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I. PERFIL DO PAÍS



Área: 9,984,670 km2

(891.163 Km2 superfície aquática)

População: 35,7 milhões

Densidade Populacional: 3,9 hab./Km2

Regiões / Províncias / Municípios: 
País de organização político-administrativa federal: 10 
Províncias e 3 Territórios, com respetivos Governos, Federal 
e Provinciais.

Capital: Ottawa (1,3 milhões habitantes)

Outras cidades: Toronto (6,0 milhões), Montreal (4,0 
milhões), Vancouver (2,5 milhões), Calgary (1,4 milhões), 
Edmonton (1,3 milhões), Quebec City (0,8 milhões), Winnipeg 
(0,8 milhões)
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Língua: Oficialmente um país bilingue, inglês e francês. Cerca de 66%  da 
população fala inglês, como 1ª língua; 21% francês; 13% outros idiomas.
(Census 2011)  

Religião : Maioria da população tem afiliação cristã (cerca de 67%):  católicos 
romanos 39%; protestantes 17%; ortodoxos e outros cristãos 11%; outras 
religiões 9%; sem religião 24%.

(Census 2011)

Chefe de Estado e de Governo: Rainha Elizabeth II, representada pelo 
Governador-Geral David Johnston. O Chefe do Governo é o Primeiro 
Ministro, Stephen Harper (partido Conservador, desde fevereiro 2006).

Relações Internacionais: Commonwealth, Francophonie,  Organização das 
Nações Unidas, OCDE, UNCTAD, UNESCO, OMC, OEA, APEC, NAFTA, G-
7, G-20, NATO, BIRD, FMI e muitas outras. A ICAO e a IATA  têm sede em 
Montreal.
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II. PANORAMA 
MACROECONÓMICO
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�País muito desenvolvido, tecnologicamente avançado, com uma economia 
muito forte, fundamentalmente assente no setor dos serviços, 70% do PIB; 
indústria, aproximadamente, 28%; agricultura, 2%.

�Indústria pujante, com destaque para os setores automóvel, aeroespacial, 
máquinas e equipamentos; enorme riqueza no setor florestal (logging, 
produção de madeira, polpa e papel).

�Grandes recursos minerais (diamantes, ouro, ferro, cobre, níquel, zinco, 
urânio, carvão, potassa) e no setor da energia (petróleo, gás natural, 
hidroelétrica, renováveis).

�Setor agrícola com grande produção e exportação de carnes bovina e suína, 
cereais e oleaginosas, e também uma forte indústria pesqueira.

�Economia aberta, muito liberalizada, mas com significativa participação do 
setor público.

SISTEMA ECONÓMICO /PRODUTIVO
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�Sistema bancário muito sólido, fortemente regulamentado, com altos níveis de 
capitalização.

�Risco País: Risco geral AA | Risco político AAA | Risco bancário AA  (EIU). 

�Muito integrado no comércio internacional (bens, serviços, investimento); no 
contexto norte-americano parte do NAFTA; grande interligação e dependência 
da economia dos EUA.   

� Política económica  definida  no “Canada’s Economic Action Plan”, tendo por 
grandes objetivos  a criação de emprego, o crescimento económico e a 
prosperidade de longo prazo para todos os canadianos. Orçamento de 
impostos baixos e que elimina o défice!  Principais medidas visam: 
investimento em infraestruturas; criação de emprego na indústria e inovação; 
aumento do rendimento disponível das famílias (less taxes, more savings); 
defesa nacional; incentivos às PME - empreendedorismo; formação 
profissional avançada.

�Continuação do estimulo à economia com baixas taxas de juro e low 
corporate taxes, redução de entraves burocráticos, captação IDE, promoção do 
comércio internacional e diversificação de mercados.
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SISTEMA ECONÓMICO /PRODUTIVO



Fonte:  The Econoimist Intelligence Unit (EIU)
Nota:  a)  valores atuais ; b)  previsões ; 1) preços correntes ; 2) preços  constantes.

PRINCIPAIS INDICADORES
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Unidade 2012 a 2013a 2014a 2015b 2016b 2017b

PIB (p,m,) 1 109 CAD 1 831 1 894 1 975 2 034 2 134 2 248

PIB (p,m,) 1 109 USD 1 832 1 839 1 788 1 594 1 645 1 843

PIB per capita USD 52 595 52 260 50 322 44 439 45 422 50 386

Crescimento real do PIB % 1,9 2,0 2,4 1,7 2,3 2,4

Consumo privado 2 Var. % 1,9 2,5 2,7 1,8 1,8 1,8

FBCF (Investimento) 2 Var. % 4,8 0,4 0,2 -2,5 0,3 2,5

Taxa de desemprego (média) % 7,3 7,1 6,9 6,9 6,7 6,6

Taxa de inflação (média) % 1,5 1,0 1,9 1,1 2,2 2,2

Dívida pública % do PIB 95,5 92,9 93,8 93,1 90,1 86,6

Taxa de câmbio (média) 1EUR=xCAD 1,28 1,37 1,47 1,37 1,29 1,30



III. RELAÇÕES 
ECONÓMICAS 
INTERNACIONAIS
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(109 USD) 2010 2011 2012 2013 2014a

Exportação fob 392,1 461,6 462,9 465,1 478,3

Importação fob 401,6 460,9 474,9 472,2 473,7

Saldo -9,5 0,7 -12,0 -7,1 4,6

Coeficiente de cobertura (%) 97,6 100,2 97,5 98,5 100,9

Posição no “ranking” mundial

Como exportador 13 13 12 13 n.d.

Como importador 11 11 12 11 n.d.

Exportação

478,3

Importação

473,7

Posição no 
“Ranking” mundial

11a
(importador)

Fontes: The Economist Intelligence Unit (EIU);  Organização Mundial do Comércio  (OMC)
Notas:  a) estimativas;  n.d. – não disponível.

COMÉRCIO EXTERNO (Mercadorias)
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Mercado
2012 2013 2014

quota posição quota posição quota posição

Estados Unidos 74,5% 1ª 75,8% 1ª 76,8% 1ª

China 4,3% 2ª 4,4% 2ª 3,7% 2ª

Reino Unido 4,1% 3ª 3,0% 3ª 2,9% 3ª

Japão 2,3% 4ª 2,3% 4ª 2,1% 4ª

México 1,2% 5ª 1,1% 5ª 1,0% 5ª

Portugal 0,03% 69ª 0,05% 54ª 0,04% 59ª

COMÉRCIO EXTERNO – Principais Clientes

Principal cliente

EUA

76,8%

Fonte:  International Trade Centre  (ITC)
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Exportações / Setor % Importações / Setor %

Combustiveis, óleos minerais 27,2 Veículos automóveis e partes 15,3

Veículos automóveis e partes 12,6 Máquinas, aparelhos mecânicos 14,6

Máquinas, aparelhos mecânicos 6,9 Combustiveis, óleos minerais 10,2

Pérolas, pedras, metais 
preciosos

4,3
Máquinas, aparelhos elétricos e 
partes

9,6

Máquinas, aparelhos elétricos e 
partes

2,9 Plásticos e suas obras 3,5

COMÉRCIO EXTERNO
Principais Produtos Transacionados 2014

Exportações

Combustíveis, 
óleos minerais 

27,2%

Importações

Veículos 
automóveis e 
partes

15,3%

Fonte:  International Trade Centre  (ITC),
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COMÉRCIO EXTERNO – Principais Fornecedores

Mercado
2012 2013 2014

quota posição quota posição quota posição

Estados Unidos 50,6% 1ª 52,1% 1ª 54,3% 1ª

China 11,0% 2ª 11,1% 2ª 11,5% 2ª

México 5,5% 3ª 5,6% 3ª 5,6% 3ª

Alemanha 3,1% 5ª 3,2% 4ª 3,1% 4ª

Japão 3,3% 4ª 2,9% 5ª 2,6% 5ª

Portugal 0,07% 61ª 0,08% 60ª 0,09% 57ª

Principal 
Fornecedor

EUA

54,3%

Fonte:  International Trade Centre  (ITC)
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(109USD) 2010 2011 2012 2013 2014ª

Investimento estrangeiro no país 28,4 39,7 43,0 62,3 53,9

Investimento do país no 
estrangeiro

34,7 52,1 55,5 42,6 52,7

Posição no “ranking” mundial

Como receptor 18ª 12ª 10ª 8ª n.d.

Como emissor 13ª 12ª 7ª 9ª n.d.

Fonte:  EIU; UNCTAD – World Investment Report 2014; OECD.
Notas:  a)  Estimativa ;  n.d. – não disponível. 

INVESTIMENTO DIRETO

Investimento
estrangeiro
no país

53,9
Investimento
do país no
estrangeiro

52,7

Posição no 
“Ranking” mundial

9ª (2013, emissor)
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Fonte:  World Tourism Organization (UNWTO)
Notas :  a)  Chegadas de visitantes não residentes b) não inclui receitas de transportes.

2010 2011 2012 2013 2014

Turistas a (106) 16,2 16,0 16,3 16,6 17,1

Receitas b (109 USD) 15,8 16,8 17,4 17,7 17,4

TURISMO
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IV. RELAÇÕES 
ECONÓMICAS 
PORTUGAL / 
CANADÁ
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Importância enquanto parceiro comercial de Portugal - 2014

258,0 milhões € (INE)

178,2 milhões € (INE)

144,8% 

COMÉRCIO (Mercadorias)

24º Cliente (0,54%)

35º Fornecedor (0,30%)

Coeficiente de Cobertura
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2010 2011 2012 2013 2014

Como cliente
Posição 26ª 27ª 30ª 26ª 24ª

% 0,48 0,48 0,41 0,45 0,54

Como 
fornecedor

Posição 32ª 33ª 41ª 37ª 35ª

% 0,39 0,37 0,26 0,31 0,30

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística (INE)

COMÉRCIO (Mercadorias)
Importância do País nos Fluxos Comerciais com Portugal

Como
Cliente

0,54
Como
Fornecedor

0,30
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(106 EUR) 2010 2011 2012 2013 2014
Var a

14/10

2014 
Jan/
Abr

2015 
Jan/
Abr

Var b

15/14
Jan/Abr

Exportações 178,4 205,0 184,2 213,1 258,0 10,4 69,9 127,8 82,8

Importações 226,4 220,3 145,9 174,7 178,2 -3,7 58,6 20,8 -64,5

Saldo -47,9 -15,4 38,3 38,5 79,9 - 11,3 107,0 -

Coef. 
Cobertura ( %)

78,8 93,0 126,2 122,0 144,8 - 119,2 613,7 -

Fonte:  Instituto Nacional de Estatística (INE)
Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2010 – 2014;
(b) Taxa de crescimento homóloga.

COMÉRCIO (Mercadorias)

Evolução da Balança Comercial Bilateral

Como
Cliente

10,4
Como
Fornecedor

-3,7
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EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA O PAÍS – PRODUTOS

Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
§ - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior
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EXPORTAÇÕES NC 4 2013 2014 % Tot 14
Var % 
14/13

2204  Vinhos de uvas frescas 38.7 34.9 13.5 -9.9

8412 Outros motores e máquinas motrizes 9.0 31.6 12.2 252.0
6403 Calçado c/ sola externa borracha, plástico, cou ro e parte superior

couro natural
18.1 21.6 8.4 19.0

4011  Pneumáticos novos, de borracha 5.0 15.6 6.0 213.7
7214 Barras de ferro/aço n/ ligado, forjadas, lamina das, estiradas a 

quente, etc.
0.0 11.4 4.4 §

8501 Motores e geradores, elétricos, exceto os grup os eletrogéneos 0.4 10.8 4.2 §

6302 Roupas de cama, mesa, toucador ou cozinha 8.2 9.0 3.5 10.4

4504 Cortiça aglomerada (com ou sem aglutinantes) e  suas obras 9.9 8.5 3.3 -13.4

5607 Cordéis, cordas , cabos, entrançados ou n/, mes mo revestidos 
borracha/plástico

8.5 8.2 3.2 -2.5

9403 Outros móveis e suas partes 4.6 6.8 2.6 48.4

Amostra 102.2 158.3 61.4 --



Fonte: INE - Instituto Nacional de Estatística
Unidade: Milhões de euros
§ - Coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior
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IMPORTAÇÕES NC 4 2013 2014 % Tot 14
Var % 
14/13

8802 Outros veículos aéreos; veículos espaciais e se us veículos de 
lançamento, etc.

110.1 67.1 37.6 -39.1

1005 Milho 6.6 38.7 21.7 482.8

1001 Trigo e mistura de trigo com centeio 7.9 16.1 9.0 104.2

1205 Sementes de nabo silvestre ou de colza, mesmo t rituradas 3.1 8.9 5.0 187.7

1514 Óleo de nabo silvestre, de colza, mostarda, e r espetivas frações 4.9 6.9 3.9 39.8

0713  Legumes de vagem, secos, ou em grão, mesmo pe lados ou 
partidos

6.3 6.2 3.5 -1.4

7228 Barras, perfis de outras ligas aço; barras ocas  p/ perfuração, 
ligas aço, etc.

3.3 3.7 2.1 9.8

2829 Cloratos, percloratos; bromatos e perbromatos; iodatos e 
periodatos

2.0 2.7 1.5 35.1

8803 Partes dos veículos e aparelhos das posições 8 801 ou 8802 0.8 2.4 1.4 207.1

1008 Trigo mourisco, painço e alpista; outros cerea is. 2.6 2.2 1.2 -14.6

Amostra 147.8 155.0 87.0 --

IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DO PAÍS – PRODUTOS



EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO (IDPE)
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Grupo IMatosGil , um dos 
maiores investimentos de 
empresas portuguesas até à 
data; aquisição (2009) de 
unidade produção polímeros 
PTT em Montreal. 

Duas unidades de produção no 
Canadá (London) , por aquisição 
do AZ Automotive Group (2010).  
Cerca de 13.500 m2 área total.  
Localização junto grandes 
fabricantes norte-americanos 
(Detroit) e fábricas no Canadá.

Ivo Cutelarias José Maria Vieira

Martifer Solar        Sata Internacional



ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA

PONTOS FORTES PONTOS FRACOS

�Pouco reconhecimento no mercado.

�Fraca presença física de empresas nacionais.

�Inexistência de marcas.

�Pouco investimento promocional.

�Fraco conhecimento do mercado.

�Capacidade de resposta limitada no caso de 
grandes cadeias e buying groups (volumes, 
vendor approval).

�Situações frequentes de não conformidade com 
normas canadianas (Import Alert List).
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�Grande competência técnica, inovação em vários 
setores.

�Qualidade dos produtos.

�Preço competitivo para segmentos médio /médio-
alto e mais sofisticados.

�Vantagens de preço comparativamente a vários 
concorrentes europeus.

�Flexibilidade na produção, pequenas encomendas.

�Vantagens de localização.

�Made in Portugal (produto Europeu).

�Muitas empresas com experiência em mercados 
sofisticados.



ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA

OPORTUNIDADES AMEAÇAS
�Forte concorrência de países asiáticos e da 
NAFTA.

�Concorrência de indústrias domésticas.

�Movimento “buy local”.

�Em certos setores, grande concentração em
big retailers.

�Barreiras à importação (tarifas elevadas, 
quotas).

�Sistema de monopólios para bebidas
alcoólicas.

�Acordos bilaterais com outros países.

�Maior presença de marcas e de investimento
promocional de outros concorrentes EU.

�Falta de conhecimento sobre as capacidades
da oferta nacional.

�Maior abertura do mercado após implementação do 
Acordo CETA. 
�Economia forte, com importações a crescer ano após
ano.
�Dependência de importações em setores em que 
Portugal é forte. 
�Importações de Portugal têm vindo a crescer
sucessivamente nos últimos anos; novas categorias de 
produtos a ganhar peso (máquinas e equipamentos, 
mobiliário, pharma).
�Desenvolvimento do segmento étnico na grande 
distribuição alimentar.
�Abertura das exportações ao setor das carnes.
�Parcerias com empresas canadianas (TIC’s, fabrico com 
marcas do cliente).
�Porta de entrada para o grande mercado norte-
americano.
•Crescimento do canal retalho e-commerce (Cresc. 
Méd.> 10%, nos próximos 5 anos).
�Numerosa comunidade luso-canadiana.
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V. ACESSO 
E COMPETITIVIDADE
DO MERCADO
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PORQUÊ O CANADÁ?
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� Um dos países mais desenvolvidos do mundo, politicamente estável, uma 
grande economia, com enorme volume de importações (a crescer 
continuadamente), incluindo setores em que Portugal é competitivo.

� Uma das melhores performances dentre os países do G7 (crescimento PIB, 
criação de emprego, atração IDE).

� Ambiente de negócios favorável, aberto ao investimento e bem 
regulamentado.

� Sistema bancário canadiano considerado o mais sólido em termos 
internacionais   (7º ano consecutivo, “World Economic Forum”).

� A par com a Alemanha, únicos países do G7 com rating AAA das três 
principais agências de notação.

� 2º melhor país do Mundo para desenvolver negócios (Bloomberg 2014) e 6º 
pela Forbes.

� Elevado nível de vida, ótimo sistema de ensino, mão-de-obra altamente 
qualificada.

� Projeções de continuação do crescimento económico, evolução positiva da 
procura e do consumo (EIU).

� Pode funcionar como porta de entrada no grande mercado norte-americano.

� Acordo CETA (abertura do mercado, desaparecimento de tarifas aduaneiras, 
acesso a mercados públicos....).



Colocar 
imagem 
ilustrativa do 
país

ABORDAGEM AO MERCADO
� Visitar o mercado, participar e/ou visitar feiras, ver pontos de venda, oferta 

disponível, preços, produtos concorrentes, modelos de distribuição.

� Mercado muito vasto do ponto de vista geográfico, recomendando-se uma 
abordagem seletiva dirigida às zonas de maior potencial (para muitos 
produtos Ontário e Quebec – no conjunto 62% da população; 57% PIB); 
prosseguir step-by-step.

� Canais de distribuição diversificados. Várias estratégias possíveis: Agente 
/ Importador-Distribuidor / Broker / Venda Direta (cadeias retalhistas).

� Importante escolher o parceiro correto (ter atenção ao tipo de produtos 
que já representa). É comum os importadores quererem exclusividade; 
avaliar se têm capacidade para cobrir várias Províncias;  pode também 
fazer sentido trabalhar com mais do que um agente (Ex.:  costa Este / 
costa Oeste).

� Instalação física no mercado permite melhor acesso e penetração nos 
canais de distribuição.  

� Criação de empresa local, filial ou subsidiária (avaliar benefícios fiscais). O 
Acordo CETA vai facilitar este tipo de operações.

� Joint-ventures, parcerias com empresas locais bem implantadas no 
mercado.

ABC
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Colocar 
imagem 
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SETORES DE OPORTUNIDADE – AUTOMÓVEL

� O Canadá é um dos principais fabricantes de veículos, partes e 
componentes a nível mundial (2.393.890 veículos produzidos em 2014, 
9a posição).

� Um dos setores industriais de maior peso na economia canadiana, o 
que mais contribui para o PIB do setor transformador e emprego (aprox. 
$20 biliões e 120.000 empregos).

� Representa cerca 15% da produção total veículos na America do Norte;

� Mais de 1.300 empresas, cobrindo toda a cadeia de valor, montagem
de veículos, fabricantes partes e componenes (tier 1), importadores
aftermarket.

� Forte investimento no setor. O Governo canadiano anunciou no ano
passado um incentivo de $500 milhões (Automotive Innovation Fund) 
para apoios a investimentos em 2015 e 2016.

� Tier 1 canadianas são concorrentes à escala mundial (Magna, Linamar, 
Martinrea, ABC…).
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� Em 2015 estão a ser fabricados 22 modelos de automóveis e SUV’s no 
Canadá, e muitos outros veículos de outras categorias; Indústria
concentra-se principalmente no Ontario.

� Baixa dos preço do petróleo beneficia a indústria automóvel e o dólar
canadiano baixo oferece incentivo ao aumento da capacidade de 
produção no Canadá.

� Em termos globais, o setor automóvel canadiano gera anualmente
receitas na ordem dos $160 mil milhões (vendas de veículos, 
representando cerca de 60% deste valor).

� Oportunidades para empresas portuguesas para o fornecimento de 
partes, componentes, sistemas auto e partes aftermarket. 

� Oportunidades também para empresas setor dos moldes, junto dos 
grandes fabricantes canadianos de partes e componentes.

ABC
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SETORES DE OPORTUNIDADE – AUTOMÓVEL
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SETORES DE OPORTUNIDADE – TIC
�O Canadá é um dos líderes mundiais no setor das TIC.

�37.000 empresas, maioritariamente na área do desenvolvimento de soluções 
software e serviços informáticos; mais de 530.000 empregos.

�Receitas globais no setor em crescimento continuado nos últimos sete anos, 
atingindo $160 mil milhões em 2013.

�Indústrias TIC contribuem aproximadamente para 5% do PIB.

�Enorme investimento em pesquisa & inovação em setores como contact
centres, telecomunicações, comunicações wireless, media digital, soluções 
software, soluções para plataformas móveis, jogos vídeo, ambiente (cleantech), 
setor da saúde (e-health), IT security e outros.

�Clusters em diferentes cidades: Toronto, Waterloo, Ottawa, Montreal, 
Vancouver.

�Vários big players: BlackBerry, grandes operadoras de telecomunicações 
(Bell, Rogers, Telus), CGI , OpenText (ambas com presença em  Portugal), 
Constellation Software.

�Algumas empresas nacionais já presentes no mercado. 

�Oportunidades para empresas portuguesas no fornecimento de produtos e 
soluções para: os  grandes operadores  telecomunicações /media, para o setor 
financeiro, banca, saúde, business services, e outros. Oportunidades também 
no segmento e-commerce, em franco desenvolvimento no Canadá.
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SETORES DE OPORTUNIDADE – TÊXTEIS/CONFEÇÃO
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� O Canadá tem uma indústria de confeção com alguma produção 
interna, mas também muita fabricação no exterior, o que pode oferecer 
oportunidades para empresas nacionais.

�Mercado muito dependente de importações, que representam quase 
90% do consumo.

�Importações a crescer nos últimos anos, ultrapassando $10 mil 
milhões em 2014; importações dos países europeus com crescimento 
médio maior que crescimento global.

�Importações de Portugal com crescimento continuado nos últimos 
cinco anos, atingindo mais de $37 milhões em 2014.

�Grandes cadeias canadianas fabricam marcas próprias na Ásia, mas 
algumas procuram também parceiros na Europa para coleções de 
melhor qualidade.

�Oportunidades junto de cadeias como Hudson’s Bay, Simons e outras, 
que procuram uma imagem mais sofisticada e oferecer coleções mais 
apelativas a consumidores que querem qualidade e fashion a preços 
razoáveis.
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SETORES DE OPORTUNIDADE – TÊXTEIS/CONFEÇÃO
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�Também junto de cadeias topo de gama Holt Renfrew e Harry Rosen, 
para fabricação dos house labels e programas made to measure.

�Crescimento do segmento médio-alto e alto; entrada recente no 
mercado de cadeias como J.Crew e Massimo Dutti, e em department
stores de luxo Nordstrom e Saks Fifth Avenue (abertura prevista inicio 
2016).

� Antecipação do Acordo CETA (eliminação das tarifas) e tendência de 
crescimento de custos de produção no Oriente está a levar os 
fabricantes e retalhistas canadianos a procurarem opções de produção 
na Europa.

�Trade reconhece qualidade e competências técnicas das empresas 
portuguesas.



VI. EVENTOS
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2015

�Toronto Gift Fair – Ago.9-12 - https://www.cangift.org/giftshow/

�Toronto Shoe Show – Ago.23-25 - http://www.torontoshoeshow.com/

�The Profile Show – Set.18-21 - http://www.profileshow.ca/

�Canadian Manufacturing Technology Show – Set.28-Out.1 - http://cmts.ca/

�Canadian Wireless Trade Show – Out.28-29 - http://canadianwirelesstradeshow.com/

�La Grande Dégustation de Montreal – Nov.6-7 - http://www.lagrandedegustation.com/

�The Buildings Show/Construct Canada/IIDEX – Dez.2-4 
http://www.thebuildingsshow.com/

2016

�Interior Design Show – Jan.21-24 - http://www.interiordesignshow.com/

�Restaurants Canada Show – Fev.28-29 - http://restaurantshow.ca/

�PDAC Convention & Trade Show – Mar.6-9 - http://www.pdac.ca/convention/

�SIAL/SET – Abr.13-15 - http://www.sialcanada.com/

�Canadian Furniture Show  - Jun.2016 - http://www.canadianfurnitureshow.com/

�Packex Montreal – Nov.30-Dez.1 - http://packexmontreal.packagingdigest.com/

PRINCIPAIS FEIRAS
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VII. TENDÊNCIAS
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MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO
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Acordo CETA Canada – UE
Comprehensive Economic and Trade Agreement 

�Assinado em outubro 2013. Acordo muito abrangente que pretende 
criar grande abertura e reciprocidade de ambos os lados, e aumentar 
fluxos de comércio e investimento entre a Europa e o Canadá.

�Eliminação de barreiras tarifárias. Com a entrada em vigor 98,4% 
direitos que incidem sobre produtos da UE deixam de existir (calçado, 
têxteis, confeção e muitos outros - tarifas passam a “zero”).

�Algumas classes de produtos (incluindo automóveis), têm um período 
de transição de 3 a 7 anos.

�Redução de certas taxas que afetam os vinhos e espirituosos 
importados.

�Aumento da quota para queijos importados da UE para 30.000 
toneladas.

�Promoção do investimento, redução de barreiras técnicas, 
aperfeiçoamento de mecanismos de arbitragem de conflitos.

�Maior cooperação regulamentar, reconhecimento mútuo de standards
de certificação.



MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO
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�Maior abertura no mercado de serviços (ex.: engenharia, consultoria, 
serviços financeiros) com algumas exclusões (saúde, educação, 
cultura, out serviços sociais).

�Facilitação do movimento de quadros das empresas, profissionais 
independentes, investidores.

�Reconhecimento mútuo de credenciais e certificações profissionais.

�Proteção dos direitos de propriedade intelectual e das denominações 
de origem (Queijo S. Jorge, Ananás dos Açores/S. Miguel, Azeite de 
Moura, Pera Rocha do Oeste...).

�Aumento do “limiar de revisão” de grandes investimentos (aquisições 
de empresas canadianas por terceiros) de $354 milhões para $1.5 mil 
milhões.

�Facilitação das condições de acesso a mercados públicos para 
empresas da UE (competir em igualdade com empresas canadianas).

�O Acordo CETA deverá entrar em vigor em finais de 2016.

�Mas é agora que as empresas se devem preparar!



VIII. CULTURA 
DE NEGÓCIOS
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�O mercado canadiano não é igual ao dos EUA; é mais pequeno e um pouco 
mais conservador. O estilo negocial poderá dizer-se mais contido ou formal 
(embora menos que na Europa).

�As Empresas canadianas são eficientes e valorizam as boas práticas 
comerciais; os interlocutores canadianos dominam bem as suas áreas de 
negócio e procuram maximizar as oportunidades comerciais.

�Uma boa preparação dos contactos e reuniões é fundamental; os empresários 
canadianos exigem informação detalhada e esperam que o parceiro tenha um 
plano para o mercado. Comunicação franca e eficaz é muito apreciada.

�Tendem a preferir ligações comerciais duradouras; procuram conhecer bem os 
parceiros e construir relações de confiança mútua; preferem tomar algum tempo 
e ponderar bem as decisões iniciais.

�Antecedência na marcação e pontualidade nas reuniões é bastante importante.

� O Canadá é um país muito grande, com enorme diversidade étnica, cultural e 
religiosa; por vezes é importante ter atenção a certas sensibilidades e costumes 
dos interlocutores locais.

�Business lunches tendem a ser pouco demorados, ligeiros e normalmente sem 
consumo de bebidas alcoólicas.

CULTURA DE NEGÓCIOS
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IX. RECOMENDAÇÕES
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RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM O CANADÁ
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�É muito importante visitar e procurar conhecer bem o mercado; perceber em 
que zonas atuar, quais os canais de distribuição mais adequados para o 
produto.

�Conhecer a concorrência e procurar um posicionamento competitivo; 
diferenciação, preço ou outro (serviço, investimento promocional).

�Tentar selecionar os parceiros certos (atenção ao portfólio, cobertura do 
mercado).

�Ao negociar com potencial parceiro canadiano, ter um “plano de negócio”.

� É importante apoiar o esforço de promoção na entrada dos produtos no 
mercado; parceiros canadianos valorizam muito uma postura de colaboração. 

�Participar em feiras (mesmo após entrar no mercado, acompanhando o 
parceiro local).

�Cumprimento dos prazos de entrega acordados e conformidade com amostras 
é fundamental.

�Em certos setores, o sucesso pode depender da abertura de empresa local 
(construção, serviços às empresas). 



NÃO PODE ESQUECER
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�Na generalidade a rotulagem e a etiquetagem deve ser bilingue, inglês e 
francês.

�Na Província do Quebec, na maior parte das situações é preferível comunicar 
em francês; todo o esforço é muito apreciado. Materiais promocionais ou 
outros que se destinem primeiramente ao mercado do Quebec, devem 
destacar o francês.

�Para produtos alimentares não esquecer o rótulo nutricional.

�Muitos materiais (ex.: para a construção), maquinaria, equipamentos 
industriais, elétricos ou outros, geralmente necessitam de obter certificação 
“CSA”  e “UL/ULC” para serem comercializados no Canadá.

�Portugal está sujeito à tarifa “MFN”; bens exportados para o Canadá, em 
regra geral, têm de ser acompanhados de Canada Customs Invoice (Form
CI1) ou commercial invoice contendo a mesma informação.



NÃO FAZER ISTO
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�Chegar atrasado a reuniões, a pontualidade é importante.

�Assumir que o Canadá é igual aos EUA, as diferenças e “sensibilidades” 

devem ser tidas em atenção.

�Negociar de forma fechada; mostrar abertura para avaliar cenários 

alternativos.

�Presumir que decisões só são tomadas a nível de chefias de topo.

� Tentar apressar ou pressionar decisões.

�Esquecer de fazer follow up das reuniões ou contactos.

�Deixar atrasar respostas a pedidos de informação ou esclarecimentos. 

�Em reuniões ou situações de negócios, falar entre si em idiomas que os 

parceiros canadianos não entendam. 



X. aicep 
PORTUGAL GLOBAL
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Ponto de Rede: Canadá

RH: 1 + 1 Turismo

Localização: Toronto

Apoio às empresas portuguesas: 

�Apoio às visitas de empresas portuguesas, marcação de contactos
locais, acompanhamento de ações

�Informação de mercado, setorial, regulamentar

�Identificação de potenciais parceiros

�Listas de importadores

�Apoio a empresas canadianas na identificação parceiros
portugueses

�Acompanhamento de importadores de produtos portugueses

�Identificação de oportunidades de negócios

�Identificação de potenciais investidores

PONTO DE REDE
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St.Patrick Station



aicep Portugal Global 

Escritório em Toronto

Tel: +1 416-921-4925 
E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt

CONTACTOS

Director: Raul Travado
Tel.: + 1 416-934-7444     
raul.travado@portugalglobal.pt
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CONTACTOS ÚTEIS

Ontario Chamber of Commerce : http://www.occ.ca/

Canadian Association of Importers and Exporters: http://www.iecanada.com/

Canadian Manufacturers & Exporters: http://www.cme-mec.ca/

Greater Toronto Marketing Alliance: http://www.greatertoronto.org/

Canada Border Services Agency: http://www.cbsa-asfc.gc.ca/

Federation of Portuguese Canadian Business & Profes sionals: http://www.fpcbp.com/

ABC
MERCADO Canadá



PERTO DE SI
PARA O LEVAR 
MAIS LONGE


