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Enquadramento: 
 

A economia turca cresceu 4% em 2015, prevendo-se um aumento do PIB de 3,9% para o período 

2016-2018 (média anual). A inflação situou-se nos 7,7% em 2015, estimando-se uma redução 

gradual para 5,9% em 2018.   

 

Ao nível do comércio mundial de bens, a Turquia é o 21º maior importador, com um volume de 

importações de USD 220 mil milhões em 2015. Situando-se numa zona geoestratégica 

importante, a Turquia mantém um relacionamento comercial privilegiado com a UE 

(nomeadamente a Alemanha e o Reino Unido), a China, a Rússia, o Iraque e os EUA.  

 

As exportações portuguesas para a Turquia têm vindo a aumentar nos últimos 10 anos 

(atingiram 404 milhões euros em 2014), tendo sofrido um revés em 2015 (reduziram-se para 

363 milhões euros, -10%), para o que contribuíram a forte diminuição da importação de 

combustíveis, assim como a redução das importações turcas no geral, devido essencialmente à 

depreciação da lira turca. No entanto, os 3 primeiros meses de 2016 evidenciaram já uma 

evolução homóloga positiva de cerca de 15,8%.  

Os principais produtos exportados são as pastas celulósicas e papel, as máquinas e aparelhos e 

os plásticos e borracha. As exportações de madeira e cortiça alcançaram 3,5 Milhões de Euros 

em 2015, correspondentes a cerca de 1% do total das exportações portuguesas para a Turquia 

nesse ano. 

Apesar do moderado relacionamento comercial entre os dois países, os produtos florestais 
portugueses são reconhecidos entre os profissionais do setor no mercado. 
 

Considerando o código aduaneiro 4409 – Madeira perfilada, os principais países fornecedores da 

Turquia são a Rússia, a Ucrânia, a Itália, a Bulgária e a Roménia. 

 

Atendendo  

 a que a Turquia se encontra  numa rota de crescimento que permite antever que 

continuarão a existir oportunidades de negócio para as empresas portuguesas; 

 à sua situação geográfica privilegiada, que permite considerar a Turquia como potencial 

plataforma para a região; 

 

e considerando a oportunidade de incrementar as exportações portuguesas de produtos 

florestais para este mercado, em especial de pavimentos e revestimentos, a AICEP propõe a 

vinda a Portugal do importador turco Zemin Collection, que será representado pelo Sr. Hakan 

Ünal, de 11 a 15 de julho. 

 

Esta visita destina-se a fabricantes de revestimentos e pavimentos florestais (madeira e cortiça). 
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Apresentação da empresa turca Zemin Collection 

 

A empresa turca Zemin Collection é essencialmente importadora de pavimentos e 

revestimentos em madeira e madeira exótica, laminados e cortiça. Importa estes produtos da 

Alemanha, Áustria, Itália, Portugal, Malásia (madeira exótica) e Indonésia. O facto de a empresa 

já importar revestimentos em cortiça de Portugal, motivou-a a querer conhecer a oferta 

portuguesa de revestimentos de madeira e laminados, assim como de outros potenciais 

fornecedores de cortiça.  

 

Caraterísticas da empresa turca: 

 

 Capital social:   100% turco 

 Distribuidor dos produtos: Pavimentos e revestimentos laminados  

 Nº trabalhadores:  12 

 Certificado de Qualidade: a Zemin Collection não tem (não é um fabricante), mas  
as empresas que representa têm certificados de  
qualidade 

 Tipo de fabricantes a visitar: fabricantes de pavimentos e revestimentos laminados  
de madeira e cortiça 

 Volume de negócios:  € 2,1 milhões de euros 
 
 

Nota: A língua de trabalho será o inglês  

 

Processo de Inscrição 

 

Esta Ação destina-se exclusivamente a fabricantes de pavimentos e revestimentos laminados de 

madeira e cortiça. 

 

As empresas interessadas em participar nesta Ação deverão proceder ao preenchimento on-line 

do Formulário de Inscrição, disponível em www.portugalglobal.pt. Em caso de dúvida poderão 

contatar o seu Gestor de Cliente ou, em alternativa, enviar um e-mail para o endereço 

aicep@portugalglobal.pt até ao dia 24 de junho de 2016.  

 

No email de inscrição deverão indicar qual o contacto operacional para a preparação desta 

Ação, respectivo nº de telefone e endereço de correio eletrónico. 

 



 

 4 

Será da responsabilidade das empresas participantes cumprir o programa que for elaborado, 

comprometendo-se a receber o importador turco no dia e hora agendados para os encontros/ 

visitas previstas. 

 

NOTA: Com esta divulgação, procura-se avaliar o interesse de participação das empresas na 

Ação. Esta manifestação de interesse não é garantia de participação, uma vez que o 

importador turco deverá validar a candidatura, se considerar haver potencial de negócio. 

Note-se que a AICEP se reserva o direito de proceder à selecção final dos participantes ou 

mesmo cancelar a Ação em função de fatores relevantes para o sucesso da mesma (por 

exemplo, um número mínimo de participantes). 


