atribuidos-821-vistos-gold-ate-junho-mais-que-em-2015-e-foram-captados-509-milhoes
https://www.idealista.pt/news/imobiliario/internacional/2016/07/07/31051-e-no-reino-unido-ja-ha-seis-fundos-imobiliarios-britanicos-congelados
https://www.idealista.pt/news/imobiliario/internacional/2016/07/07/31051-e-no-reino-unido-ja-ha-seis-fundos-imobiliarios-britanicos-congelados
https://www.idealista.pt/news/imobiliario/top-idealista/2016/06/08/30801-casas-a-venda-para-converter-em-casas-para-turistas
https://www.idealista.pt/news/imobiliario/top-idealista/2016/06/08/30801-casas-a-venda-para-converter-em-casas-para-turistas
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a) O que é que Portugal tem de tão atraente?  
b) E que reputação tem lá fora?  

A edição refere algumas notas que ajudam a perceber a evolução verificada 
nos últimos anos. Assim, temos as seguintes citações: 

“- Em 2017, Portugal manteve a 17.ª posição num total de 60 países 
analisados sobre o nível de reputação.  

- Portugal tem agora uma nota global de 71,9 pontos, o equivalente a uma 
reputação "forte/robusta".  

“- Em 2012, a classificação sobre a reputação era de "fraca/vulnerável". 

De acordo com a mesma edição, “… as três áreas melhor avaliadas pelos 
estrangeiros dizem respeito à valorização da educação, ao facto de 
Portugal ser um país ético com elevada transparência, ambiente de 
segurança, baixa corrupção, e de dar um contributo importante para a 
cultura global". 

Por outro lado, o relatório da OnStrategy para a fundação Corporate 
Excellence ao analisar o sentimento das entidades relacionadas com a 
oferta turística e as tendências da procura, refere: 

 “…as pessoas gostam cada vez mais de Portugal para visitar, viver, 
trabalhar e estudar, mas ainda têm alguma reticência em colocar cá o seu 
investimento em determinadas atividades da indústria transformadora…". 

Sintetizando, a imagem atual de Portugal como país de destino para 
trabalhar, estudar ou de  lazer é claramente positiva, por isso, potencia 
fatores de atratividade para o investimento estrangeiro e induz o aumento 
da procura internacional. 

 A leitura conjugada da edição do "Country Reputation Report", do relatório 
OnStrategy e de dados oficiais (INE e AICEP) permite elencar alguns fatores 
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internos que têm vindo a contribuir para o aumento da atratividade de 
Portugal para o investimento estrangeiro no imobiliário, como: 

- O ambiente de segurança interna; 
- A ausência de conflitos étnicos, políticos ou religiosos; 
- O clima ameno, a gastronomia e a afabilidade da população; 
- O custo de vida acessível; 
- A facilidade de comunicação pelo conhecimento de línguas 

estrangeiras, principalmente o inglês e o francês, por parte das 
comunidades. 

- A existência de infraestruturas modernas que permitem boa 
acessibilidade em praticamente todo o território. 

Assim, torna-se claro que será muito importante reforçar e valorizar estes 
fatores de competitividade da oferta nacional dado que são essenciais para 
a sustentabilidade do investimento estrangeiro no imobiliário. 
 

4.1 O Brexit, as relações económicas futuras e as recomendações 

É do conhecimento público que o Reino Unido referendou, a 23 de junho 
de 2016 o artigo 50º do Tratado da União Europeia (Tratado de Lisboa – 
TUE) para dar início aos procedimentos de desvinculação, formalizando a 
decisão da saída junto das instâncias europeias.  
 
O mecanismo de "retirada da União" implica a redefinição do quadro legal 
das futuras relações bilaterais cujos efeitos no comércio com este mercado 
são ainda uma incógnita.  

Como referido anteriormente as negociações entre a U.E. e o Reino Unido 
para o Brexit estão a gerar um clima de incerteza que é desfavorável às 
decisões de investimento devido à falta de visibilidade, pelo menos para já, 
sobre o futuro das relações e em que medida os seus efeitos determinarão 
maior ou menor afastamento das práticas seguidas até agora.  
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É uma incógnita que prevalece e que só o tempo ditará o resultado, mas 
parece certo que hoje em dia há maior perceção sobre os efeitos reais e 
potenciais do Brexit que eram desconhecidos aquando da realização do 
referendo que levou à decisão de saída. 

A informação tornada pública recentemente dá conta da existência de 
acordo preliminar entre a U.E. e o R.U., que prevê um período de transição 
até 2020, prorrogável, para permitir ajustamentos necessários e minimizar 
danos para ambas as partes. Isto é, há reconhecimento que o Brexit 
comporta danos, que todos os estudos comprovam, e não se vislumbram 
benefícios que os possam compensar. 

Ao que tudo indica, as relações comerciais deverão manter-se sem rutura 
durante o período de transição, prevalecendo o pragmatismo na defesa de 
interesses e no sentido de evitar, por um lado, dificuldades burocráticas 
excessivas e, por outro, transmitir aos mercados a ideia que, não obstante 
a separação existe vontade política para continuar a desenvolver negócios 
de forma fluída e evitar prejuízos para ambas as partes. 

Por isso, a recomendação central é de aguardar pelos desenvolvimentos 
sobre a saída do RU como membro da União Europeia, mas considerando a 
importância deste mercado, será sempre útil desenvolver ações de 
prospeção para identificar a existência ou não de condições para 
desenvolver negócios e analisar as posições da concorrência para a oferta 
nacional.  

Finalmente importa referir que o Reino Unido já está fora da moeda Euro 
(detém autonomia monetária), do Espaço Schengen e da União Bancária, 
embora exista todo um enquadramento regulamentar comum do 
funcionamento do Mercado Único e decorrente da transposição de 
Diretivas Comunitárias que poderá ser posto em causa com a saída da UE. 

Neste contexto, importa ainda realçar que, independentemente do tipo de 
acordo a alcançar entre as partes, muitas das regras/normas europeias 
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vigentes, como as ambientais e técnicas, terão de ser cumpridas e 
observadas pelas empresas britânicas para terem acesso ao mercado 
comunitário e vice-versa. 

Uma das consequências relevantes da saída da UE é o facto de o Reino 
Unido deixar de fazer parte da rede de Acordos de Comércio Livre que a 
União Europeia celebrou com mais de 50 países terceiros, recuperando a 
competência em matéria de Política Comercial que tinha sido transferida, 
no seu conjunto, quando da respetiva Adesão à U.E. 

Deste modo, cabe-lhe não só negociar, de per si, acordos de comércio com 
países terceiros, como elaborar uma Pauta Aduaneira Exterior onde serão 
estabelecidas as tarifas aduaneiras a aplicar aos bens provenientes do 
exterior, designadamente sobre as mercadorias de origem comunitária.  

Dito isto, importa fazer uma abordagem sobre o tipo de ação comercial a 
desenvolver tendo em conta a situação do Brexit e a importância 
estratégica que o mercado do RU representa para Portugal.  

Antes do mais, é oportuno realçar, o que é comum dizer-se em situações 
de mercado potencialmente adversas, como é o caso: Existe, sempre 
oportunidades a explorar mesmo em ambientes de mercado com 
dificuldades extremas. 

Por isso, não se deve “implicar” com o mercado britânico por eventuais 
consequências negativas do Brexit, pelo contrário, devemos encarar as 
mesmas como um desafio a enfrentar com realismo e criatividade para 
ultrapassar os problemas de relacionamento comercial e reforçar os fatores 
de competitividade da oferta nacional. 

A experiência de longos anos mostra que os agentes económicos 
portugueses sabem lidar com os investidores britânicos e que existe 
capacidade para corresponder em pleno às suas exigências e expetativas.  
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Assim, a recomendação central será:  

Reforçar as ações de promoção junto do mercado do R.U., transmitir 
sinais que nada mudou no essencial no que se refere a relacionamentos 
comerciais e se dificuldades houver, existe capacidade para as resolver, 
numa lógica “checks and balances” (garantir equilíbrios e controlos 
adequados). 

As ações referidas deverão integrar processos de inovação do marketing 
pelo uso de ferramentas digitais, considerando que o RU é um dos países 
mais desenvolvidos neste domínio.  

Ou seja, a atuação dos agentes económicos nacionais junto dos investidores 
britânicos deverá assumir, em simultâneo, reforço e modernidade na 
comunicação de suporte à ação comercial.  

No que se refere ao segmento de mercado alvo, recomenda-se uma aposta 
estratégica no investimento de rendimento porque tudo aponta no sentido 
que será o que melhor se ajusta à situação presente sem prejuízo de 
explorar outras oportunidades no segmento da habitação própria que já é 
muito expressivo no nosso país.  

Deste modo, e dado que existe uma conjugação de fatores (políticos, 
económicos e culturais) que podem potenciar atração de novos 
investidores, torna-se necessário desenvolver processos eficientes, tendo 
por base, designdamente, as seguintes recomendações:  

a) Definir orientação estratégica face às necessidades e tendências da 
procura do R.U.; 

b) Desenvolver ações de promoção junto do mercado alvo (presença 
em feiras, missões, exposições, etc.) evidenciando imagem de 
modernidade, de flexibilidade e de qualidade da oferta;  
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c) Prestação de serviços de apoio à tomada de decisão e à celebração 
de contratos transmitindo qualidade e profissionalismo nos 
negócios. 

Para além disto, importa também referir que as ações de promoção devem 
ser realizadas por canal offline (presença física) e online (digital), por isso, 
recomenda-se: 

a) Presença física em eventos internacionais e também presença em 
plataformas digitais de promoção e venda (online), nas redes sociais 
através de microvídeos virais ou de outro tipo de informação sobre a 
oferta do imobiliário português; 
 

b) Divulgar informação (online e offline) sobre bens disponíveis para 
venda (tipo de construção, materiais e condições de eficiência 
energética, projeto de arquitetura, fiscalidade, …), serviços de apoio 
ao investimento estrangeiro por entidades oficiais. 

A integração da oferta em processos digitais permite alargar áreas de 
intervenção comercial, chegar a novos públicos, facilita o diálogo entre 
quem vende e quem investe. Acresce, que os contactos em rede permitem 
percecionar melhor as tendências da procura e conhecer as posições da 
concorrência. 

Estamos a falar de estratégias de marketing que requerem competências 
adequadas para melhorar a eficiência na promoção e captação de 
investimento pela experência, fiabilidade, transparência e também da 
capacidade para utilizar meios digitais que são cada vez mais importantes 
pela influência que exercem junto dos mercados. Senão vejamos:  

- A experiência dá garantias pelo histórico;  
- A fiabilidade decorre das competências do “saber fazer” as coisas 

para desenvolver as operações;  
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- A transparência é essencial para transmitir credibilidade ; 
- O conhecimento tem a ver com a especialização para assegurar a 

oferta adequada à procura que lhe é dirigida;  
- A capacitação no digital é fator de inovação de processos 

reconhecido à escala global.  

Assegurar o aconselhamento jurídico-económico é, por vezes, crucial para 
informar sobre o enquadramento legal das operações e o cumprimento de 
requisitos para formalizar, se necessário, pedidos de autorização ou 
licenciamento de obras, e outras situações como, o imposto municipal 
sobre imóveis, entre outros. 
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5. A EVOLUÇÃO PROCURA BRITÂNICA E A OFERTA NACIONAL DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 

Para analisar a evolução da procura, importa ter presente os dados da 
indústria transformadora do R.U. que representa cerca de 20% do PIB (a 
construção civil contribui com 6%). Uma parte significativa da indústria 
encontra-se concentrada em setores produtivos de alto valor acrescentado, 
como sejam, o farmacêutico, aeronáutica, automóvel, tecnologias verdes, 
a par de setores tradicionais.  

As estatísticas do RU revelam que as importações provenientes de Portugal 
se concentram em setores (têxtil, calçado, metalo-mecânica, p.e.) e que os 
materiais de construção têm uma expressão reduzida que não figura 
autonomamente nos gráficos, como de pode verificar pelo seguinte 
quadro:  

 
Fonte: INE 
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A exportação dos materiais de construção (MC) para este mercado parece-
nos, pela análise sumária efetuada, que tem mais a ver com aspetos de 
promoção comercial e a dimensão da oferta do que dos fatores de 
qualidade e o preço.  

Para ter uma ideia mais precisa do potencial do R.U., importa referir que 
existem grandes assimetrias de desenvolvimento entre a zona da Grande 
Londres (cerca de 12 milhões de habitantes) e as restantes áreas 
geográficas. Ou seja, há diferentes situações a nível da procura que carecem 
de aprofundamento para identificar oportunidades e adotar 
posicionamentos adequados para as áreas geográficas que se pretende 
exportar.  

Para o efeito vejamos o seguinte gráfico sobre a evolução esperada para as 
obras (investimento) na construção civil no R.U. para período de 2018-2020 
por áreas geográficas: 
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Como se pode verificar a Grande Londres (GL) não é considerada o principal 
centro do crescimento do investimento público na construção neste 
período. 

Por isso, ao equacionar ações de promoção e venda no R.U. há que ter em 
conta a região onde se realiza o investimento e que com  maior potencial 
para desenvolver novos negócios.  

Contudo, uma análise “mais fina” permite obter dados sobre as 
importações de materiais de construção (MC) e o seu peso no total, pois só 
assim será possível percecionar a dimensão do mercado, o potencial das 
oportunidades e definir estratégias comerciais: 

Tipologias de produto 

Percentagem em 
relação ao total 
das importações 
em 2016 – 636,4 
Bi USDollars 

Torneiras e válvulas de regulação, incluídas as (...) Torneiras e 
válvulas de regulação, incluídas as redutoras de pressão e as 
termostáticas, e dispositivos semelhantes, para canalizações, 
caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes  

0,8% 

Obras de ferro ou aço, n.e. (expt. moldadas) Obras de ferro ou aço, 
n.e. (expt. moldadas) 

0,3% 

Construções e suas partes - p.ex., pontes e (...) Construções e suas 
partes - p.ex., pontes e elementos de pontes, com portas, torres, 
pórticos, pilares colunas, armações, estruturas para telhados, portas 
e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, 
balaustradas -, de ferro fundido, ferro ou aço (expt. construções pré-
fabricadas da posição 9406; chapas, barras, perfis, tubos e 
semelhantes, próprios para construções) 

0,2% 

Tintas e vernizes, à base de polímeros sintéticos (...) Tintas e 
vernizes, à base de polímeros sintéticos ou de polímeros naturais 
modificados, dispersos ou dissolvidos em meio não aquoso; 
soluções, em solventes orgânicos voláteis, dos produtos referidos 
nas posições 3901 a 3913, com uma proporção do solvente > 50% 
do peso da solução (expt. os colódios) 

0,1% 

https://pt.portal.santandertrade.com/analise-os-mercados/reino-unido/valores-do-comercio-2
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Guarnições, ferragens e artigos semelhantes, de (...) Guarnições, 
ferragens e artigos semelhantes, de metais comuns, para móveis, 
portas, escadas, janelas, persianas, carroçarias, artigos de seleiro, 
malas, cofres, caixas de segurança e outras obras semelhantes; 
pateras, porta-chapéus, cabides e artigos semelhantes, de metais 
comuns; rodízios com armação, de metais comuns; fechos 
automáticos para portas, de metais comuns 

0,1% 

Construções e suas partes - p.ex., pontes e (...) Construções e suas 
partes - p.ex., pontes e elementos de pontes, com portas, torres, 
pórticos, pilares colunas, armações, estruturas para telhados, portas 
e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras, portas de correr, 
balaustradas -, de ferro fundido, ferro ou aço (expt. construções pré-
fabricadas da posição 9406; chapas, barras, perfis, tubos e 
semelhantes, próprios para construções) 

0,3% 

Obras de carpintaria para construções, incl. os (...) Obras de 
carpintaria para construções, incl. os painéis celulares, os painéis 
para soalhos e as fasquias para telhados [shingles e shakes], de 
madeira (expt. painéis de madeira contraplacada, tacos e frisos, não 
montados, para soalhos, bem como construções pré-fabricadas) 

0,1% 

Construções e obras públicas 1,34% 
Fonte: Comtrade, 2018 e Divisão de Estatísticas das Nações Unidas, 2017 

O conjunto destes produtos representam cerca de 3,24% das importações 
totais, o equivalente a cerca de 2,06 mil milhões de US Dollars/ano, o que 
significa estarmos em presença de mercado atrativo e que naturalmente 
oferece oportunidades para a exportação de materiais de construção 
nacionais. 

A forma mais adequada de abordagem  a este mercado é promover ações 
junto de entidades que se posicionam como agentes comerciais ou de 
representação de marcas, tais como gabinetes de engenharia, arquitetos, 
designers, empresas de comércio e materiais, etc. Uma das formas de 
agilizar os contatos com estas entidades será recorrer a serviços de 
prospeção local (consultores ou a serviços da AICEP, por exemplo). 
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O Reino Unido é um mercado aberto à concorrência internacional, mas para 
entrar neste mercado, o domínio do inglês falado e escrito é essencial. É 
muito importante saber utilizar termos técnicos e conhecer as condições 
aduaneiras praticadas na importação de bens e serviços. 
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6. O REGIME GERAL DE IMPORTAÇÃO 

O Reino Unido, como membro da União Europeia (UE), é parte integrante 
da União Aduaneira, caracterizada, essencialmente, pela livre circulação de 
mercadorias e pela adoção de uma política comercial comum relativamente 
a países terceiros.  

Deste modo, as mercadorias com origem na UE ou colocadas em livre 
prática no território comunitário (isto é, que sejam provenientes dos 
Estados terceiros em relação às quais forem pagos os direitos aduaneiros e 
que tenham cumprido as formalidades de importação) encontram-se 
isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma 
fiscalização no que respeita à respetiva qualidade e características técnicas. 

A rede SOLVIT é um mecanismo criado pela União Europeia para resolver 
problemas entre os Estados-membros resultantes da aplicação incorreta 
das regras do Mercado Único, evitando-se, assim, o recurso aos tribunais.  

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território 
aduaneiro único, a adoção da mesma legislação neste domínio – Código 
Aduaneiro Comunitário (CAC) – que estabelece as normas e os 
procedimentos gerais relativos às importações e exportações de 
mercadorias entre a União Europeia e os países terceiros, bem como a 
aplicação de iguais imposições alfandegárias aos produtos provenientes 
exterior – Pauta Exterior Comum (PEC) / TARIC – Integrated Community 
Tariff.  
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6.1 Condições Legais de Acesso ao Mercado 

A regra geral de livre comércio entre a U.E. e países terceiros não impede 
que as instâncias comunitárias determinem restrições às importações 
(fixação de contingentes anuais), quando negociados no seio da 
Organização Mundial de Comércio (World Trade Organization – WTO).  
 
A regra de classificação dos produtos baseia-se no Sistema Harmonizado de 
Designação e Codificação de Mercadorias – SH (Harmonized System / 
Revised Harmonized Codes HS 2017), sendo os direitos de importação na 
sua maioria ad valorem, calculados sobre o valor CIF (Cost, Insurance and 
Freight / Custo, Seguro e Frete) das mercadorias. 
  
Para além disso, há quase sempre lugar ao pagamento do Imposto sobre o 
Valor Acrescentado (IVA) que, consoante os produtos e os serviços, pode 
traduzir-se na aplicação das seguintes taxas (VAT Rates for Goods and 
Services):  

- Taxa normal (Standard Rate) – 20%, aplicável à generalidade de bens 
e serviços desde janeiro de 2011;  

- Taxas reduzida (Reduced Rate) – 5%, incidente sobre alguns bens (ex.: 
painéis solares; radiadores; turbinas eólicas; produtos de proteção 
higiénica) e serviços (ex.: fornecimento de gás e eletricidade para uso 
doméstico);  

- Taxa de 0% (Zero Rate) – para certos géneros alimentícios, alguns 
medicamentos, o transporte de passageiros (excluindo os táxis), 
determinado tipo de vestuário e calçado para crianças, livros (salvo 
e-books), revistas e jornais.  

 
As empresas exportadoras têm ao seu dispor um simulador para calcular o 
valor do IVA de determinada operação (VAT Calculator in UK for 2017). 
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Sobre o IVA no Reino Unido é possível aceder, igualmente, à informação 
disponibilizada nos seguintes links:  
www.valtive.com/vat-rates/european-vat-rates 
www.Ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-vat-gst-and-sales-tax-guide 
 
Por forma a promover e a reforçar as relações de investimento foi assinada, 
entre Portugal e o Reino Unido, a Convenção para Evitar a Dupla Tributação 
e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento, em 
vigor desde 20 de janeiro de 1969.  
 
No Portal da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) as empresas podem 
aceder a informação pormenorizada sobre as Convenções para Evitar a 
Dupla Tributação:  

- Convenções e Quadro Resumo das Convenções Celebradas por 
Portugal;  

- Formulários para Acionar as Convenções para Evitar a Dupla 
Tributação Celebradas por Portugal;  

- Certificados e Certificações / Convenções e Diretivas / Formulários / 
Reembolsos a Não Residentes (FAQS – Relações Internacionais).  

 
Quanto aos aspetos práticos relativos à operacionalidade das Convenções, 
o contacto a estabelecer pelas empresas em Portugal é a Direção de 
Serviços das Relações Internacionais (DSRI) da AT (em caso de 
dúvidas/esclarecimentos deverá ser utilizado o e-mail:  
dsri-duvidas@at.gov.pt.  
  

http://www.valtive.com/vat-rates/european-vat-rates
http://www.ey.com/gl/en/services/tax/worldwide-vat-gst-and-sales-tax-guide
mailto:dsri-duvidas@at.gov.pt
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 Acompanhe o projeto em: 
 

     

APCMC – Associação Portuguesa dos Comerciantes 
de Materiais de Construção 

 

Praça Francisco Sá Carneiro, 219, 3º, 4200-313 Porto 
225 074 210 | geral@apcmc.pt | www.apcmc.pt 

APEMIP – Associação dos Profissionais e Empresas 
de Mediação Imobiliária de Portugal 

 

Rua Pereira Reis, 41 4200-447 Porto 
225 089 163| geral.drn@apemip.pt | www.apemip.pt 
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