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O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do mundo, com uma economia sólida 
e aberta ao exterior, que mantém com Portugal relações históricas de amizade e de 
cooperação.
Considerado pela Bloomberg como o segundo melhor país do mundo para 
negócios, o Canadá oferece inúmeras oportunidades às empresas portuguesas 
quer ao nível da exportação, quer em termos de potencial para investimentos em 
sectores industriais de ponta ou noutros mais tradicionais, como o agro-alimentar, 
mas também nas TIC e nos serviços.
O Embaixador de Portugal no Canadá, José Fernando Moreira da Cunha, e o director 
do Escritório da AICEP em Toronto, Raul Travado, analisam as potencialidades do 
mercado canadiano para as empresas portuguesas.

CANADÁ
UM GRANDE MERCADO  
COM VASTAS OPORTUNIDADES
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A IMPORTÂNCIA DO CANADÁ  
PARA AS NOSSAS EXPORTAÇÕES
>POR JOSÉ FERNANDO MOREIRA DA CUNHA*, EMBAIXADOR DE PORTUGAL NO CANADÁ

os vinhos, azeite, frutas, peixe conge-
lado e conservas, têxteis e têxteis-lar, 
louças, cutelarias, sapatos e compo-
nentes de automóveis. 

A recente conclusão do CETA (Com-
prehensive Economic and Trade Agre-
ement) – que se espera possa ser apli-
cado, ainda que numa fase transitória, 
a partir de 2016 – constituirá uma boa 
oportunidade para as empresas eu-
ropeias, tendo em conta a facilidade 
criada nesse acordo de comércio com a 
eliminação, na quase totalidade, de di-
reitos alfandegários. A importância do 
CETA é vista pelos canadianos como 

O Canadá é um mercado tradicionalmente aberto, com um potencial extraordinário. É 
a 11ª maior economia mundial, com 35 milhões de consumidores que dispõem de um 
rendimento per capita quase duas vezes maior do que o de Portugal. Prevêem-se as 
próximas décadas de grande dinamismo, considerando a exploração dos recursos na-
turais (mineiros, agrícolas, florestais e energéticos) que são o grosso das exportações, 
principalmente para os EUA, o seu primeiro parceiro comercial. De referir que se espera 
que o aumento da extração de petróleo, a partir das areias betuminosas (oil sands), e 
de gás constituirá um fator excecional de alavancagem de toda a economia.

uma oportunidade para reduzir a de-
pendência dos EUA, através do envol-
vimento de novos parceiros de peso, 
como é o caso da UE e dos seus Esta-
dos Membros. Assinale-se que, quan-
do os EUA atravessam um período de 
menor crescimento, como aconteceu 
num passado recente, as empresas ca-
nadianas são imediatamente afetadas, 
com o volume dos seus negócios a di-
minuir consideravelmente.

As visitas efetuadas ao longo deste ano 
pelo Presidente da República, o Vice-
Primeiro-Ministro, o Ministro de Estado 
e dos Negócios Estrangeiros e a Minis-

Para as empresas portuguesas pode-
rem avaliar a relevância do mercado 
canadiano devem ter em conta a 
dimensão e protagonismo da nossa 
Comunidade constituída por cerca de 
500 mil pessoas, incluindo os luso-
descendentes, espalhadas pelo país, 
mas particularmente concentradas 
nas Províncias do Ontário, Québec 
e da Colômbia Britânica. Para além 
disso, controlam uma vasta rede de 
distribuição, restaurantes, pequenos 
comércios e empresas de serviços. 
Esta realidade é fundamental para o 
consumo e promoção dos produtos 
portugueses. Começam a ser visíveis 
no Canadá, e conhecidos pela sua 
qualidade e razoabilidade de preços, 
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tra da Agricultura e das Pescas vieram 
dar um novo impulso às relações com 
o Canadá. Mostrou-se interesse em in-
tensificar a ligação entre os dois países, 
na partilha de valores de democracia, 
liberdade e paz, de defesa dos Direitos 
Humanos, de solidariedade e seguran-
ça no quadro da NATO. É indiscutível 
que no relacionamento bilateral tem 
um grande peso a nossa Comunidade 
que deu e dá um contributo decisivo 
ao desenvolvimento e à identidade 
do Canadá. Mas um dos aspetos das 
visitas, que foi sempre salientado em 
várias oportunidades, reside na impor-
tância das nossas empresas se posicio-

narem, desde já, com vista a poderem 
beneficiar das vantagens que o CETA 
irá trazer. Aliás, foi visível nas missões 
empresariais e nos seminários, que se 
realizaram também este ano, a preocu-
pação de assegurar, quanto antes, um 
espaço neste mercado.

Aquilo que posso sugerir, àqueles que 
queiram exportar para o Canadá, é 
que aproveitem esta dinâmica, não 
percam o momento que lhes é favo-
rável. Se ainda o não fizeram, identi-
fiquem um interlocutor local ambicio-
so, capaz de colocar os seus produtos 
neste vasto território, sem se restringir 

– como tem acontecido até aqui – ao 
denominado “mercado da saudade” 
e pouco mais. As grandes redes de 
distribuição canadianas já têm agen-
tes seus sediados em Portugal que 
podem ajudar nessa tarefa. Trabalhem 
com eles. Se as nossas empresas não 
aproveitarem as oportunidades cria-
das com as visitas referidas, bem como 
com as perspetivas que se oferecem 
com o CETA, podem correr o risco de 
desperdiçar a possibilidade de melho-
rar a sua presença neste mercado ou, 
pelo menos, de não verem crescer de 
forma significativa as suas vendas.

Noto que até agora muitos canadia-
nos, e quase com exceção do Vinho 
do Porto, historicamente comercializa-
do pela Inglaterra, têm conhecimento 
limitado dos nossos produtos. Por esse 
motivo, o lançamento de uma marca 
deve ser acompanhada de um pro-
cesso de promoção que algumas ca-
deias locais de distribuição estão já a 
fazer nas suas lojas. Um aspeto muito 
positivo reside no facto de, cada vez 
mais, Portugal se tornar num destino 
de férias dos canadianos, o que con-
tribui para dar a conhecer ou para me-
lhorar a imagem do Made in Portugal. 
Para este quadro, tem tido um papel 
fundamental o aumento recente veri-
ficado na oferta da ligação aérea entre 
os dois países. Julgo que ao promover-
mos Portugal como destino turístico, 
estamos também a dar a conhecer os 
nossos produtos.

Acresce um outro aspeto. Em mais 
de uma oportunidade, os canadianos 
manifestaram interesse em cooperar, 
complementar serviços e ligações entre 
os seus portos no Atlântico e os portu-
gueses. Esta realidade irá, certamente, 
contribuir para melhorar a circulação 
de mercadorias entre as duas margens 
do mar que nos separa. A dinâmica 
empresarial observada à volta dos in-
vestimentos canadianos em Portugal e 
portugueses no Canadá serve também 
para integrar as duas economias, crian-
do laços e oportunidades. 

* O autor escreve de acordo com a nova grafia.
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O Canadá é um dos países mais desen-
volvidos do mundo, membro do G7, do 
G20, da OCDE e de muitas outras das 
principais organizações internacionais 
de comércio e cooperação. Tem uma 
economia forte, de grande dimensão, 
bastante sofisticada e integrada no mer-
cado global. Com um PIB de 1.827 mil 
milhões de dólares, é actualmente a 11ª 
maior economia do mundo (FMI, 2013); 
o 13º exportador e 11º importador mun-
dial de mercadorias (OMC 2013); o 17º 
exportador e 14º importador de serviços 
(OMC 2013); é ainda o 10º país emissor 
e 13º receptor mundial em termos de 

CANADÁ
O SEGUNDO MELHOR PAÍS PARA  
NEGÓCIOS, SEGUNDO A BLOOMBERG (2014)
>POR RAUL TRAVADO, DIRECTOR DO ESCRITÓRIO DA AICEP NO CANADÁ

fluxos de Investimento Directo (UNCTAD 
2012). A economia canadiana continua 
a ser uma das mais competitivas à es-
cala internacional, aparecendo na 14ª 
posição, entre 148 países, no Índice de 
Competitividade Global 2013 do Fórum 
Económico Mundial. Com um baixo ní-
vel de desemprego (7,1 por cento), baixa 
inflação (1,3 por cento), défice reduzido, 
excelente notação de risco (AAA) e uma 
taxa de crescimento real do PIB de 2,0 
por cento, o Canadá registou, em 2013, 
o segundo melhor Indicador de Desem-
penho Económico (Economic Performan-
ce Indicator) – 85,8 – dentre os países do 

O Canadá é o segundo maior país do mundo em termos de extensão territorial. Tem 
actualmente uma população aproximada de 35,5 milhões de habitantes, com um PIB per 
capita estimado de 44.456 dólares (poder de paridade de compra). Em termos gerais é um 
país muito desenvolvido, organizado e com um elevado padrão de qualidade de vida.
Com uma economia de grande dimensão, aberta ao comércio e investimento, assente 
em serviços, mas também com uma indústria forte e competitiva, abundantes recursos 
naturais e energéticos, e procurando cada vez maior diversificação de parceiros comerciais, 
nomeadamente pela celebração do Acordo CETA com a União Europeia, o Canadá é 
certamente um mercado de grande potencial a explorar para as empresas portuguesas.  
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G7, apenas atrás da Alemanha (91,5) e 
muito acima dos EUA (80,0).

O sector dos serviços tem um peso fun-
damental na economia deste país, re-
presentando cerca de 70 por cento do 
PIB (imobiliário, saúde e serviços sociais, 
administração pública, sectores finan-
ceiro e segurador, comércio a retalho 
e por grosso, educação, serviços técni-
cos e profissionais, etc.). Mas o Canadá 
tem igualmente uma estrutura indus-
trial muito pujante e tecnologicamente 
avançada, que representa perto de 28 
por cento do PIB (sector automóvel, pro-
dução de equipamentos e maquinaria, 
sector aeroespacial, construção, indus-
trias extractivas, utilities, etc.). O sector 
agrícola tem um peso modesto, de cerca 
de 2 por cento, mas ainda assim o Ca-
nadá é um dos principais exportadores 
mundiais de produtos agro-pecuários, 
com destaque para as carnes bovina e 
suína, e ainda para o trigo. 

Para além disso, é ainda uma nação ri-
quíssima em recursos naturais e energé-
ticos, sendo um dos poucos países expor-
tadores líquidos de energia. Na verdade, 
o Canadá é um grande produtor (5º 
maior) e exportador de gás natural e de 
petróleo betuminoso, estando comprova-
do que o país tem actualmente a terceira 
maior reserva de crude, depois da Arábia 
Saudita e da Venezuela. Este sector conti-
nua a ser vital na criação de riqueza para 
o país, e apesar de dificuldades impostas 
pelo movimento ambientalista e da opo-
sição das populações First Nations, o Go-
verno Federal mantem-se determinado 
na construção de três grandes oleodutos 
que, potencialmente, poderão mais que 
duplicar a produção de petróleo na Pro-
víncia de Alberta, criando emprego, au-
mentando as vendas ao exterior e dimi-
nuindo dependências internas regionais. 
Trata-se do polémico projecto Keystone 
XL, para transportar crude para refina-
rias americanas no Sul dos EUA (Costa 
do Golfo); do Northern Gateway, para 
estender a distribuição directa à British 
Columbia e daí exportar para países da 
orla do Pacífico; e do oleoduto TransCa-
nada, para transportar combustível para 
a Costa Este do Canadá.

No contexto norte-americano, a eco-
nomia canadiana é em larga medida 

determinada pelo seu enquadramen-
to no espaço NAFTA (com os EUA e o 
México). De facto, existe uma grande 
dependência dos EUA, sendo o vizinho 
do Sul o destino de 76 por cento das 
exportações canadianas e origem de 52 
por cento das importações. A China (4,3 
por cento), o Reino Unido (3 por cen-
to), o Japão (2,3 por cento) e o México 
(1,1 por cento) completam o grupo dos 
cinco maiores países clientes. Do lado 
dos fornecedores a China encontra-se 
igualmente em segundo lugar (11,1 por 

cento), seguindo-se o México (5,6 por 
cento), a Alemanha (3,2 por cento) e o 
Japão (2,9 por cento). 

Dada a enorme dependência e interliga-
ção do Canadá com os EUA, a economia 
canadiana é profundamente determina-
da pela conjuntura económica do vizi-
nho do Sul. Para diminuir esta grande 
dependência, no rescaldo da recente cri-
se financeira internacional, a diversifica-
ção de mercados assumiu-se como uma 
prioridade ainda maior para o governo 
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canadiano do Primeiro-ministro Stephen 
Harper (Partido Conservador). Assim, 
o Canadá tem vindo a prosseguir uma 
estratégia bastante agressiva de nego-
ciação de acordos de comércio livre com 
muitos outros países, nomeadamente 
na América Latina (Peru, Colômbia, Pa-
namá, Honduras), com o grupo EFTA e 
mais recentemente com a Coreia do Sul; 
mantendo ainda negociações em curso 
com vários outros países, como a Índia, 
o Japão e Singapura. Paralelamente, o 
governo canadiano mantém-se empe-

nhado no desenvolvimento das nego-
ciações da Parceria Trans-Pacífica para 
reforçar a sua influência e acesso aos 
mercados da orla do Pacífico (Austrália, 
Nova Zelândia, Japão, Malásia, Singapu-
ra, Vietname e outros). 

O incremento das relações económicas 
com a China é também uma das prio-
ridades do governo canadiano. Sendo a 
segunda maior economia do mundo e o 
segundo parceiro comercial do Canadá, 
com taxas de crescimento bem superio-

res às que se registam na América do 
Norte e na Europa, a China oferece gran-
de potencial como mercado para expor-
tação de produtos e serviços canadianos, 
e igualmente como destino e origem de 
investimento estrangeiro. Esta segunda 
vertente tem sido, aliás, cuidadosamente 
trabalhada pelo governo canadiano, ten-
do em Outubro passado entrado em vi-
gor um Acordo de Promoção e Protecção 
Recíproca de Investimento com a China. 

Relativamente à União Europeia, que 
no conjunto é o segundo parceiro 
económico do Canadá, foi assinado 
em Outubro de 2013 o Acordo CETA 
- Comprehensive Economic and Trade 
Agreement. Em Setembro deste ano, 
foi assinada em Otava uma declaração 
conjunta celebrando a conclusão das 
negociações e o texto consolidado do 
Acordo. A expectativa presente é a de 
que o CETA possa entrar em vigor em 
princípios de 2016. 

Desde o início das negociações, em 
2009, procurou-se que o CETA fos-
se um acordo de grande abrangência 
(muito para além dos parâmetros do 
NAFTA) e que se alcançasse um novo 
benchmark em termos de liberalização 
de comércio e de investimento. O Acor-
do vai introduzir profundas alterações e 
ter um enorme impacto no relaciona-
mento económico entre o Canadá e a 
UE, criando grande abertura e facilita-
ção dos fluxos bilaterais de comércio, 
na prestação de serviços, ao nível da 
promoção e protecção do investimento, 
no acesso a mercados públicos (empre-
sas da UE vão competir em igualdade 
com as locais), no estabelecimento de 
parcerias entre empresas de ambos os 
lados do Atlântico, e na movimenta-
ção de quadros e profissionais dessas 
empresas. O Acordo contempla ainda 
medidas para reduzir barreiras técnicas 
ao comércio e ao investimento, e dispo-
sições de aperfeiçoamento dos meca-
nismos de arbitragem de conflitos. Visa 
igualmente promover maior coopera-
ção regulamentar e o reconhecimento 
mútuo de standards e certificações, e 
melhor clarificação na área da protec-
ção da propriedade intelectual. 

As projecções correntes apontam para 
um incremento de cerca de 20 por cen-
to no comércio bilateral entre o Canadá 
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mantém-se controlada, estimando-se 2,0 
por cento como valor médio no corrente 
ano e 2,1 por cento em 2015. A boa per-
formance da economia canadiana tem 
produzido resultados melhores do que se 
esperava em termos de criação de postos 
de trabalho, e a taxa de desemprego está 
abaixo dos 7 por cento. O Banco Central 
vai continuar a manter a taxa de referên-
cia estacionada em 1,0 por cento duran-
te o horizonte temporal mais próximo, o 
que associado a cortes nos impostos das 
“pequenas empresas”, também anuncia-
dos para o próximo ano, vai certamente 
reduzir ainda mais a taxa de desempre-
go, projectando-se que caia para 6,6 por 
cento. Do lado das contas públicas, o 
Governo Federal acabou de apresentar o 
Orçamento para 2015, estimando a eli-
minação do défice no curto prazo e a re-
toma de orçamentos de superavit no ano 
fiscal 2015-2016, com um saldo de 6,4 
mil milhões de dólares canadianos.

Relacionamento económico 
com Portugal
Portugal e o Canadá cultivam excelentes 
relações bilaterais e mantêm um inter-
câmbio económico estável e de longa 
data. De acordo com os dados do INE, 
a balança comercial de bens e serviços 
tem sido favorável a Portugal nos últi-
mos anos, tendo-se registado um coefi-
ciente de cobertura de 157,3 por cento 
em 2013. Neste último ano as vendas 
de bens representaram 54 por cento 
do total das nossas exportações para 
o Canadá, e os serviços 46 por cento. 
Do lado das importações, 70 por cento 
foram mercadorias e os serviços 30 por 
cento. No agregado, as trocas comer-
ciais entre os dois países ascenderam a 
645 milhões de euros em 2013. 

Os dados disponíveis para este ano 
(Janeiro-Setembro) para as trocas de 
bens, continuam a mostrar uma evolu-
ção francamente positiva, com as nos-
sas exportações a registarem um valor 
de 196,3 milhões de euros, ou seja 
mais 27,2 por cento que no mesmo 
período do ano transacto. Do lado das 
importações temos igualmente cresci-
mento, mas de apenas 16,3 por cento.

Estes números traduzem uma relação 
comercial que se pode dizer algo mo-
desta, quando comparada com os nos-

e a UE, com um impacto anual estimado 
de 12 mil milhões de dólares por ano 
no PIB canadiano e de cerca de 12 mil 
milhões de euros no PIB agregado dos 
parceiros da UE. O efeito imediato da 
entrada em vigor do CETA será o desa-
parecimento de mais de 98 por cento 
das tarifas aduaneiras que ainda existem 
de ambos os lados. 

O presente outlook para a economia ca-
nadiana é francamente positivo, ajudado 
também por sinais sólidos de recupera-
ção nos EUA e crescimento da procura, 
e por uma ligeira depreciação do dólar 

canadiano, a incentivar o crescimento 
das exportações. As projecções para o PIB 
apontam para um crescimento real de 2,3 
por cento para este ano, mantendo-se a 
mesma evolução em 2015. Ao nível do 
investimento, nomeadamente em bens 
duradouros (máquinas e equipamentos), 
as previsões indicam um aumento de 3 
por cento em 2014 e 3,2 por cento para 
2015. O consumo privado deverá conti-
nuar a crescer em torno de 2,5 por cento, 
incentivado no próximo ano por um pa-
cote de benefícios fiscais que o governo 
federal acabou de anunciar às famílias 
(2015 é ano de eleições!). A inflação 
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sos principais parceiros comerciais. Em 
2013, considerando o comércio de mer-
cadorias, o Canadá foi apenas o nosso 
26º cliente, e 37º fornecedor. Contudo, 
atendendo à estrutura e performance 
da economia canadiana, ao continuado 
crescimento das importações totais do 
país (nos últimos 10 anos apenas em 
2009 se registou uma quebra), à estraté-
gia de diversificação de mercados acima 
referida, bem como ao Acordo CETA, só 
podemos assumir que há um grande po-
tencial para crescer!

ca de 16 por cento da produção total na 
América do Norte. O continuado cresci-
mento das vendas de veículos no Cana-
dá, e por outro lado, a melhoria das con-
dições económicas nos EUA, vão manter 
em alta a dinâmica do sector, que deve 
ser aproveitada pelo nosso cluster auto-
móvel na procura de oportunidades para 
fornecimentos de partes, componentes, 
equipamentos e moldes.

O Canadá é um dos poucos países 
com um sector Aeroespacial avança-
do, sendo um dos mais competitivos 
na indústria aeronáutica internacional. 
Com cerca de 700 empresas, trata-se 
de uma indústria de grande inovação e 
forte investimento em I&D, que contri-
bui decisivamente para a economia ca-
nadiana. Dentre as principais empresas 
com operações no Canadá contam-se 
as multinacionais canadianas Bombar-
dier Aerospace (aviões), Bell Canada 
(helicópteros), CAE (simuladores), as 
americanas Boeing e Pratt & Whitney, e 
muitas outras. As actividades percorrem 
todo o espectro, desde a construção de 
aviões e helicópteros de diferente por-
te, produção de motores, simuladores, 
trens de aterragem e muitos outros 
equipamentos e sistemas. Há também 
um forte segmento de operações de 
manutenção e reparação. Neste sector 
de tecnologias de ponta podem, pois, 
configurar-se também oportunidades a 
explorar para o cluster aeroespacial em 
desenvolvimento em Portugal, em ter-
mos de fornecimentos de partes, solu-
ções tecnológicas e serviços. Poderá ha-
ver também situações de interesse para 
o sector dos moldes, no que respeita a 
serviços de engineering & tooling. 

As Tecnologias de Informação e Co-
municações (TIC) são seguramente 
outro sector de oportunidade para as 
empresas nacionais. Há um grande in-
vestimento em inovação e pesquisa em 
áreas como telecomunicações, contact 

centres, comunicações wireless, media 
digital, desenvolvimento de software, 
video games, no sector da saúde (e-
health), em soluções de segurança e 
outras. Os grandes operadores de te-
lecomunicações e media, como a Ro-
gers, Bell, Telus, MTS, Sasktel e outras, 
são certamente parceiros a considerar 
como clientes para soluções inovado-
ras, que tragam valor acrescentado. 
Oportunidades igualmente no enorme 
sector financeiro e banca, em áreas de 
business services, no grande retalho e 
no segmento de e-commerce, actual-
mente em franco desenvolvimento. 

Os sectores das Energias Renováveis e 
do Ambiente continuam a ser apostas 
de longo prazo do governo canadiano, 
para contrabalançar o sector dos com-
bustíveis fósseis. Mantém-se o investi-
mento no aumento da capacidade de 
geração de energia solar e eólica, e tan-
to o governo federal como as Províncias 
têm sistemas de incentivos para o de-
senvolvimento de energias alternativas. 
O know-how das empresas portuguesas 
nesta indústria permite-nos certamente 
explorar oportunidades neste campo.

BALANÇA BILATERAL DE BENS E SERVIÇOS

2009 2010 2011 2012 2013 Var med % 13/09

Exportações 272.174 334.389 386.883 367.953 394.402 10,2

Importações 191.811 313.569 299.212 229.436 250.708 11,2

Saldo 80.363 20.820 87.671 138.517 143.694 --

Coef. Cobertura (%) 141,9% 106,6% 129,3% 160,4% 157,3% --

Fonte: INE; Unidade: € Milhares de Euros  

“O presente outlook para 
a economia canadiana é 
francamente positivo, ajudado 
também por sinais sólidos 
de recuperação nos EUA e 
crescimento da procura, e por 
uma ligeira depreciação do 
dólar canadiano, a incentivar o 
crescimento das exportações.”

“O Canadá é muito 
dependente de importações 
em produtos como calçado, 
têxteis-lar e confecções, 
registando-se um crescimento 
significativo das respectivas 
importações de Portugal.” 

Podemos dizer que há oportunidades 
em vários sectores. O Canadá tem in-
dústrias muito fortes, de alto valor acres-
centado, em áreas em que Portugal tem 
também sólidas competências e em que 
as nossas empresas oferecem soluções 
competitivas a nível internacional. 

Um sector a mencionar é o automóvel 
em que o Canadá é um dos principais fa-
bricantes a nível mundial (10º em 2013, 
OICA). Contam-se mais de 1.300 empre-
sas no sector, cobrindo todos os elos da 
cadeia de valor, incluindo grandes fabri-
cantes (Tier 1) de partes e componentes 
OEM, importadores/distribuidores after-
market e fabricantes de diversos tipos de 
veículos. No conjunto, a indústria auto-
móvel canadiana tem actualmente uma 
capacidade instalada para produção de 
2,3 milhões de veículos e representa cer-

Não podemos esquecer alguns sectores 
mais tradicionais. O Canadá é muito 
dependente de importações em pro-
dutos como calçado, têxteis-lar e con-
fecções, registando-se um crescimento 
significativo das respectivas importa-
ções de Portugal. 
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O Canadá é um país altamente indus-
trializado, com um enorme investimento 
em capital fixo. Há um grande volume 
de importações de máquinas e equipa-
mentos para as mais diversas indústrias. 
Também aqui é muito positiva a evolução 
das nossas exportações para o Canadá, e 
as empresas nacionais devem continuar a 
procurar parceiros neste mercado.

O consumo de vinhos no Canadá con-
tinua a aumentar, pelo alargamento do 
universo de consumidores, mas também 
por uma maior adopção do produto nos 
hábitos alimentares e sociais dos cana-
dianos. O sistema de monopólio vigente 
na maior parte das Províncias não deve 
desencorajar as empresas nacionais; há 
muitos agentes que ainda não represen-
tam marcas portuguesas e o segmento 
da venda directa e para a restauração 
oferece também boas oportunidades. 
Ainda no sector agro-alimentar, há a 
assinalar a recente abertura do Canadá 
à entrada de produtos de carne de Por-
tugal (com excepção de carne bovina). 
As empresas interessadas em exportar 
para o Canadá, deverão em primeira 
instância contactar a Direcção-Geral de 
Alimentação e Veterinária, para avaliar 
se estão em condições de, por intermé-
dio daquele organismo, serem regista-
das junto das autoridades canadianas 
(Canadian Food & Inspection Agency).

Em termos de investimento, os fluxos 
nos dois sentidos são ainda relativamen-
te pequenos, sendo no entanto o IDE 
canadiano em Portugal bastante mais 
relevante que o ID de Portugal no Cana-

dá. O sector mineiro tem sido, nos anos 
recentes, o principal receptor de capitais 
canadianos. Porém, sendo o Canadá 
um dos grandes emissores a nível inter-
nacional, há que continuar a apostar na 
captação de investimento neste país, não 
só para o sector mineiro, mas também 
direccionado a outras áreas em que Por-
tugal se pode posicionar com vantagens 
específicas, para acesso aos mercados 
europeu, africano ou outros. Actualmen-
te, a área dos Shared Service Centres é 
uma das que procuramos explorar neste 
país, vendo como targets os utilizadores 
mais tradicionais de support/call centres 
(por exemplo operadores de teleco-
municações), mas também as grandes 
empresas canadianas com operações à 
escala global (ambiente, equipamentos, 
automóvel, tecnologias de informação 
serviços financeiros e outros).

A presença directa de empresas por-
tuguesas no Canadá é, por enquanto, 
relativamente pequena. Há no entanto 
a destacar os casos da Tafisa (Grupo So-
nae), cuja fábrica no Québec é uma das 
maiores unidades de produção de pai-
néis de aglomerado de madeira na Amé-
rica do Norte. Nas energias renováveis, 
temos a presença da EDP Renewables e 
da Martifer Solar. Ainda na área da ener-
gia, a Resul está instalada na Costa Oes-
te do Canadá (equipamentos para o sec-
tor da distribuição de energia, utilities). 
O Grupo IMatosGil tem uma fábrica de 
produção de polímeros PET em Montreal 
(Selenis). No sector automóvel, a Sode-
cia opera duas fábricas de componentes 
na região de London. A Logoplaste está 

presente no sector da embalagem, com 
três operações “hole-through-the-wall” 
no Canadá. A Altitude Software instalou 
há vários anos o seu centro de suporte 
para a América do Norte, em Markham, 
a norte de Toronto. 

Em termos de marcas portuguesas no 
Canadá (para além de certos vinhos 
bem conhecidos), assinala-se a marca 
Fly London, da Kyaia (calçado), e mais 
recentemente a Renova que veio tra-
zer grande colorido às prateleiras de 
algumas das principais cadeias de su-
permercados neste país, introduzindo 
as suas colecções de papel higiénico, 
guardanapos e rolos de cozinha. 

Há pois muito a fazer para aumentar 
a participação de empresas e marcas 
portuguesas neste grande mercado 
canadiano. A visita do Presidente da 
República Cavaco Silva ao Canadá, em 
Fevereiro passado, e do Vice-Primeiro-
Ministro Paulo Portas em Setembro, am-
bas acompanhadas de missões empresa-
riais multi-sectoriais, deram certamente 
um grande contributo para chamar a 
atenção das autoridades canadianas, 
associações e empresas locais para Por-
tugal e para a qualidade dos produtos e 
serviços das empresas portuguesas. Esta 
última visita em Setembro, contou tam-
bém com a participação da Ministra da 
Agricultura e do Mar, Conceição Cristas, 
que veio promover o sector do Mar, de 
vital importância para Portugal. O Cana-
dá é naturalmente um país também com 
muitos interesses no desenvolvimento 
desta “blue economy” ligada à explo-
ração dos oceanos, e a prová-lo está o 
grande contingente de participantes ca-
nadianos na Conferência Internacional 
Biomarine, que teve lugar em Cascais no 
final de Outubro. 

Visitem o Canadá, estamos cá para vos 
apoiar! 

AICEP Toronto
438 University Avenue, Suite 1400
Toronto, Ontario - Canadá M5G 2K8
Tel.: +1 416 921 4925
Fax: +1 416 921 1353

aicep.toronto@portugalglobal.pt 

www.portugalglobal.pt 

http://www.portugalglobal.pt
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BALANÇA BILATERAL - COMÉRCIO DE BENS

2009 2010 2011 2012 2013 Var % 
13/09a

2013 Jan/
Ago

2014 Jan/
Ago

Var % 
14/13b

Exportações 137,6 178,4 205,0 184,2 213,1 12,5 153,7 177,6 15,6

Importações 114,9 226,4 220,3 145,9 174,7 20,1 119,5 126,1 5,5

Saldo 22,6 -47,9 -15,4 38,3 38,5 -- 34,2 51,5 --

Coef. Cob. % 119,7 78,8 93,0 126,2 122,0 -- 128,6 140,9 --

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística;        Unidade: Milhões de euros
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2009-2013; (b) Taxa de variação homóloga 2013-2014
2009 a 2012: resultados definitivos; 2013: resultados provisórios; 2014: resultados preliminares

Enquanto parceiro comercial de Portugal, 
o Canadá posiciona-se como 26º cliente 
(em 2013) no que respeita ao comércio 
de bens, e como 37º fornecedor. Já este 
ano, segundo os dados disponibilizados 
pelo INE para o período de Janeiro a 
Agosto, verifica-se a subida da posição 
do Canadá como cliente para o 22º lu-
gar, em consonância com o aumento das 
exportações de 15,6 por cento.   

O grupo dos produtos alimentares foi 
o mais exportado por Portugal para o 
mercado canadiano em 2013, repre-
sentando 23,1 por cento do total ex-
portado, seguindo-se os grupos das 
matérias têxteis (12,8 por cento), dos 
combustíveis minerais (10,8 por cento), 
do calçado (8,6 por cento) e das má-
quinas e aparelhos (8,5 por cento).

Esta estrutura sofreu alterações no perío-
do considerado em 2014 (Janeiro/Agos-
to), com o aumento das exportações de 
máquinas e aparelhos (mais 199,5 por 
cento face a período homólogo do ano 
anterior), que assume o primeiro lugar 
com 27,1 por cento do total de mercado-
rias vendidas no mercado canadiano. Os 
produtos alimentares, as matérias têxteis 
e o calçado ocupam os lugares seguintes.

De referir que em 2012, e segundo o 
INE, houve 1.165 empresas portugue-

RELACIONAMENTO ECONÓMICO 
PORTUGAL - CANADÁ
O comércio de bens e serviços entre Portugal e o Canadá apresenta um saldo favorável 
ao nosso país, verificando-se um crescimento regular das exportações portuguesas para 
aquele mercado da América do Norte.

sas que exportaram bens para o Cana-
dá (1.119 em 2011).

Quanto às importações, em 2013, o 
grupo dos veículos e outro material de 
transporte representou 63,7 por cen-
to do total de mercadorias compradas 
ao Canadá, seguindo-se os produtos 
agrícolas (18,5 por cento), os metais 
comuns (4,8 por cento) e as máquinas 
e aparelhos (4,3 por cento). Também 
aqui, houve alterações na estrutura 
dos bens mais importados no período 
de Janeiro a Agosto de 2014, com o 
grupo dos produtos agrícolas a ocupar 
a primeira posição – 55,3 por cento do 

total –, seguindo-se o grupo dos veícu-
los e outro material de transporte com 
28,2 por cento.

No que respeita aos fluxos comerciais 
de serviços, também aqui o saldo da 
balança é positivo para Portugal. De 
acordo com dados do Banco de Por-
tugal, as exportações de serviços para 
o Canadá cresceram 7,9 por cento no 
período de 2009-2013, enquanto as 
importações aumentaram 3 por cento. 
No ano passado, Portugal exportou ser-
viços para o Canadá no valor de 181,2 
milhões de euros, contra 87,6 milhões 
de euros de importações. 
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Já com uma vasta presença nos merca-
dos externos, a Resul, atenta às opor-
tunidades no exterior, decidiu apostar 
no mercado canadiano em 2012, atra-
vés da aquisição, por 1,5 milhões de 
euros, de uma fábrica com um forte 
know-how na área do desenvolvimen-
to de tecnologia na área da electrónica 
industrial, comunicações e controlos, a 
empresa Horton Automation. Apesar de 
se situar em Vancouver, na província de 
British Columbia, a muitos milhares de 
quilómetros de distância, a aquisição da 
Horton Automation permitiu à Resul ter 
no seu portefólio industrial uma fábrica 
de Unidades Terminais Remotas (RTU) 
para controlo de sistemas (redes de 
transporte e distribuição de electricida-
de – smart grids, infra-estruturas de oil 
& gas, transportes ou águas e esgotos).

Depois de um primeiro ano de investi-
mento e reestruturação da empresa, em 
2014 a facturação da fábrica de Vancou-
ver deverá já representar cerca de 15 por 
cento dos negócios da Resul SA. A fábrica 
tem actualmente 11 funcionários, na sua 
grande maioria especialistas em hard-
ware, programação e telecomunicações, 
estando neste momento a contratar mais 
colaboradores de acordo com o plano de 
expansão definido pela empresa, revela 
Carlos Cunha Torres, presidente do con-
selho de administração da Resul.

Segundo o mesmo responsável, para 
além de outros projectos de menor di-
mensão, a Resul Control Systems (RCS), 
nome que a empresa entretanto adop-
tou, forneceu em 2014 à EDP equipa-
mento de Distribution Automation para 
linhas aéreas na EDP Distribuição, na-
quele que foi o primeiro grande concur-
so ganho nesta área em Portugal, e está 
a proceder à remodelação da infra-es-
trutura de controlo no Metro de Toron-

TESTEMUNHO

RESUL NO MERCADO CANADIANO

A Resul, empresa especializada na comercialização de equipamentos para redes 
eléctricas, está presente em vários mercados europeus, africanos e asiáticos. O 
investimento no Canadá teve lugar em 2012 com a aquisição de uma fábrica em 
Vancouver, numa importante etapa do seu processo de internacionalização.

to.   Por outro lado, está a desenvolver 
novos produtos para Redes de Transmis-
são e Distribuição Eléctrica, quer ao ní-
vel da rede quer das Subestações.

Sobre esta aposta no mercado canadia-
no, a fonte aponta como factores de 
atractividade o facto de o mercado nor-
te-americano permitir o acesso a recur-
sos humanos com bom know-how nes-
te tipo de tecnologias, além de ser um 
país social e economicamente estável, 
com boa visibilidade e reputação a nível 
mundial, e com um sistema fiscal que 
incentiva as actividades de I&D. Além 
disso, pela sua grande dimensão, há 
um grande mercado ainda por explorar, 
que pode complementar fortemente a 
actividade já desenvolvida pela Resul na 
Europa, Ásia e África, acrescenta. 

No entanto, afirma Carlos Cunha Torres, 
“é necessário ter em atenção que o sector 
bancário é bastante conservador e avesso 
ao risco no que concerne a financiamento 
as empresas, em especial às novas, pelo 
que é conveniente que a empresa tenha 
capacidade para investir, sem contar com 
apoio bancário. Situações que na Europa 
são vulgares, como a simples obtenção 
de um cartão de crédito, são difíceis de 
alcançar no Canadá, sendo exigidos, por 
exemplo, depósitos colaterais no valor do 
‘plafond’ concedido”.

O presidente da Resul refere ainda que 
também é normal a exigência do pa-
gamento antecipado de diversos meses 
de renda para o aluguer de instalações, 
e que em actividades onde exista uma 
forte componente de I&D, é conve-
niente que a empresa seja constituída 
como CCPC (Canadian-Controlled Pri-
vate Corporation), ou seja, que a maio-
ria do capital seja detido por residentes 
para poder optimizar os apoios fiscais e 
ao desenvolvimento tecnológico.

Cunha Torres deixa ainda um conselho 
aos empresários potencialmente inte-
ressados em investir no Canadá. Para 
este responsável, “é preciso não perder 
de vista a necessidade de tempo para 
estabelecer relações de confiança para 
o desenvolvimento de negócios. Mui-
to tempo! E estar atento às diferenças 
culturais em relação à Europa”. 

RESUL
Equipamentos de Energia S.A.

Parque Oriente
Rua D. Nuno Alvares Pereira, Bloco 3 
2695-167 Bobadela – Portugal  
Tel.: +351 218 394 980
Fax: +351 218 394 981 

geral@resul.pt 

www.resul.pt 

http://www.resul.pt
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ENDEREÇOS ÚTEIS

CANADÁ EM FICHA

EMBAIXADA DO CANADÁ EM 
PORTUGAL
(SECÇÃO COMERCIAL)
Avenida da Liberdade, 198/200 – 3º
1269-121 Lisboa - Portugal
Tel.: +351 213 164 600
Fax: +351 213 164 4693
lsbon@international.gc.ca
www.canadainternational.gc.ca/portugal

EMBAIXADA DE PORTUGAL NO 
CANADÁ
645, Island Park Drive
Ottawa, Ontario K1Y 0B8 - Canada
Tel.: +1 613 729 2270
Fax: +1 613 729 4236
embportugal@embportugal-ottawa.org
www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/
ministeriodos-negocios-estrangeiros.aspx

FEDERAÇÃO DE EMPRESÁRIOS E 
PROFISSIONAIS LUSO-CANADIANOS
1136 College Street
Toronto, Ontario M6H1B6 - Canada
Tel.: +1 416 537 8874
Fax: +1 416 537 9706
info@fpcbp.com
www.fpcbp.com

THE CANADIAN CHAMBER OF 
COMMERCE
360 Albert Street, Suite 420
Ottawa, Ontario K1R 7X7 - Canada
Tel.: +1 613 238 4000
Fax: +1 613 238 7643
info@chamber.ca
www.chamber.ca

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL 
EM TORONTO
Tel.: +1 416 217 0966
Fax: +1 416 217 0973
toronto@mne.pt

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL 
EM MONTREAL
Tel.: +1 514 499 0359
Fax: +1 514 499 0366
mail@montreal.dgaccp.pt

CONSULADO GERAL DE PORTUGAL 
EM VANCOUVER
Tel.: +1 604 688 6514
Fax: +1 604 685 7042
vancouver@mne.pt

Canadá

Otava

Área: 9.093.507 Km2 (área terrestre)

População: 35,5 milhões de habitantes 
(Statcan, estimativa Jul.2014)

Densidade populacional: 3,9 habitantes/Km2

Designação oficial: Canadá

Chefe do Estado: Rainha Isabel II, represen-
tada pelo Governador-Geral, David Johnston

Primeiro-ministro: Stephen Harper

Data da actual Constituição: 17 de Abril 
de 1982 (com revisões posteriores)

Principais partidos políticos: Partido Con-

servador; Partido Liberal; Bloco do Québec; 

Novo Partido Democrático. As próximas elei-

ções estão agendadas para Outubro de 2015.

Capital: Otava (1,3 milhões de habitantes)

Outras cidades importantes: Toronto, 

Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton, 

Winnipeg, Québec City, Hamilton, London.

Religião: A maioria da população tem afi-

liação Cristã (cerca de 67%): Católica Roma-

na 39%, Protestante 17%, Ortodoxos 2% 

outros cristãos 9%. Hindus, Muçulmanos, 

Sikhs e Budistas representam aprox. 7%; Ju-

daica 1%; outras religiões 1%; sem afiliação 

religiosa 24%. (Census 2011) 

Língua: O Canadá é oficialmente um país 

bilingue – inglês e francês – mas a maioria da 

população fala inglês (68%). O francês é fa-

lado por 13% da população, sendo a língua 

oficial da província do Québec; cerca de 17% 

dos canadianos falam ambas as linguas; 

aprox. 2% da população fala outros idiomas.   

Unidade monetária: Dólar canadiano (CAD)

1 EUR = 1,4214 CAD$  

(média Outubro 2014)

Risco País: 

Risco geral – AA 

(AAA = risco menor; D = risco maior) 

Risco Político – AAA

Risco de Estrutura Económica – A

(EIU, Outubro 2014)

Competitividade: 15ª (Ranking no Global 

Competitiveness Index 2014-15) 

Facilidade de Negócios: 16ª  (Ranking no 

Doing Business Rep. 2015) 

Transparência: 9ª (Ranking no Corruption 

Perceptions Index 2013) 

Ranking Global: 4ª (EIU, entre 82 merca-

dos, 2014) 

Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)
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