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1. CANADÁ: PERFIL DE MERCADO  

1.1. INDICADORES CHAVE 

 

Área: 9.984.670 km2 (2º 

país em extensão 

territorial) 

População: 34.868.405 

habitantes (estimativa de 

2013) 

Densidade Populacional: 

3,41 hab/ km2 

Designação Oficial: 

Canadá 

Chefe de Estado: Rainha 

Elizabeth II do Reino Unido, representada pelo Governador-Geral, David 

Johnston, desde outubro de 2010 

 

Forma de Governo: Monarquia Constitucional 

Primeiro-Ministro: Stephen M. Harper, Partido Conservador (próximas eleições em maio de 2016) 

Capital: Ottawa  

Principais cidades: Toronto (2,6 milhões), Montreal (1,7 milhões), Vancouver (603,502 mil), Ottawa 

(883,391 mil), Edmonton (812,201 mil), Calgary (1,1 milhões), Quebec (516,622 mil) e Winnipeg (663,617 

mil). 

Religião: Cerca de 43% da população é católica romana, 23% protestante, 5% cristã 

ortodoxa, 13% professa outras religiões e 16% sem religião (Census 2001) 

 

Língua: Inglês e francês 

Unidade Monetária: Dólar canadiano (CAD) 

Taxa de Câmbio: 1 EUR = 1,508 CAD (Banco de Portugal, janeiro de 2014) 

Risco de Crédito: 1 (1 = risco menor; 7 = risco maior) 
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1.2. PERFIL GERAL 

Posicionamento estratégico 

O Canadá é um país da América do Norte que se estende desde o Oceano Atlântico, a leste, até ao 

Oceano Pacífico, a oeste, e o Oceano Ártico a norte, e faz fronteira com os Estados Unidos.  

O Canadá é uma das economias mais desenvolvidas do mundo, nomeadamente a décima maior 

economia mundial segundo o FMI. 

O sistema de governo do Canadá é uma democracia parlamentar, uma federação e uma monarquia 

constitucional. O chefe de Estado é a Rainha do Reino Unido e do chefe de governo é o primeiro-

ministro do Canadá. Tem um sistema de economia de mercado em que os preços dos bens e serviços 

são determinados segundo um sistema de preços livres.  

A economia canadiana caracteriza-se por ser uma economia mista, aberta e muito competitiva. Os 

maiores importadores estrangeiros de produtos canadenses são os Estados Unidos, o Reino Unido e 

o Japão.  

Posiciona-se nos lugares cimeiros de diversos rankings mundiais, dos quais se destaca na 6ª posição 

no Index of Economic Freedom de 2013, na 14ª no Global Competitiveness Index 2012-2013 e na 17ª 

na Ease of Doing Business 2013. 

O Canadá é um membro da Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC), da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), pertence ao G8 e insere-se no Acordo de Livre 

Comércio da América do Norte (NAFTA)1. 

A relação do Canadá com os Estados Unidos é um fator determinante para o país. Os EUA e o Canadá 

têm a maior relação comercial do mundo, fazendo do Canadá uma das maiores nações comerciais. O 

Acordo Norte-Americano de Livre Comércio, envolvendo o Canadá, os EUA e o México, trouxe um boom 

do comércio para o Canadá. No entanto existem assuntos tensos e sensíveis no que diz respeito a este 

assunto, nomeadamente o impacto que os movimentos americanos têm nas exportações canadianas, 

na forma de tarifas sobre madeira canadense e aumento de subsídios para os agricultores dos Estados 

Unido.2 

A integração económica com os Estados Unidos tem vindo a aumentar desde a Segunda Guerra 

Mundial, o que acresce a preocupação dos nacionalistas do Canadá, com a autonomia cultural e 

económica do país na era da globalização, uma vez que as mercadorias e os produtos dos Estados 

Unidos se tornaram omnipresentes. 

Apesar da forte relação com os Estados Unidos, o Canadá segue uma política externa diferente. 

Apoiando os Estados Unidos em alguns assuntos e noutros não, como por exemplo, o Canadá 

comprometeu-se a levar tropas para a guerra lideradas pelos Estados Unidos contra o terrorismo, mas 

                                                                 
1 http://globaledge.msu.edu/countries/canada 
2 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1198865.stm 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jap%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/Organiza%C3%A7%C3%A3o_para_a_Coopera%C3%A7%C3%A3o_e_Desenvolvimento_Econ%C3%B3mico
https://pt.wikipedia.org/wiki/G8
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Nacionalismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o
http://globaledge.msu.edu/countries/canada
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1198865.stm
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não apoia o embargo comercial dos EUA contra Cuba. Após os ataques de 11 de Setembro de 2001, o 

desafio de garantir a segurança da fronteira de 9 mil km, Canadá-EUA, de uma possível infiltração 

terrorista levou a que ambos os países encontrassem formas de compartilhar informações. 

A imigração foi outro fenómeno que ajudou a fazer do Canadá uma das nações mais ricas do mundo, 

consequentemente os desafios relacionados com a discriminação e integração têm cada vez mais 

enfoque. Os povos indígenas do Canadá representam menos de 2% da população. O Canada depara-

se com problemas de aspirações separatistas, especialmente nas províncias com predominância da 

língua francesa como o Québec. 3 

Canadá é um dos poucos países desenvolvidos que são exportadores líquidos de energia. A costa 

atlântica do Canadá e a província de Alberta têm vastas jazidas de gás natural e petróleo em alto-mar 

e a imensa reserva das areias betuminosas do Athabasca faz do Canadá a segunda maior reserva de 

petróleo do mundo, a seguir à da Arábia Saudita. 

O Canadá é também um dos maiores fornecedores mundiais de produtos agrícolas; são um dos mais 

importantes produtores de trigo e outros cereais. O Canadá é o maior produtor mundial de zinco e 

urânio e é uma fonte global de muitos outros recursos naturais, como ouro, níquel, alumínio e 

chumbo. Muitas cidades no norte do Canadá, onde a agricultura é difícil, são sustentáveis por causa 

das minas próximas ou pelas suas fontes de madeira. O Canadá também tem um setor industrial 

bastante grande centrado no sul de Ontário e de Quebec, com os setores automóvel e aeronáutico 

representando indústrias particularmente importantes.4 

O país tem vindo a afirmar a sua soberania no Ártico com crescente vigor e envolveu-se em brigas 

territoriais com os EUA e a Dinamarca. Em causa está a possível recompensa de reservas previamente 

inexploradas de petróleo e gás.5 

A economia canadiana no século passado passou de uma economia rural para uma mais industrial e 

urbana devido ao crescimento da indústria transformadora, indústria extrativa e do setor dos serviços. 

Sendo que os serviços empregam cerca de 75% da população, apesar do setor primário ter um 

importante papel na economia, sendo as indústrias da madeira e do petróleo as duas das mais 

importantes do país. 

Confiança dos analistas internacionais 

Numa avaliação do conselho de administração do FMI ao Canadá realizada no final de 2012 verificou-

se que o crescimento abrandou em 2012, devido à consolidação fiscal e aos altos níveis de 

endividamento derivados do consumo das famílias também se verificou um decréscimo nas 

                                                                 
3 O conceito de nação para Québec ressurgiu no final de 2006, quando o Parlamento concordou que o Québec deveria ser uma 
"nação" dentro de um Canadá unido, sendo que foi um movimento em grande parte simbólico, não tendo fundamento 
constitucional ou legal. 
4 BROWN, Charles E. – World Energy Resources, Springer 2002 
5 http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1198865.stm 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exporta%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Energia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alberta
https://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_natural
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alto-mar
https://pt.wikipedia.org/wiki/Areias_betuminosas_do_Athabasca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1bia_Saudita
https://pt.wikipedia.org/wiki/Trigo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cereal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zinco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%A2nio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ouro
https://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%ADquel
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alum%C3%ADnio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Chumbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agricultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ont%C3%A1rio
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quebec
https://pt.wikipedia.org/wiki/Autom%C3%B3vel
http://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/country_profiles/1198865.stm
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exportações e nos gastos em negócios. Previu que o crescimento deverá acelerar novamente a partir 

de meados de 2013 à medida que a economia global melhora, mas o balanço de riscos permanece 

inclinado para o lado negativo no que diz respeito ao ambiente externo e ao desenvolvimento dos 

desequilíbrios internos. 

Relativamente aos desequilíbrios domésticos, o alto nível de endividamento das famílias faz com que 

a economia canadiana seja mais vulnerável a choques adversos. O FMI considerou que as medidas 

macroeconómicas adotadas pelas autoridades parecem ter reduzido um pouco os créditos das 

hipotecas e do setor da habitação. No entanto podem ser necessárias mais medidas caso as dívidas 

das famílias continuem a aumentar. 

O aumento da produtividade do trabalho continua a ser uma prioridade para ajudar no ajustamento 

estrutural de apoio na economia associada a um crescente setor de commodities e uma forte moeda. 

No entanto o FMI apontou a necessidade de continuar na busca de medidas que impulsionam a 

inovação, promovam o comércio e atraiam investimento estrangeiro direto. 

O FMI elogiou o facto de, nos últimos anos, as autoridades terem tomado várias medidas para apoiar 

a estabilidade a longo prazo do mercado imobiliário de forma a limitar o aumento de endividamento 

das famílias.  

O Canadá recuperou da recessão económica mundial mas a economia canadiana abrandou em 2012 

apesar de que, mesmo assim, cresceu acima do potencial em 2010-11.  

PREVISÃO DE CRESCIMENTO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (GDP) 

Real GDP Growth and Output Gap (Percent of potential GDP) 

 

Fonte: Haver Analytics 

 

Um dos fatores desfavoráveis ao crescimento prende-se com as exportações. O fraco crescimento das 

exportações e o agravamento dos termos de troca levou a um aumento do déficit da conta corrente 

externa a 4% do PIB nos primeiros nove meses de 2012. 
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O principal desafio para o governo do Canadá é apoiar o crescimento a curto prazo, reduzindo as 

vulnerabilidades que podem surgir a partir de choques externos e desequilíbrios internos.  

O FMI previu um aperto monetário gradual para o final de 2013 quando o crescimento começar a 

acelerar. Com o ajuste fiscal em curso espera-se que reduza o déficit geral, em 2013, em cerca de 

¾ por cento do PIB, com um arrastar estimado sobre o crescimento económico de cerca de ½ ponto 

percentual. 

O Canadá tem um rácio da dívida pública líquida relativamente baixo quando comparado com a 

maioria das outras economias avançadas. Ainda assim, não está imune às pressões de gastos a longo 

prazo do envelhecimento da população e ao aumento dos custos da saúde. O FMI sugeriu que a 

colocação da dívida pública numa trajetória sustentável de longo prazo exigiria reformas duradouras, 

que contenham essas pressões, bem como as receitas mais elevadas.  

Considerou ainda que um maior crescimento da produtividade é essencial para que as empresas 

canadianas consigam responder às pressões competitivas persistentes de uma moeda forte e da 

abertura dos mercados comerciais globais para as economias emergentes e em desenvolvimento. 

Reconheceu que esta é uma questão complexa e que as autoridades têm feito muito para resolver o 

problema, mas muito mais pode ser feito. Por exemplo: apoiar mais o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento; implementação de medidas que visam aumentar a mobilidade do trabalho e treinar 

a força de trabalho para setores que precisam de mão-de-obra, e focou ainda que a abertura a novos 

mercados, através de acordos comerciais multilaterais e bilaterais, também poderia aumentar a 

concorrência e a inovação. 

O comércio externo é um dos pilares da economia canadiana, representando quase um terço do PIB. 

Segundo dados do AICEP, o Canadá é o 13º exportador e o 11º importador a nível mundial. Os EUA são 

o seu principal parceiro comercial, que forneceu 50% do total das compras e absorveu 74% das vendas 

efetuadas em 2011. A proximidade geográfica e o Acordo de Livre Comércio Norte-Americano (NAFTA) 

têm contribuído para acentuar o relacionamento bilateral e a dependência do Canadá relativamente 

ao mercado dos EUA. 

Segundo os dados do The Economist Intelligence Unit (EIU) as perspetivas para a economia do Canadá 

no período 2013-2017, são as seguintes: 

 O crescimento do PIB deverá sofrer uma ligeira desaceleração em 2013 (2,0%) face ao ano anterior 

(2,2%). De 2014 a 2017 o crescimento médio anual será de 2,3%; 

 As importações de bens e serviços registaram um ligeiro abrandamento em 2012 (+3,2%), e como 

tal prevê-se que no período em análise possam evoluir a um a taxa média de 7,4%. A robustez 

esperada do dólar canadiano, devido aos investimentos expectáveis no setor dos recursos 

naturais nacionais e estrangeiros, fará com que a balança corrente se mantenha deficitária no 

período em análise; 
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 As famílias encontram-se com bastantes dívidas, o que irá arrefecer o consumo. Contudo, o 

investimento privado, com uma evolução positiva expectável suportará os níveis da procura 

interna. A taxa média anual do investimento (FBCF) esperada é de 7,1% entre 2013 e 2017; 

 O desemprego tem mantido uma tendência para a baixa (7,3% em 2012) e prevê-se que venha a 

estabilizar no final do período nos 6%. 

País Próspero 

O Canadá tem um dos mais altos padrões de qualidade de vida do mundo. O país tem sido apontado 

pela Organização das Nações Unidas, desde 1992, como um dos países de maior índice de 

desenvolvimento humano do mundo (que mede a qualidade de vida em geral), sendo o quarto país 

no ranking de 2005. Quanto à renda per capita, o Canadá ocupa o décimo-quarto lugar, segundo o 

índice PPP (Paridade do Poder de Compra) na lista do Banco Mundial referente ao ano de 2010, e na 

do FMI referente ao ano de 2011. 

A economia canadiana tem atraído empresários e investidores de todos os cantos do globo. Cada vez 

mais investidores e empresas instalam-se no Canadá, tanto no setor industrial como no setor de 

serviços. Existem vários setores como a hotelaria (restaurantes, hotéis, etc), serviços jurídicos, ciências 

médicas, onde estão a ser feitos grandes quantidades de investimentos.  

Os investidores revelam um interesse crescente em cidades como Toronto, Vancouver, Montreal, 

Ottawa e Victoria para aí fazerem negócios e se estabelecerem. As províncias canadianas British 

Columbia e Quebec estão entre as economicamente mais influentes no Canadá. 

O crescimento de empresas ameniza um dos principais problemas canadianos, a baixa densidade 

populacional. No entanto a imigração foi responsável por dois terços do crescimento populacional do 

país. De acordo com um relatório do Statistics Canada (órgão do governo canadiano e responsável por 

dados estatísticos sobre a população e a economia do país), se não houver uma entrada de imigrantes 

constante e considerável, é possível que em 20 anos o crescimento populacional do Canadá esteja 

próximo de zero. Nas últimas décadas houve uma redução significativa na taxa de natalidade, e se 

continuar nesse ritmo, 80% do crescimento da população será de imigrantes até 2031. 

A crescente imigração é responsável pelo aumento da população levando à necessidade de mais 

habitação e infraestruturas, o que influi positivamente nos setores da construção civil, da hotelaria e 

da alimentação.  

«O modesto crescimento verificado em Abril mostra sinais positivos para a economia canadiana, que desde 

a grande recessão criou 900 mil novos postos de trabalho», referiu o chefe do Governo do país, concluindo 

que o «Canadá tem o melhor registo de crescimento em empregos nos países do G7». 

O Canadá encontra-se ainda no ranking dos maiores PIB’s mundiais e tem-se verificado um crescente 

investimento no desenvolvimento do comércio e negócios.  
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RANKING DOS MAIORES PIB’S DO MUNDO EM 2011 

País PIB (milhões de US$, 2011) Posição 

Mundo 69.659.626 -- 

União Europeia 17.577.691 -- 

EUA 15.094.025 1 

China  7.298.147 2 

Japão 5.869.471 3 

Alemanha 3.577.031 4 

França 2.776.324 5 

Brasil 2.492.908 6 

Reino Unido 2.417.570 7 

Itália 2.198.730 8 

Rússia  1.850.401 9 

Canadá 1.736.869 10 

 

A economia canadiana cresceu cerca de 2% em 2012 e inícios de 2013, as finanças públicas estão sob 

controlo, a dívida do Canadá continua a beneficiar do rating máximo de AAA e o setor financeiro 

encontra-se pouco exposto à crise económica europeia. No entanto o abrandamento dos mercados 

emergentes tem penalizado as exportações de matérias primas, enquanto a indústria canadiana sofre 

com a subida do dólar canadiano nos mercados cambiais. Outro setor com problemas é o setor 

imobiliário que está intimamente ligado com o elevado endividamento das famílias. 

Como forma de sustentar cada vez mais o seu crescimento económico, o Canadá tem vindo a 

desenvolver fortes relações económicas com a China, a Índia e outros países emergentes na tentativa 

de encontrar novas fontes de financiamento e diversificar os seus parceiros de negócio. Por razões 

históricas e políticas na Europa, a prioridade das suas relações diplomáticas e económicas centram-se 

principalmente na Inglaterra e na França. Outra forma de potenciar o crescimento do país é a extensão 

territorial e recursos a matérias-primas.  

O Canadá apresenta-se, depois de garantir o financiamento, como uma solução para os problemas 

portugueses devido á necessidade canadiana do crescimento de exportações para se garantir um 

crescimento económico mais saudável. No entanto, seria bom um maior empenho do Estado 

Português junto das autoridades do Canadá e que os nossos empresários se inserissem e cumprissem 

com as regras estabelecidas no mercado canadiano. O Canadá também poderia ser mais uma 

alternativa para a internacionalização de algumas empresas e de alguns setores de atividade com 

dificuldades de crescimento em Portugal. 
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Projetos de investimento público para os próximos anos 

O Canada foi ao longo dos tentos estabelecendo acordos, tratados e parcerias que ainda hoje vigoram 

e alavancam o desenvolvimento do país. Nomeadamente o Acordo de Comércio de Produtos 

Automotivos de 1965 abriu as fronteiras ao comércio na indústria automobilística entre os Estados 

Unidos e o Canadá. Na década de 1970, as preocupações com a autossuficiência energética e as 

participações estrangeiras na indústria transformadora, levaram a que o primeiro-ministro Pierre 

Trudeau decretasse o Programa Nacional de Energia (NEP) e a Agência de Revisão do Investimento 

Estrangeiro (FIRA). Em 1980, o governo do primeiro-ministro Brian Mulroney aboliu a NEP e mudou o 

nome da FIRA para "Investment Canada", com o intuito de encorajar o investimento estrangeiro O 

Tratado de livre comércio entre o Canadá e os Estados Unidos (TLC) de 1988, eliminou as tarifas 

aduaneiras entre os dois países, enquanto o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA) 

ampliou a zona de livre comércio para incluir o México na década de 1990.  

 

PLANO DE AÇÃO ECONOMICO 2012 

Mais recentemente, em 2012, o governo canadiano apresentou o Plano de Ação Económico 2012, um 

plano virado para o emprego, crescimento e prosperidade a longo prazo. O objetivo deste plano foi 

uma pauta abrangente para estimular os pontos fortes do Canadá em longo prazo e estimular a 

criação de empregos. O Plano de Ação Económico 2012 adotou medidas importantes para enfrentar 

os desafios e ajudar a aproveitar as oportunidades da economia global, ao mesmo tempo que garante 

a sustentabilidade dos programas económicos e a robustez das finanças públicas para as gerações 

futuras. 

Nomeadamente: 

Apoio aos Empregos e às Oportunidades - O Governo pretendeu estimular o crescimento económico 

e a criação de emprego conduzindo à novação, investimento, educação e qualificações.  

O Plano de Ação Económico 2012 estimula a criação de empregos e o crescimento das seguintes 

formas:  

 Investir mais de mil milhões de dólares no apoio à ciência e tecnologia;  

 Proporcionar 500 milhões de dólares para fomentar o desenvolvimento de empresas 

embrionárias com propostas inovadoras;  

 Definir prazos claros para projetos económicos de grande porte e medidas que continuem a 

proteger o meio ambiente;  

 Abertura a novos mercados, expandindo o comércio internacional e levando produtos canadianos 

para o mundo;  

https://pt.wikipedia.org/wiki/1965
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Elliott_Trudeau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pierre_Elliott_Trudeau
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brian_Mulroney
https://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_livre_com%C3%A9rcio_entre_Canad%C3%A1_e_Estados_Unidos
https://pt.wikipedia.org/wiki/1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_Norte-Americano_de_Livre_Com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81rea_de_livre_com%C3%A9rcio
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
https://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1990
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 Ampliar o Crédito para Contratação em Pequenas Empresas durante o período de um ano, para 

as pequenas empresas crescerem e contratarem mais trabalhadores;  

 Investir 150 milhões de dólares ao longo de dois anos no novo Fundo de Melhoria da 

Infraestrutura Comunitária;  

 Fornecer 5,2 mil milhões de dólares, durante o período de 11 anos, para a renovação da Guarda 

Costeira Canadiana;  

 Enfocar melhor o Seguro de Emprego (EI) na criação de postos de trabalho, removendo os 

desincentivos ao trabalho e apoiando os canadianos desempregados ao conectá-los mais 

rapidamente com as oportunidades no mercado;  

 Proporcionar 275 milhões de dólares no período de três anos para apoiar a educação das 

Primeiras Nações, além de construir e reformar escolas nas reservas;  

 Construir um sistema económico de imigração, rápido e flexível, atraindo imigrantes com as 

qualificações e a experiência que a economia canadiana precisa.  

Programas Sociais Sustentáveis - Para que os programas sociais canadianos estejam implantados 

solidamente para o futuro, este plano pretende:   

 Aumentar gradualmente a idade de qualificação para o Seguro da Terceira Idade (OAS) e os 

benefícios do Suplemento de Renda Garantido (GIS), passando de 65 para 67 anos a partir de Abril 

de 2023, estando totalmente implantado até 2029;  

 Permitir que os canadianos adiem o acesso às pensões do OAS para que possam receber a pensão 

com valor mais alto mais tarde;  

 Implantar um regime de inscrição proativo para o OAS e GIS, visando reduzir a dificuldade 

enfrentada por idosos ao preencher o processo de requisição e baixar os custos administrativos 

do Governo. A inscrição proativa será implantada por etapas entre 2013 e 2015.  

Gestão Responsável dos Gastos - Uma componente importante do Plano de Ação Económico seria 

baixar os impostos. Baixar o endividamento é reequilibrarmos o orçamento no médio prazo. Durante 

2011 o governo implementou medidas para reduzir o déficit, proporcionando uma economia contínua 

de 5,2 mil milhões de dólares, o que representa menos de 2% dos gastos com programas federais 

esperados em 2016 – 2017.  

O governo apoia e financia as pesquisas (em questões de consumo para as organizações voluntárias 

e de consumidores sem fins lucrativos, ciências sociais e humanas, ciências naturais e engenharia, 

genómica, setor aeroespacial e de defesa e no desenvolvimento e comercialização de tecnologias) e 

apoia inícios de negócios. O governo canadiano tem departamentos e agências cuja função é fornecer 

financiamento, tais como doações, contribuições, subvenções e garantias de empréstimo adequadas 

a cada tipo e negocio.  
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O Business Development Bank of Canada apoia as empresas aconselhando na melhor forma de 

financiamento, na estratégia adotada, assinalar potencialidades, formas de otimização e expansão do 

negócio. 

PROGRAMA CSBF 

O Programa CSBF (Canada Small Business Financing Program), em vigor desde 2011 cujo objetivo é 

como o próprio nome indica, financiar pequenos negócios, partilhando o risco com o empreendedor 

de mais de 500 mil dólares. Destina-se a start-ups e empresas existentes com fins lucrativos com 

faturamento bruto anual de US $ 5 milhões ou menos, pode ser único proprietário, parceria, sociedade 

ou cooperativa. As empresas não elegíveis são: agricultura, organizações religiosas/caridade e 

organizações não-lucrativas. O financiamento limita-se a 90% do custo dos ativos elegíveis em: 

propriedades (terrenos, edifícios); benfeitorias e equipamentos (camiões, computadores, etc.). 

O valor máximo do empréstimo é de 500 mil dólares, dos quais não mais que 350 mil dólares podem 

ser usados para melhorias e equipamentos arrendados. Os itens não elegíveis incluem: capital de 

trabalho, stock, publicidade, caridade, taxas de franquia e trabalho de investigação e desenvolvimento. 

FUNDO DE INOVAÇÃO AUTOMÓVEL  

O Fundo de Inovação Automóvel (The Automotive Innovation Fund - AIF) visa fornecer 250 milhões de 

dólares por cinco anos para apoiar empresas em projetos estratégicos de grande escala de 

investigação e desenvolvimento (research and development R&D), projetos para a construção de 

veículos “verdes”, inovadores e mais eficientes. 

A AIF tem como princípio apoiar a agenda ambiental do Canadá no melhoramento das capacidades 

canadianas, no que diz respeito a tecnologias automotores de combustíveis eficientes e na redução de 

gases de efeito estufa. O Fundo demonstra o compromisso do governo para a implementação de uma 

estratégia baseada na Ciência e Tecnologia do Canadá (S&T) no setor automóvel. A FIA também oferece 

um complemento importante da agenda do Governo para apoiar a competitividade da indústria, 

esboçada num plano chamado Advantage Canada: Building a Strong Economy for Canadians. De 

acordo com a AIF, a indústria canadiana vai analisar as propostas de financiamento que preveem 

investimentos do setor privado de mais de $ 75 milhões de dólares em cinco anos.  

 O Programa de Contribuições para o consumidor sem fins lucrativos e organizações voluntárias 

(Contributions Program for Non‐profit Consumer and Voluntary Organizations) foi criado pelo Instituto 

de Defesa do Consumidor (Office of Consumer Affairs OCA) a fim de apoiar tais organizações a 

fortalecer o papel do consumidor no mercado. 

Os beneficiários elegíveis são organizações voluntárias incorporadas como corporações sem fins 

lucrativos no Canadá e que tenham uma estrutura de liderança que assegure a responsabilidade de 

uma associação que representa os interesses do consumidor, uma estrutura, organização e 

financiamento não influenciáveis a nível comercial nas suas políticas e pesquisas, capacidade de atingir 
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os consumidores que não são membros da própria organização, capacidade em ser competente, 

credível e responsável na realização dos projetos, uma orientação por objetivos que são consistentes 

com o objetivo do programa. 

A contribuição máxima por projeto é cerca de 49 mil dólares (um projeto pode abranger 2 anos). O 

valor máximo que pode ser concedido a uma única organização por ano, é uma soma total de 500 mil 

dólares para todos os projetos realizados. 
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1.3. SITUAÇÃO ECONÓMICA 

De acordo com o FMI a economia do Canadá cresceu 3,5% entre 1993 e 2002, enquanto a média das 

economias mais desenvolvidas foi de 2,8%, registando um abrandamento em 2003 (+1,9%) e uma 

média de 2,8% entre 2004 e 2007 (2,9% foi taxa média das economias avançadas neste mesmo 

período). 

Com a crise financeira mundial de 2008, a economia do Canadá registou um novo abrandamento que 

recuperou, com um crescimento médio anual do PIB de 0,9%, de 2008 a 2011, liderando os países do 

G7 (Grupo constituído pela França, Alemanha, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos da América e 

Canadá). De acordo com o FMI estima-se, que em termos de crescimento, o Canadá se mantenha numa 

posição cimeira dentro do G7 até 2017 e que retorne a uma posição excedentária relativamente ao 

saldo orçamental, nesse ano ou antes. 

No início de 2011 a economia mundial parecia estar a recuperar, no entanto foram surgindo múltiplos 

problemas económicos que fizeram aprofundar a crise da divida soberana e “arrefecer” a economia 

global, nomeadamente: o aumento dos preços da energia seguindo os levantes da Primavera Árabe, 

as interrupções para cadeias de suprimentos globais causados pelo terremoto no Japão, o impasse 

político sobre o teto da dívida dos EUA e da Europa. 

No entanto a economia canadiana refletiu um menor crescimento da procura interna privada e a 

influência externa. O crescimento mais lento dos rendimentos disponíveis e crédito pressionou o 

consumidor. Em 2011, constatou-se uma desaceleração no consumo privado face ao ano anterior (de 

3,5% para 2,4%) bem como no investimento (de 2,2% para 1,1%). Nos mesmos dois anos, o peso da 

dívida pública no produto interno bruto (PIB) permaneceu nos 82% e o défice da balança corrente 

reduziu em cerca de 0,5 mil milhões de USD, passando de 3,1% do PIB (2010) para 2,7 (2011). 

Isto porque no ponto de vista doméstico a incerteza global afetou a confiança dos consumidores e 

empresas, fazendo com que canadianos tendam a alterar os seus hábitos de consumo bem como as 

empresas que se revelam cada vez mais cautelosos quando se trata de contratação.  

No caso do sector imobiliário teve resultados mais baixos apesar de continuarem positivos e o 

ambiente externo incerto pesou sobre o investimento empresarial. As autoridades avançaram com 

planos para voltar a orçamentos equilibrados a médio prazo. Ao mesmo tempo, a procura externa a 

baixar e o decrescimento das exportações e os preços mais baixos das commodities, causaram um 

alargamento acentuado do déficit em conta corrente, para cerca de 4% do produto interno bruto (PIB).  

Face a esta situação o Canadá comportou-se relativamente bem graças ao seu sistema bancário, 

posição fiscal, mercado imobiliário resistente e fortes balanços corporativos. Acresce-se o facto de o 

Canadá ser produtor de muitas das matérias-primas (por exemplo, petróleo, minerais, metais e 

madeira) procuradas pelas económicas de crescimento mais rápido, as asiáticas. 
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O que também contribuiu foi o facto do governo canadiano e os das províncias avançaram com planos 

de consolidação orçamental para diminuir os gastos. Como resultado, o déficit fiscal ciclicamente 

ajustado caiu um acumulado de cerca de 1 ¾ pontos percentuais em 2011 e 2012. A dívida líquida 

canadiana situada em torno de 34,5% do PIB é inferior a maioria de seus parceiros internacionais.  

O crescimento económico vacilante, os principais riscos de deterioração ainda persistente e as 

expectativas de inflação bem ancoradas influenciaram a economia do país. A queda da taxa de inflação 

no final de 2012 para o limite definido pelo Banco do Canadá, refletiu uma atividade económica mais 

fraca, os preços mais baixos das commodities e a moeda mais forte.  

Os mercados financeiros canadianos têm beneficiado da melhoria das condições financeiras globais. 

As condições de crédito no Canadá continuam a ser altamente favoráveis o que deve ajudar a apoiar 

o investimento das empresas. Os Bancos do Canadá estão bem capitalizados e são rentáveis, mas 

permanecem expostos a potenciais repercussões da crise vivida nos mercados financeiros globais, o 

que poderia levar ao aumento dos custos de financiamento e a tensões de liquidez. 

O setor privado no Canada é menos frágil que na maioria dos países da OCDE e o setor bancário, bem 

como o setor da construção não foram muito afetados pela recessão. O excelente desempenho no 

setor da construção teve reflexos no aumento da divida das famílias para níveis muito elevados. O 

Governo lançou um conjunto de medidas para controlar esta situação e prevê-se que o crescimento 

do consumo privado seja de 2%, em termos médios anuais, no período de 2013 a 2017.  

Um ambiente externo desafiador também vai pesar sobre as exportações canadianas. Crescimento 

económico modesto em os EUA e uma moeda forte ainda são esperados para segurar o desempenho 

do sector de exportação do Canadá, como vão diminuir os pedidos das economias emergentes. Os 

embarques para a área do euro deverão permanecer fracos por estar em recessão. 

O FMI apontou ainda três pontos onde a economia do Canadá é particularmente vulnerável, foram 

eles: 

 Continua a incerteza sobre a política fiscal nos Estados Unidos. Sendo os Estados Unidos o maior 

parceiro comercial do Canadá com cerca de 1/3 do total das exportações de mercadorias 

canadianas, e com vínculos financeiros significativos para o Canadá. O FMI classificou a incerteza 

sobre a política fiscal nos EUA com um impacto médio-baixo para o Canadá. 

 Divida soberana europeia pode ter repercussões indiretas para o Canadá através do impacto que 

a divida na zona euro poderá ter nos E.U.A e pelas questões de financiamento globais. A redução 

da disponibilidade de crédito afetaria as empresas canadianas, uma vez que metade do seu 

financiamento vem do exterior. No entanto a exposição direta dos bancos canadianos para países 

europeus é moderada, representando 5% dos ativos totais. O FMI classificou a intensificação da 

crise na zona com um impacto médio para o Canadá. 

 A queda nos preços globais de commodities, especialmente quando impulsionados pelos 

mercados emergentes, por exemplo a China. O FMI classificou o fraco crescimento em mercados 
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emergentes que podem levar a preços mais baixos das commodities com um impacto médio para 

o Canadá. 

Contudo as suas vantagens económicas não foram ainda afetadas pela crise mundial mas para os anos 

de 2012 e 2013 previu-se uma queda nas exportações, uma vez que que os pedidos da Europa e 

economias emergentes devem diminuir. Previu-se que a taxa de crescimento económico para os 

próximos anos será menos que a verificada em 2010 e 2011, em que a média foi na ordem dos 2,9%, 

semelhante à média verificada nas economias mais desenvolvidas (3,1%).  

Prova disso foi o facto da Canadian Chamber of Commerce ter previsto um crescimento de 2% no PIB 

em 2012, contra uma estimativa de 2,3% em 2011 e 3,2% em 2010. Apesar de 2013 ter previsto um 

crescimento económico na ordem dos 2,6%, refletindo a melhoria do sentimento e perspetivas de 

crescimento tanto nos EUA como no exterior. 

ESTIMATIVA E COMPARAÇÃO DAS TAXAS DE CRESCIMENTO REAL MÉDIO DO PIB NO CANADÁ 

 
Fonte: Statistics Canada: The Canadian Chamber of Commerce. e=estimate f=forecast 

 

O FMI em Fevereiro de 2013 previu que o crescimento ganhasse um novo impulso ao longo de 2013 

(no entanto não tão otimista como a Canadian Chamber of Commerce) e espera que a atividade 

económica cresça a um ritmo ligeiramente acima do potencial (estimado em cerca de 2%) a partir da 

segunda metade do ano, graças ao fortalecimento da economia dos EUA a partir de meados de 2013. 

O que foi também previsto pela atualização de Janeiro de 2013 do World Economic Outlook.  

No entanto, o fraco segundo semestre de 2012 influenciou e influencia os tempos seguintes o que 

significa que a taxa média de crescimento para 2013 seja um modesto de 1,8%. No entanto após 2013, 

a produção anual deverá acelerar lentamente um pouco abaixo de 2,5%, um ritmo consistente com 

uma absorção gradual do hiato do produto e uma convergência gradual do desemprego à sua taxa 

natural (estimado pelo FMI para cerca de 6 ¾ %). 

Em 2013 o Canadá deverá beneficiar da aceleração prevista para a económica dos E.U.A., resultante 

do novo estímulo monetário da Reserva Federal, prevendo-se uma ligeira retoma no período de 2014-
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2017, com o PIB a atingir uma taxa média anual de 2,3%. Outros dois fatores que afetarão a economia 

canadiana serão: a evolução favorável dos preços das matérias-primas e as tendências do mercado 

interno da construção. 

Entre 2013 e 2017 prevê-se um declínio gradual do desemprego e um ligeiro aumento dos salários. 

Estima-se, ainda, que o consumo público sofra uma redução com vista a diminuir o deficit público, e 

que o investimento aumente a uma taxa média anual de 4,3%. Assim, o peso do investimento interno 

no PIB será de cerca de 27% em 2017. Embora o investimento público esteja a diminuir, antevê-se, em 

virtude dos recentes benefícios das empresas, que os setores da indústria extrativa, da indústria 

aeroespacial, da indústria química e das energias renováveis lancem alguns projetos de expansão, 

pese embora a incerteza da situação global. 

O crescimento económico é esperado para o final de 2013 e acentuando para cerca de 2,5% em 2014-

15. Este crescimento não será fruto do consumo privado e do investimento residencial, na medida em 

que o consumo das famílias e o sector imobiliário continuará a baixar. Por outro lado o investimento 

empresarial e as exportações líquidas irão beneficiar do reforço esperado da economia dos EUA.  

Segundo o Economist Intelligent Unit as perspetivas de crescimento para 2014 apresentam-se 

favoráveis. 

 

COMPARAÇÃO E CRESCIMENTO DO PIB ENTRE 2013 E 2014 

 
Fonte: EIU Economist Intelligent Unit 

 

No entanto, os riscos adversos de curto prazo permanecem elevados, causada pela: contínua incerteza 

sobre a política fiscal dos EUA; turbulência económica europeia; queda nos preços das commodities 

impulsionada por uma desaceleração económica prevista para os mercados emergentes; elevado 

endividamento das famílias; preços elevados das casas e os desequilíbrios internos contribuem para 

deixar o Canadá mais vulnerável a choques externos e desacelerar o crescimento. 
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PRINCIPAIS INDICADORES MACROECONÓMICOS 

Principais Indicadores Macroeconómicos 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

População 

(milhões) 

33,7 34,0 34,4 34,7 35,0 35,3 

PIB per 

capita (USD) 

40.629 47.482 51.824 52.208 53.728 56.168 

Taxa de 

inflação (%) 

0,3 1,8 2,9 1,7 1,9 2,2 

 Fonte: The Economist Intellinge Unit (EIU) 

 

Em suma, na avaliação feita ao Canadá os diretores executivos do FMI elogiaram as autoridades 

canadianas pela boa gestão macroeconómica e do setor financeiro. Observaram que, depois de se 

recuperar rapidamente da recessão de 2009, o crescimento económico abrandou em 2012. Apesar de 

ser esperado um crescimento no final de 2013, o balanço de riscos permanece inclinada para o lado 

negativo e o alto o nível de endividamento das famílias podem ampliar o impacto de choques externos 

adversos. Posto isto, os diretores apontam como principal desafio do Canadá apoiar o crescimento no 

curto prazo, reduzindo as vulnerabilidades que podem surgir a partir de choques externos e 

desequilíbrios domésticos.  
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1.4. CARACTERIZAÇÃO DO TECIDO EMPRESARIAL E DOS SETORES DE ATIVIDADE 

A indústria canadiana é reconhecida mundialmente e possui um elevado valor tecnológico, mas o setor 

dos serviços contribui de forma bastante relevante para a composição do PIB - 69,7% em 2011 -

empregando 76% da força laboral, enquanto a agricultura e a indústria representaram 1,8% e 28,5% 

do PIB, respetivamente. 

À semelhança da maior parte dos países desenvolvidos, o setor dos serviços tem um peso fundamental 

na economia, representando perto de 72% do PIB, a indústria contribui com cerca de 26% e a 

agricultura apenas com 2% (num PIB que ascendeu a 1.574 mil milhões de dólares norte-americanos 

em 2010).  

Em 2013 e 2014, segundo o EIU (Economist Intelligent Unit) a origem do PIB canadiano não manifesta 

muitas alterações, dever-se-á ao crescimento industrial e principalmente ao setor dos serviços 

enquanto o sector agrícola não terá grandes alterações relativamente aos anos anteriores.  

ORIGEM DO PIB CANADIANO EM 2013 E 2014 

 

 Fonte: Economist Intelligence Unit 

No entanto, ao contrário dos EUA e de muitas das economias avançadas, o setor primário canadiano 

tem um peso muito relevante na criação de riqueza, nomeadamente ao nível da indústria florestal, das 

indústrias extrativas (minerais metálicos, não metálicos, carvão) e do sector energético (petróleo e gás 

natural). Considerando ainda a imensa capacidade hidroelétrica do país e o grande investimento nas 

fontes renováveis, pode dizer-se que o Canadá é um dos líderes mundiais no setor energético, sendo 

um dos poucos países desenvolvidos exportadores “líquidos” de energia. 

Os principais recursos naturais do Canadá são: gás natural, petróleo, ouro, carvão, cobre, minério de 

ferro, níquel, urânio, zinco, amianto, sais de potássio, cobalto, cobre, madeira e água.  

E como principais indústrias destacam-se: automobilística, papel e celulose, siderúrgica, maquinaria e 

equipamentos, produtos de alta tecnologia, indústria extrativa, extração de combustível fóssil, 
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madeireira, agro-indústria, produtos alimentares, produtos químicos e plásticos, tecnologias de 

comunicação e informação e energias renováveis. 

No sentido de dar uma segmentação territorial destas indústrias, de acordo com a sua maior 

participação na economia de cada uma das regiões do mercado canadiano, apresenta-se o seguinte:  

 Províncias Atlânticas: Recursos naturais, pesca, energia, telecomunicações, biologia e meio 

ambiente; 

 Quebeque: Recursos naturais, energia, indústria transformadora com especialização em 

aeroespacial, farmacêutica, telecomunicações e biotecnologia; 

 Ontário: Principal centro económico, com uma indústria transformadora especializada 

automóvel, aeronáutica, agroalimentar, aço, químicos, software e telecomunicações; 

 Planícies: Recursos naturais, cereais, minerais e combustíveis fósseis; 

 Colômbia Britânica: Madeiras, pasta de papel, energia, eletrónica, biotecnologia e meio 

ambiente; 

 Novos Territórios: Exploração mineira. 

Ao nível das exportações os principais produtos exportados pelo Canadá em 2011 foram: combustíveis 

minerais e  veículos automóveis (representando cerca de 38% do total das exportações); máquinas e 

aparelhos mecânicos, pérolas naturais e máquinas e aparelhos elétricos (16% do total). Numa análise 

mais detalhada ao grupo dos veículos automóveis, verificou-se que foram os automóveis de transporte 

de passageiros (75% do total deste grupo) e as peças e acessórios dos veículos automóveis (18%), os 

produtos mais vendidos pelo Canadá. 

Em termos de evolução, realça-se que em 2011, dos cinco grupos de produtos (combustíveis, óleos 

minerais, veículos automóveis, máquinas e aparelhos mecânicos, pérolas naturais ou cultivadas, e 

aparelhos elétricos) os únicos que registaram acréscimos de vendas relativamente a 2010, foi a 

exportação de pérolas naturais ou cultivadas (+31,7% face a 2010) e de combustíveis e óleos minerais 

(+26%). 

A estrutura dos grupos de produtos importados apresenta alguma semelhança com os dos 

exportados. As máquinas e aparelhos mecânicos e elétricos, os veículos automóveis e os combustíveis 

minerais representaram cerca de 50% do total importado pelo Canadá em 2011. Em relação aos 

principais grupos de produtos importados pelo Canadá, excetuando os combustíveis e óleos minerais 

e as pérolas naturais ou cultivadas, preciosas, destacam-se os seguintes:  

 Máquinas e aparelhos mecânicos: os computadores e as suas componentes e as turbinas de 

gás foram os produtos com maior representatividade na importação deste grupo (27,2% do total). 

Globalmente, o grupo registou um crescimento na ordem dos 16,1% em 2011. Os principais 

fornecedores foram os EUA (50,9% do total), a China (14,8%) e o México (5,5%). Portugal foi o 44º 

fornecedor, representando as suas vendas, 0,02% do total importado. 
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 Veículos automóveis: os veículos de passageiros e partes de automóveis foram os principais 

produtos importados deste grupo (66,9% do total). Este grupo registou um aumento de 9,6% em 

2011. Os principais fornecedores foram os EUA (66,2%), México (10,4%), Japão (7,9%) e Alemanha 

(5,7%). Portugal foi o 25º fornecedor (0,05%). 

 Máquinas e aparelhos elétricos: os aparelhos telefónicos, cabos com isolamento e os circuitos 

integrados foram os produtos mais importados pelo Canadá neste grupo (36,6% do total). Este 

conjunto de produtos registou um aumento de 9,8% em 2011. Os principais fornecedores foram 

os EUA (31,7%), a China (26,3%) e o México (14,8%). Portugal foi o 43º fornecedor (0,04%). 

 

PRINCIPAIS PRODUTOS TRANSACIONADOS EM 2011 

Principais Produtos Transacionados – 2011 

 

 Fonte: International Trade Centre 

Em termos de transação de produtos os que lideram as exportações são: os veículos e peças 

automóveis, maquinário e equipamentos, produtos de alta tecnologia, óleo, gás natural, metais, 

produtos florestais e agrícolas.  

No campo das importações o país importa maquinaria e equipamento industrial, inclusive 

equipamentos de comunicação e eletrónicos, automóveis, matérias-primas industriais (minérios de 

metal, ferro e aço, metais preciosos, produtos químicos, plásticos, algodão, lã e outros produtos 

têxteis), assim como produtos e alimentos processados. 

Aeroespacial 

O setor aeroespacial canadiano revela robustez e dinamismo, correspondendo a cerca de 80% das 

receitas anuais da indústria de mais de 22 mil milhões de dólares americanos. Muitas das empresas 

aeroespaciais canadianas já conquistaram uma posição de destaque mundial, sendo fornecedores de 

marcas líderes tais como Boeing, Airbus, Bombardier e Embraer. 

As empresas canadianas produzem e fornecem uma ampla gama de produtos e serviços, incluindo 

aviões regionais e executivos, helicópteros comerciais, motores de aeronaves, simulação de voo, trens 

de aterragem e sistemas espaciais. 
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Este setor emprega mais de 80 mil pessoas, oferece uma força de trabalho altamente qualificada e 

experiente e tem conseguido ganhos expressivos de produtividade nos últimos anos. Desde 2002 que 

o investimento anual em investigação e desenvolvimento aeroespacial cresceu 46% chegando a 1,5 mil 

milhões de dólares em 2010.  

Como membro do Acordo de Comércio Livre da América do Norte (NAFTA), o Canadá está bem 

integrado no mercado norte-americano sendo considerado um dos melhores do mundo. 

Automóvel 

O setor automóvel canadiano é um setor que vai ganhando cada vez mais destaque e referência a nível 

global. O Canadá é responsável por 16% da produção de veículos na América do Norte e é o sexto 

maior exportador mundial de veículos rodoviários. O Canada tem mais de 1.300 empresas do setor 

automóvel que produzem receitas anuais de 71 mil milhões de dólares e exporta anualmente mais de 

53 mil milhões de dólares.  

Entre 2002 e 2011, o investimento de capital anual no setor automóvel do Canadá foi uma média de 3 

mil milhões de dólares, e 460 milhões de dólares nos gastos em investigação e desenvolvimento. As 

principais áreas de pesquisa incluem combustível alternativo, veículos elétricos, design de engenharia 

mecânica, motor e transmissão, materiais avançados, biomecânica e segurança do veículo. 

O setor automóvel canadiano emprega mais de 111 mil trabalhadores, conhecidos por uma forte ética 

laboral, confiabilidade, qualidade e produtividade. As instituições de ensino canadianas garantem um 

fornecimento contínuo de quadros qualificados na engenharia, mecânica, metalurgia, soldagem, 

robótica e sistemas de serviços. 

Entre 2003 e 2011 mais de 110 empresas estrangeiras estabeleceram projetos ligados ao setor 

automóvel canadiano. 

Maquinaria e Equipamento 

A força de trabalho qualificada do Canadá e a especialização em materiais avançados, tecnologias 

híbridas e sistemas inteligentes, máquinas e design continuam a atrair investidores estrangeiros. 

A experiência do Canadá em máquinas e equipamentos é alavancada pela educação, as infraestruturas 

em investigação e desenvolvimento, o fácil acesso aos principais mercados internacionais e a forte 

procura de indústrias nacionais como a agricultura, minérios, indústria aeroespacial, setor automóvel, 

petróleo e gás, produtos químicos e plásticos. 

Este setor tem cerca de 8.700 empresas e emprega mais de 113 mil pessoas, a indústria gerou vendas 

no valor de 44.800 milhões de dólares em 2011. Em 2010 o Canadá exportou mais de 21,5 mil milhões 

de dólares americanos em equipamentos e máquinas, mais do que os EUA, analisando numa base per 

capita. 
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O Canadá é o primeiro país do G-20 a criar uma zona livre de tarifas para as industrias, nomeadamente 

as tarifas sobre toda a entrada de produtos serão eliminadas até 2015. 

Em 2010, o setor da maquinaria e equipamento canadiano conseguiu atrair 5,8 mil milhões de dólares 

americanos em investimento internacional, 75% mais que em 2005. As receitas de máquinas de fabrico 

estão previstas para aumentar em quase 30% em 2015. Em 2010 o valor agregado de fabrico de 

máquinas cresceu 9,4%. 

Entre 2003 e 2011 mais de 50 empresas estrangeiras estabeleceram operações relacionadas com 

máquinas, metais, motores e turbinas. O país é reconhecido como líder global em muitas destas 

indústrias. 

Químicos e Plásticos 

Este setor no Canadá traduz-se em muitos mil milhões de dólares e continua a prosperar graças a 

instalações petroquímicas de classe mundial, matérias-primas a preços competitivos, taxas de imposto 

sobre as sociedades favoráveis, abundância de mão-de-obra qualificada (incluindo cientistas e 

engenheiros), generosos incentivos para a investigação e desenvolvimento (I&D) e um maior acesso à 

indústria norte americana e mercados consumidores. 

Em 2010 o setor de produtos químicos e plásticos gerou um rendimento de 60 mil milhões de dólares, 

com as exportações a representar 57% deste valor. 

O setor dos plásticos do Canadá é sofisticado e multifacetado graças a um grande grupo de mecânicos 

e técnicos altamente qualificados. Apresenta prazos de entrega relativamente curtos, consegue 

integrar-se com outros setores industriais avançados como o aeroespacial, automóvel, equipamentos 

médicos e de telecomunicações. As empresas canadenses são reconhecidas internacionalmente por 

terem experiência na moldagem por injeção de alta qualidade, maquinaria de termoformagem, bem 

como capacidade de extrusão para tubos corrugados e outros perfis de plástico especializados. 

Bio-produtos 

O Canadá está na vanguarda do desenvolvimento de bio-produtos, ou seja, biomateriais, bioenergia e 

bioquímicos. 

As grandes reservas de recursos de biomassa florestal e agrícola, juntamente com as novas tecnologias 

de conversão made-in-Canadá, fornecem uma base sólida para a emergente bio-economia do país. A 

recente abertura da primeira celulose nano-cristalina do país e plantas de ácido sucínico de base 

biológica indicam que os biomateriais podem vir a desempenhar um papel significativo na indústria 

de bio-produtos canadianos. 

O Canadá investiu 2.200 milhões de dólares ao longo de nove anos para apoiar o desenvolvimento da 

indústria de biocombustíveis do país. Como resultado, entre 2003 e 2011, o Canadá registou cerca de 

5.043 patentes relacionadas com bio-produtos. 
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De acordo com os regulamentos federais, o Canadá combina agora uma média de 5% de etanol nas 

suas gasolinas. Desta forma, mais de 30 complexos industriais de etanol e biodiesel já operam no 

Canadá, sendo que se encontram mais oito em fase de proposta. 

O governo canadiano apoia a comercialização industrial de tecnologias desenvolvidas pelas 

universidades e organizações através de vários programas de parceria. 

Alguns exemplos de projetos em curso: em Janeiro de 2012, a CelluForce abriu uma fábrica de 36 

milhões de dólares americanos em Windsor, Quebec, para extrair nano material de fibra de madeira 

seca destinado a aplicações para a nova gama de material de cosméticos e têxteis aeroespaciais e 

materiais de construção; a empresa norte americana Rentech vai construir uma fábrica que visa 

produzir o único tipo de combustível de jato alternativo e certificado para uso na aviação comercial. 

Farmacêutica  

As maiores empresas farmacêuticas do mundo realizam uma ampla gama de operações no Canadá, a 

partir de investigação e desenvolvimento, fabrico, marketing e desenvolvimento de produtos. 

Em 2010 três dos maiores grupos de investidores em investigação e desenvolvimento estrangeiros 

investiram no Canada cerca de 300 milhões de dólares. Alguns exemplos de empresas estrangeiras 

que investem no Canadá: a Sanofi Pasteur (França) anunciou planos para construir uma instalação de 

investigação e desenvolvimento de 101 milhões dólares em Toronto para uma vacina; a Novartis 

Pharmaceuticals Canada (Suíça) anunciou um estudo mundial de ensaios clínicos de doença 

cardiovascular de 40 milhões de dólares a ser sediada em Hamilton, Ontário; a Teva (Israel) investiu 

56 milhões de dólares na Stouffville, em Ontário, para atualizar e expandir a produção de 

medicamentos genéricos. 

Dispositivos médicos 

O setor dos dispositivos médicos tem mais de 1.000 empresas, emprega cerca de 25 mil pessoas e as 

exportações traduziram-se em mais de 2,3 mil milhões de dólares em 2011.  

A indústria de dispositivos médicos do Canadá produz uma vasta gama de produtos de diagnóstico e 

terapêutica e incorporam as mais recentes descobertas de outras indústrias, incluindo a biotecnologia, 

materiais avançados, microeletrónica, telecomunicações, software e informática. 

Alguns exemplos de inovações médicas desenvolvidas no Canadá: o redutor Neovasc Redutor™ e o 

tecido cirúrgico PeriPatch ™ (desenvolvido e fabricado em Vancouver por Neovasc, posteriormente 

adquirida pela Medtronic); produtos à base de cateter para o tratamento cryotherapeutic de doenças 

cardiovasculares, agora utilizados em mais de 500 centros médicos em todo o mundo (desenvolvido 

pela CryoCathTechnologies com sede em Montreal); o único sistema de ressonância magnética 

intraoperatória, móvel e de alta resolução (desenvolvido pela IMRIS com sede em Winnipeg, uma 

empresa de sistemas de terapia guiada por imagem de renome mundial); sistema de radiografia-

imagem digital usado em quase 40 países (desenvolvidos pela Imaging Dynamics em Calgary). 
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Agricultura e agroindústria 

O setor da agroindústria é um dos mais inovadores a nível mundial, oferece aos investidores globais 

uma riqueza de oportunidades em tudo, desde grãos, produção e processamento de oleaginosas, até 

alimentos funcionais e produtos gourmet. Muitas das vantagens do setor incluem abundantes 

matérias-primas agrícolas de alta qualidade e com preços competitivos, uma grande oferta de mão-

de-obra qualificada e acesso aos mercados globais. 

A indústria de processamento de alimentos e bebidas é a maior indústria de transformação no Canadá, 

que responde a 17% do valor total dos embarques de fabricação e 2% do PIB nacional. Cada ano o 

Canadá exporta 21 mil milhões de dólares americanos em alimentos processados e bebidas para um 

total de 180 países. 

Entre 2003 e 2011 cerca de 100 empresas estrangeiras estabeleceram-se no setor dos alimentos e 

bebidas canadianas. Investigadores continuam a descobrir, a desenvolver e a fabricar ingredientes 

saudáveis para produtos naturais da saúde e suplementos dietéticos. 

Com cerca de 700 produtores, os produtos naturais e dietéticas canadianos geram mais de 3,5 mil 

milhões de dólares em receitas. A chave do sucesso advém de um controlo rigoroso de qualidade, 

apertadas normas de segurança, infraestrutura de pesquisa inovadora, recursos naturais abundantes 

e um ambiente de trabalho em equipa colaborativa, entre parceiros públicos e privados. 

Média Digital 

O Canadá posiciona-se como o terceiro maior produtor de jogos de consola graças a uma base forte 

de empresas criativas independentes, créditos generosos e uma infraestrutura de treino e educacional 

sofisticada e flexível. 

Este setor emprega mais de 52 mil pessoas e gera, anualmente, 3,8 mil milhões de dólares. 

Entre 2003 e 2011, o Canadá foi o local de eleição a nível mundial, para o investimento estrangeiro 

direto em jogos de consola. Durante este período cerca de 100 empresas estrangeiras implementaram 

projetos de indústrias criativas do Canadá. Em 2011 o setor cresceu 11% e gerou 1,7 mil milhões de 

dólares de receita. 

Software 

A indústria de software do Canadá apresenta uma série de vantagens, nomeadamente: os custos do 

trabalho em atividades de alto valor agregado são significativamente mais baixos do que nos EUA, 

Japão e Europa e o acesso pleno e livre ao grande mercado dos EUA fazem com que este país seja uma 

opção ideal. 

Em 2011, o setor das TIC empregava cerca de 556 mil pessoas com formação de qualidade, metade 

delas no desenvolvimento de software. Nesse mesmo ano as 250 maiores empresas de TIC do Canadá 
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registaram vendas cujo valor superou mais de 82 mil milhões de dólares. Este total prevê-se aumentar 

devido a uma taxa de crescimento anual esperado de 2,6% até 2015. 

As dez maiores empresas de software do mundo, como IBM, SAP e Microsoft, têm operações de 

investigação e desenvolvimento no Canadá. 

Comunicação Wireless 

As empresas de wireless do Canadá são consideradas líderes mundiais em diversas áreas, tais como: 

redes em malha, WiMAX, RFID, UWB e SDR, assim como banda larga, TV por satélite e aplicações de 

fibra ótica. 

O desempenho do Canadá em tecnologias e aplicações sem fio continua a atrair investidores 

internacionais. Para além da força de trabalho altamente qualificada e experiente, dos custos laborais 

competitivos, R&D a nível mundial, benefícios e taxas favoráveis, o Canadá também oferece um 

mercado consumidor mais experiente e de rápido crescimento. Previu-se que o mercado canadiano 

de serviços de telecomunicações gerasse uma receita de 43.500 milhões dólares americanos em 2012, 

tornando-se no segmento com o crescimento mais rápido.  

As empresas de wireless e telecomunicações canadianas gastam mais de 6.200 milhões de dólares 

anualmente em investigação e desenvolvimento. As empresas canadenses estão na vanguarda de rede 

da próxima geração (NGN) tecnologias, nanomateriais e amplificadores de potência: os avanços que 

irão reduzir o tamanho, peso e consumo de potência dos equipamentos wireless. 

Entre 2003 e 2011, mais de 20 empresas estrangeiras estabeleceram no Canadá projetos na área da 

comunicação sem fios do Canadá. 

Energia Renovável 

O Canadá é um dos poucos exportadores de energia, possui vastos e diversificados recursos de 

energia renovável, incluindo hidroelétrica, solar, eólica, biomassa e energia das marés. 

O desenvolvimento de tecnologias limpas é uma prioridade para todos os níveis de governo 

canadianos (estadual, territorial e regional). Na verdade, muitos apoiam o desenvolvimento de uma 

bio-economia com políticas e incentivos específicos que variam desde créditos tributários e programas 

de educação, até à regulamentação de estímulo de mercado. 

O Canadá tem a terceira maior capacidade de energia renovável no mundo, as fontes renováveis 

geram 17% da sua oferta total de energia primária e mais de 60% da sua capacidade total de 

eletricidade. O governo do Canadá tem como meta conseguir gerar 90% da eletricidade consumida 

pelo país a partir de fontes de emissão zero até 2020.  

O Canadá é o sexto maior consumidor de energia do mundo e os EUA o maior, é ao mesmo tempo o 

principal parceiro comercial do Canadá. Entre 2003 e 2011, 126 empresas estrangeiras 

implementaram projetos no setor das energias renováveis canadianas. 
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Serviços empresariais 

O Canadá tem experiência em várias áreas de serviços empresariais, incluindo engenharia, de recursos 

humanos e gestão de clientes, relacionamento, processo de terceirização, desenvolvimento de 

aplicações, continuidade de negócios e planos de apoio a desastres. 

O setor dos serviços empresariais canadianos gerou, em 2011, mais de 60 mil milhões de dólares em 

receitas e empregou quase 1,3 milhões de pessoas que representaram mais de 7% da força de 

trabalho total do país. 

As empresas estrangeiras têm sido uma fonte de crescimento no setor de serviços empresariais do 

Canadá, e representam cerca de 35% da sede canadiana de operações de gestão. Entre 2003 e 2011, 

mais de 200 empresas estrangeiras implantaram projetos no setor de serviços do negócio do Canadá. 

Graças à sua proximidade e semelhanças culturais com os Estados Unidos, o Canadá tem sido um dos 

maiores fornecedores mundiais de serviços de terceirização em processos de negócios (Business 

Process Outsourcing BPO), desde meados da década de 2000. A indústria de BPO do Canadá é a maior 

comparativamente com os seus parceiros mexicanos, irlandeses e chineses. 

Em 2011, A.T. Kearney classificou o Canadá como o melhor ambiente de negócios da América do Norte 

para serviços de offshoring e o terceiro melhor a nível mundial. Um dos pontos atrativos para 

desenvolvimentos e investimentos neste setor é o facto do Canadá oferecer níveis de imposto sobre o 

rendimento mais atraentes que qualquer outro país.  

Serviços Financeiros 

O setor de serviços financeiros do Canadá caracteriza-se por ser diversificado e extremamente seguro. 

O setor de serviços financeiros inclui bancos, cooperativas, cooperativas de crédito, companhias de 

seguros e corretores, gestores de fundos de pensão, distribuidoras de valores e agências 

independentes. 

O Moody’s Investment Service ocupa o primeiro lugar no setor bancário do Canadá e em todo o 

mundo, pela força e segurança financeira. Nenhum dos grandes bancos canadianos falhou durante a 

crise financeira de 2008-2009 e a revista Bloomberg Markets listou quatro bancos canadianos entre os 

dez mais fortes do mundo. Em 2011, o The World Economic Forum classificou o sistema bancário 

canadiano como o mais sólido do mundo. O Banco Mundial classifica o setor financeiro do Canadá 

como o quinto mundialmente pela sua força de proteção dos investidores. 

O setor financeiro canadense está entre os mais bem regulados a nível mundial e é, responsável por 

muitas das melhores práticas internacionais.  

Entre 2003 e 2011 foram implantadas e estabelecidas mais de 130 empresas estrangeiras no setor de 

serviços financeiros do Canadá. Mais de 25% de todos os investimentos diretos estrangeiros no setor 

envolvem projetos de tecnologia. 
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Turismo 

O setor do turismo é um importante motor da atividade económica em todo o Canadá, representou 

2% do PIB em 2011 e empregou de forma direta, aproximadamente 603,4 mil pessoas. Em 2011, o 

Canadá foi considerado a 9ª economia mais competitiva ao nível deste setor, de acordo com o ranking 

do World Economic Fórum (Travel & Tourism Competitiveness 2011), embora descendo quatro lugares 

face a 2009 (5º lugar). 

O Canadá é visitado anualmente por mais de 35 milhões de pessoas.  

O Canadá apresenta-se como um dos principais países recetores de turistas, tendo ocupado a 

18ªposição no ranking do número de turistas chegados da World Travel Organization em 2011 (menos 

3 posições que em 2010), sendo que perto de 73,6% dos turistas (51,1% das receitas) são dos EUA. 

Seguem-se o Reino Unido, a França, a Alemanha e a Austrália e, ainda com algum peso, o Japão, a 

Coreia do Sul, o México, o Brasil, a China e a Índia, totalizando 15,9 % das viagens (30,1% das receitas) 

para o Canadá em 2011. As receitas geradas com a atividade turística em 2011 colocaram o Canadá no 

18º lugar do ranking, perdendo três posições face a 2010 (15º lugar). Em 2011, o número de turistas no 

Canadá e as receitas geradas aumentaram 5% e 11,5%, respetivamente face aos resultados obtidos 

em 2010. Em 2012 o turismo no Canadá tal como nos E,U.A. cresceu 7% segundo o WTO. 
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1.5. ESTÁDIO DE DESENVOLVIMENTO E ÍNDICE DE COMPETITIVIDADE 

Do relatório de Competitividade Global de Desenvolvimento publicado pelo World Economic Forum 

referente ao período de 2013/2014, observar-se que Canadá se encontra na posição 14 de 148 países, 

tendo mantido a sua posição relativamente ao período anterior.  

Entre os diversos vetores analisados, o país obteve uma média de 5,2 numa escala que vai do 0 ao 7. 

Todos os fatores apresentam valores acima dos 50%, ou seja acima de 3,5, o que indica que o país 

apresenta um grande posicionamento face aos países incluídos neste relatório. 

Estádio de desenvolvimento 

 

 

 

FONTE: THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2013-2014, WORLD ECONOMIC FORUM 

Em termos de estádio de desenvolvimento, o World Economic Forum destaca três grandes fases, 

estando o Canadá posicionada no terceiro desses estádios. Assim, é um país que se destaca por 

assentar na inovação e que se deve ao elevado posicionamento e competitividade que o país possui 

na grande maioria dos vetores. Os fatores que apresentam melhor classificação são a saúde e a 

educação primária, as infraestruturas, a prontidão tecnológica, a dimensão de mercado e a formação 

e a educação superior. 
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1.6. RELAÇÕES BILATERAIS PORTUGAL/CANADÁ 

Segundo Pedro Moitinho de Almeida (embaixador de Portugal em Ottawa), as relações entre Portugal 

e o Canadá são fortes devido à história em comum que remonta ao tempo dos Descobrimentos e ao 

início da pesca do bacalhau ao largo da Terra Nova, no séc. XVI., notável pelo amplo leque de interesses 

comuns e pela intensidade dos valores que partilham. Outro facto que enfatiza a relação entre os dois 

países e constitui um importante canal de intercâmbio cultural e económico são os cerca de 500 mil 

portugueses e luso-descendentes residentes nas Províncias de Ontário, Quebeque e Colúmbia 

Britânica. 

As relações comerciais entre o Canadá e Portugal apesar de terem ainda uma fraca dimensão inclui 

diversos produtos tradicionais portugueses tais como vinho, cortiça, confeções, calçado, têxteis, como 

também equipamentos e maquinaria, produtos farmacêuticos, telecomunicações, energias reno-

váveis, aeronáutica e biotecnologia. 

Comércio 

As relações comerciais entre Portugal e o Canadá têm um peso pouco significativo no comércio 

internacional português, tendo sido este país, em 2011, o 27º cliente de Portugal, com uma quota de 

0,48% do total das exportações de mercadorias e o 32º fornecedor, representando 0,38% das nossas 

importações. No entanto prevê-se uma descida das exportações de Portugal para o Canadá para a 30ª 

posição em 2012. 

Segundo o INE, a relação comercial entre Portugal e o Canadá nos últimos anos tem-se revelado 

favorável para Portugal, com exceção dos anos 2003, 2008, 2010 e 2011, em que os saldos foram 

negativos.  

 

IMPORTÂNCIA DO CANADÁ NOS FLUXOS COMERCIAIS DE PORTUGAL 

 2008 2009 2010 2011 2012 (Jan/Set) 

Como cliente 27 24 26 27 30 

Como fornecedor 37 39 32 32 50 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 

 

Exportações 

Em termos de evolução, destaca-se que as exportações registaram uma quebra em 2009 (-27% face a 

2008) sendo que nos anos de 2010 e 2011 a média de crescimento rondou os 24,5%. Em 2008 foi 

alcançado um valor exportado record face ao histórico dos últimos dez anos, em 2010 houve uma 

recuperação e em 2011 o valor registado já foi superior ao máximo referido em 9%. Em 2012, de Janeiro 

a Setembro, assinala-se uma ligeira quebra de 7,1% relativamente ao mesmo período de 2011. 
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As exportações portuguesas para o Canadá atingiram os 204.948 milhões de euros em 2011, quando 

o valor médio das exportações nos três anos anteriores tinha rondado os 168,2 milhões de euros. 

Os principais produtos exportados para o Canadá são: os alimentares, os metais comuns, as matérias 

têxteis e os combustíveis minerais, que representaram em 2011, 61,6% das vendas de Portugal para 

este mercado.  

 

EXPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS EM 2007, 2010 E 2011 

 

 Fonte: INE 

 

Os produtos exportados mais significativos em 2011 foram os seguintes: vinhos de uvas frescas (nos 

produtos alimentares) com um crescimento de 19,3%, seguindo-se as barras de ferro ou aço (+144,6%) 

(no grupo dos metais comuns); na 3ª posição surgem os óleos de petróleo e minerais betuminosos 

(+11,8%) (no grupo dos combustíveis), que abrangem os biocompostos orgânicos que cresceram 

+88,3%; na 6ª posição os cordéis, cordas e cabos (+11,8%), (no grupo dos materiais têxteis). De seguida, 

destaca-se ainda o calçado (4ª posição) e a cortiça (5ª posição), com crescimentos de +46,5% e -12,4%, 

respetivamente. 

Os principais grupos de produtos têm vindo a registar aumentos desde 2007, excetuando as matérias 

têxteis que têm apresentado uma tendência negativa, alterada nos primeiros 9 meses de 2012, de 

Janeiro a Setembro, face ao mesmo período de 2011, com um crescimento de 14,3%. Os produtos 

alimentares mantiveram um crescimento firme no período 2007/2011, incluindo nos primeiros 9 

meses de 2012. Os metais comuns, que lideram a lista dos grupos de produtos exportados com maior 

crescimento entre 2010 e 2011 (+105,9% e +375,1% entre 2007 e 2011), registaram uma ligeira quebra 

de Janeiro a Setembro de 2012, face a idêntico período de 2011. Os combustíveis minerais, de 2010 a 

2011, apresentaram um crescimento de 10,2%. 
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Dos restantes grupos, destacam-se: as exportações de metais comuns com um maior crescimento 

entre 2010 e 2012 (+105,9% e +375,1% entre 2007 e 2011), registam uma ligeira quebra de Janeiro a 

Setembro de 2012, face a idêntico período de 2011; ainda as exportações combustíveis minerais, de 

2010 a 2011, apresentaram um crescimento de 10,2%; os grupos dos produtos com maiores 

crescimentos, entre 2010 e 2011, excetuando os quatro principais conjuntos, destacam-se o calçado 

com +48,6%, as máquinas e aparelhos com +35,4% e o vestuário com 24,3%. 

Nos primeiros nove meses de 2012, o vestuário apresentou um crescimento forte de +43,2% e o 

calçado mostra um fraco incremento de +0,6%. As máquinas e aparelhos retrocedem cerca de 38,2%. 

Neste período, os grupos com maiores acréscimos foram os instrumentos de ótica e precisão (+87,1%), 

as madeiras e cortiça (+48,3%) e as peles e couros (+43,2%). Destaca-se ainda a evolução positiva das 

roupas de cama e tecidos de malha (vestuário), com cerca de +29%, e das outras chapas e lâminas de 

plástico (químicos) com +29%. 

Segundo o GEE (Gabinete de Estratégica e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego), cerca de 

57% dos produtos industriais transformados exportados de Portugal para o Canadá, em 2010, 

continham um grau de intensidade tecnológica baixa, 32% média-baixa e 4% alta. Em 2006, 67% dos 

produtos tinham um grau de intensidade baixa, 19% média-baixa e 2% alta. 

No que diz respeito á exportação de serviços o Canadá foi o 18º cliente de Portugal em 2011, 

representando as exportações para este mercado cerca de 1% do total de serviços vendidos em 

mercados externos. No período de 2007 a 2011, as exportações evoluíram negativamente em 2007 e 

2009, a uma taxa média anual de -8%. No final do período, 2009 a 2011, a tendência alterou-se, tendo 

as exportações crescido a uma taxa média de 18% e que se mantém, mas a um ritmo mais baixo, na 

ordem dos 2,3%, nos primeiros nove meses de 2012. 

De acordo com os dados publicados pelo INE, em 2011 existiram 1.118 empresas em Portugal que 

exportaram para o Canadá, mais 46 do que em 2010. 

Importações 

Por seu turno no que concerne às importações canadianas com destino Portugal, realça-se, por um 

lado, que em 2009 foi registado uma quebra acentuada (-49% face a 2008) e mais ligeira em 2011 (-3% 

relativamente a 2010) e, por outro, que em 2008 e 2010 o valor importado quase duplicou em relação 

aos respetivos anos antecedentes. Comparando os meses de Janeiro a Setembro de 2011 e 2012 

verifica-se uma quebra de superior a 50%. 

As importações canadianas para Portugal atingiram os 219.498 milhões de euros em 2011, quando o 

valor médio das importações nos três anos anteriores tinha rondado os 188,9 milhões de euros. No 

entanto as exportações do Canadá para Portugal em 2011 diminuíram 21,4% passando o nosso país 

do 48º cliente em 2010 para o 56º em 2011. 
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As importações provenientes do Canadá, em 2011, concentraram-se em quatro grupos de produtos: 

agrícolas, químicos, máquinas e aparelhos e pasta de celulósicas e de papel que representaram 91,7% 

do total importado (44,6% em 2010 e 82,6% em 2007).  

 

IMPORTAÇÕES POR GRUPO DE PRODUTOS EM 2007, 2010 E 2011 

 

Fonte: INE 

 

Os principais produtos importados, entre Janeiro e Setembro de 2012, foram de produtos agrícolas 

com 46,8% das importações provenientes do Canadá (destacando-se: sementes 13,9%, trigo 13,1%, 

óleos 12,9%), 20,9% foram produtos químicos, 11,9% corresponderam a máquinas e aparelhos e 8,8% 

a metais comuns. Este período quando comparado com o período homólogo do ano anterior, para 

além dos produtos químicos, as importações de três grupos de produtos apresentou crescimentos 

assinaláveis: metais comuns com +46,7%; alimentares com +685,7% e plásticos e borracha com 

+107,2%. 

Os produtos agrícolas importados apresentaram um crescimento contínuo de 2007 a 2011. Nos 

primeiros 9 meses de 2012 apresentam uma ligeira quebra quando comparados com o período 

homólogo de 2011. 

Em contrapartida os veículos e outro material de transporte, bem como os combustíveis minerais, que 

se encontravam em posições cimeiras entre 2009 e 2010 apresentaram quebras de -99,9% e -98,3, 

respetivamente entre 2010 e 2011. De Janeiro a Setembro de 2012 mantiveram a mesma tendência (-

14,7% e -49,3%, respetivamente), quando relacionado com idêntico período de 2011. 

Existe um conjunto de seis grupos de produtos que, entre Janeiro e Setembro de 2012, registou 

variações negativas acentuadas, face a igual período de 2011, que foram as peles e couros (-91,1%), os 
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agrícolas (-73,3%), o vestuário (-60,9%), as pastas celulósicas e papel (-60,1%), os combustíveis minerais 

(-49,3%) e a madeira e cortiça (-44,3%). 

Segundo o GEE, cerca de 60% dos produtos industriais transformados importados do Canadá, em 

2010, continham um grau de intensidade tecnológica alto, 20% média-baixa e 12% baixa. Em 2007, 

34% registara um alto grau de intensidade tecnológica, 29% apresentava baixa tecnologia e 27% 

média-alta. 

No que diz respeito à importação de serviços o Canadá posicionou-se 14º lugar como fornecedor 

representando também aproximadamente 1% do total dos serviços importados por Portugal. As 

importações, que desde do início do período tinham vindo a crescer consistentemente, a uma taxa 

média de 9%, apresentaram uma quebra de 8,7% em 2011 relativamente ao ano anterior. De Janeiro 

a Setembro de 2012 as importações retomam o crescimento, apresentando uma taxa de 5,3% quando 

comparadas com o período homólogo do ano anterior. 

Segundo o INE, em 2011 foram contabilizadas 783 empresas em Portugal importadoras de produtos 

do Canadá, sendo que em 2007 o número assinalado foi de 1.389 e em 2010 de 864 empresas. 

 

Balança comercial 

Segundo o INE, de 2007 a 2012 as exportações têm registado uma média anual de 35,2% e as 

exportações 11,8%. Evidenciando o facto que em 2009 as exportações diminuíram cerca de -27% que 

em 2008, o ano em que se registou um numero recorde de exportações.  

No que diz respeito às importações 2009, 2011 e 2012 foi onde se verificou uma quebra acentuada e 

os anos de 2008 e 2010 a tendência foi a inversa tendo o valor de importações duplicado relativamente 

aos anos antecedentes. 

RELAÇÕES COMERCIAIS BILATERAIS ENTRE PORTUGAL E CANADÁ (2007-2011) 
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Fonte: INE 

 

Apesar do Canadá ter um peso bastante reduzido nas transações comerciais a balança comercial 

bilateral tem sido favorável a Portugal, com exceção dos anos de 2003, 2008, 2010 e 2011 onde o saldo 

foi negativo.  

 

TROCAS COMERCIAIS ENTRE PORTUGAL E CANADÁ (103 EUR) 

 2008 2009 2010 2011 

Portugal exportações Canadá 188.534 137.555 178.422 204.948 

Portugal exportações Mundo 38.847.346 31.696.763 37.267.907 42.870.151 

Peso Canadá 0,49% 0,43% 0,48% 0,48% 

Portugal importações Canadá 225.124 114.920 226.354 219.498 

Portugal importações Mundo 64.193.886 51.378.501 58.647.391 59.242.900 

Peso Canadá 0,35% 0,22% 0,39% 0,37% 

Saldo Portugal-Canadá -36.590 -22.635 -47.932 -14.550 

Coeficiente de Cobertura (%) 83,7% 119,7% 78,8% 93,4% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) via Ficha de mercado AICEP 

 

A balança de serviços entre Portugal e o Canadá, no período de 2007 a 2011, apresentou sempre um 

saldo favorável a Portugal e um coeficiente de cobertura das importações elevado ao longo do período, 

mantendo-se a tendência nos primeiros nove meses de 2012. 

RELAÇÕES COMERCIAIS BILATERAIS DE SERVIÇOS ENTRE PORTUGAL E CANADÁ (2007-2011) 
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O Canadá evidencia-se como emissor de investimento para Portugal, no entanto o contrário não se verifica uma vez 

que os fluxos de investimento direto português no estrangeiro (IPDE), no Canadá entre 2007 e 2011 não foram muito 

significativos. A melhor performance foi obtida em 2009, ano em que o Canadá recebeu 0,52% do total do 

investimento bruto realizado por Portugal fora de portas.  

Apesar do fluxo de investimento entre Portugal e o Canadá ser favorável a Portugal, o investimento direto estrangeiro 

(IDE) com origem no mercado canadiano tem vindo a perder importância desde 2007, uma vez que em 2006 este 

mercado posicionara-se no 6º lugar como maior investidor em Portugal, quando em 2009 e 2010 ocupou o 33º e 20º 

lugar, respetivamente. No entanto em 2011 assistiu-se a uma recuperação, passando a ocupar a 13ª posição. Nesse 

ano, os fluxos de investimento realizado em Portugal representaram cerca de 0,3% face ao total de investimento 

estrangeiro, quando em 2006 tivera um peso de 5%. 

IMPORTÂNCIA DO CANADÁ NOS FLUXOS DE INVESTIMENTO PARA PORTUGAL 

(103 EUR)  2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan/set 

Portugal como recetor (IDE) Posição 10ª 11ª 33ª 20ª 13ª 25ª 

% 2,27 1,70 0,0 0,04 0,28 0,01 

20ªPortugal como emissor (IDPE) Posição 22ª 42ª 39ª 17ª 30ª 26ª 

% 0,2 0,0 0,0 0,5 0,1 0,13 

 Fonte: Banco de Portugal 

O investimento bruto direto do Canadá em Portugal ao longo do período de 2007 e 2011 registou 

algumas oscilações. O desinvestimento registou grandes oscilações ao longo do período de 2006 e 

2011, destacando os valores registados em 2007, 2009 e 2011 que, por serem muito elevados, 

conduziram a investimento líquido negativo, situação que apenas ocorrera, nos últimos dez anos, em 

2004 e 2005. O montante mais baixo dos últimos dez anos foi atingindo em 2009, desde 2007 até esse 

ano assistiu-se a uma redução da média anual de IDE de 59%. No que diz respeito ao investimento em 

2010 iniciou-se uma evolução positiva no investimento bruto do Canadá em Portugal sendo que em 

2011 esse investimento atingiu os 110 milhões de euros. Segundo dados do Banco de Portugal entre 

Janeiro e Setembro de 2012 o investimento canadiano diminuiu menos 97,4% em relação ao mesmo 

período de 2011. 
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INVESTIMENTO DIRETO DO CANADÁ EM PORTUGAL 

 

Fonte: Banco de Portugal 
 

Apesar das oscilações regista-se um maior fluxo de investimento do Canadá em Portugal que o 

contrário. No entanto também o investimento bruto português no Canadá registou oscilações entre 

2006 e 2011, principalmente em 2011 em que se registou o menor investimento liquido desse período. 

INVESTIMENTO DIRETO DE PORTUGAL NO CANADÁ 

 

 Fonte: Banco de Portugal 

 

Entre Janeiro e Setembro de 2012, o IDPE no Canadá apresentou já um montante de investimento 

realizado superior ao do ano de 2011 (+ 57%), sendo que em simultâneo ocorreu um abrandamento 

dos níveis de desinvestimento (-81,9), valor inferior ao verificado anualmente em todo o período. 
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1.7. PARCEIROS COMERCIAIS, DE INVESTIMENTO E POLÍTICO-INSTITUCIONAIS 

À semelhança do que se verifica com o tecido empresarial, também na esfera de países, se torna 

verdadeiramente importante o estabelecimento de um conjunto privilegiado de relações com países 

terceiros. Estas relações poderão advir de situações distintas mas que, em muitos casos, se centram 

nos parceiros a nível comercial, de investimento e político-institucionais. 

Nos próximos subpontos, procurar-se-á expor os países com os quais o Canadá tem estabelecido 

relações de maior proximidade. 

 

Comércio 

O comércio externo desempenha um papel importante na economia canadiana, prova disso é o facto 

das exportações e as importações terem representado, respetivamente, 30,6% e 31,8% do PIB em 

2011. Nesse ano, o Canadá foi o 13º exportador e o 11º importador a nível mundial. 

O principal parceiro comercial é, como já referido anteriormente, os Estados Unidos seguido do Reino 

Unido, China e Japão. Em 2011 os EUA absorveram cerca de 75% do total de exportações e os outros 

três referidos apenas pouco mais de 10%. Entre 2009 e 2011 o Reino Unido e a China foram adquirindo 

mais importância nas exportações canadianas, registando um aumento de 70%. 

Fazendo uma análise aos mercados globais, as exportações canadianas para a União Europeia dos 27 

representaram 9% do total exportado em 2011 do qual 47% foi para o Reino Unido. As exportações 

canadianas representaram em 2011 apenas 0,6% do total importado pelos países da UE 27. A Ásia 

absorveu cerca de 11,6% do total exportado pelo Canadá em 2011, registando um aumento de cerca 

de 22% face ao ano anterior, enquanto os países do Mercosul representaram cerca de 0,9% do total (+ 

62% em 2011) e os países do continente africano aproximadamente 0,8% (+ 11,8% em 2011). 
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EXPORTAÇÕES CANADIANAS POR DESTINO – 2011 

 

 Fonte: International Trade Center 

No sentido contrário como principais fornecedores destacaram-se os E.U.A. que constituiu cerca de 

50% do total das importações canadianas, seguido da China com 11%, México com 6%, Japão com 3% 

e Alemanha com 3%. A China e o México foram os fornecedores cuja quota do mercado foi 

aumentando de 2007 para 2011, passando de 9,4% e 4,2% para 10,8% e 5,5% respetivamente 

enquanto o Japão e a Alemanha mantiveram as quotas quase inalteradas. Os E.U.A. foi o único que 

registou uma balança comercial positiva em 2011.  

Aumentando o universo dos principais fornecedores para 10, em 2011 registaram um aumento das 

suas vendas os seguintes países: Argélia (+59,4%), Alemanha (+17,8%) e México (+23,7%). Entre 2007 e 

2011, destaca-se o México (+54,6%), a China (+35,8%), a Coreia do Sul (+33%) e a Alemanha (+20,2%), 

com acréscimos mais significativos. Com decréscimos mais significativos destaca-se o Japão (-8,7%) e 

o Reino Unido (-2,7%). 

Fazendo uma análise aos mercados globais, as importações canadianas provenientes da União 

Europeia dos 27 representaram 11,6% do total importado em 2011 do qual 66,7% foi da Zona Euro. As 

importações canadianas representaram em 2011 apenas 0,7% do total exportado pelos países da UE 

27, no entanto aumentaram cerca de 17% relativamente a 2010. A Ásia enviou 22,4% do total 

importado pelo Canadá em 2011, os países do Mercosul representaram 1,57% do total e os países do 

continente africano 3,2%. 
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IMPORTAÇÕES CANADIANAS POR DESTINO – 2011 

Fonte: International Trade Center 

 

Investimento 

De acordo com os dados publicados pela UNCTAD, o Canadá registou em 2011, em termos absolutos, um maior 

contributo no investimento internacional, contudo ainda abaixo dos níveis de 2007/2008. Em 2011, o país foi o 12º 

recetor de investimento direto estrangeiro (IDE) e o 12º maior investidor, com crescimentos em relação a 2010 de 

74,8% e 28,5%, respetivamente. De referir que em 2007 posicionara-se no 4º lugar como recetor de IDE e, em 2008, 

no 6º como emissor. 

No período de 2007-2011 a média anual do investimento estrangeiro realizado no Canadá foi de aproximadamente 

40,6 mil milhões de USD e do investimento realizado por agentes económicos do Canadá em mercados externos, 

rondou os 53,5 mil milhões de USD. 

O investimento direto estrangeiro realizado no Canadá, em 2011, representou cerca de 2,7% do total do investimento 

internacional, quando em 2007, ano em que foi registado um valor recorde face ao histórico dos últimos dez anos, 

tivera um peso de 5,8%. O investimento do Canadá em mercados externos, representou cerca de 2,9% em 2011, 

quando no ano de 2008 tinha um peso na ordem dos 4,1%, correspondente ao montante de investimento mais 

elevado dos últimos dez anos. 

De acordo com o relatório do Foreign Affairs and International Trade Canada4, a origem do IDE por países/regiões 

em 2011 foi a seguinte: 47,2% - EUA; 34,5% - União Europeia e 0,5% - Japão. Entre 2010 e 2011, o investimento 

americano no Canadá cresceu 10%, enquanto o investimento japonês regrediu 87,6%. O IDE proveniente dos países 

da União Europeia, na sua maioria do Reino Unido, registou uma subida muito acentuada (+843,8%). 
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A maioria dos projetos foi dirigida para o setor das energias e dos minerais metálicos com 54%, seguindo-se 11% para 

as máquinas e o equipamento de transporte, os serviços financeiros e de seguros e dos serviços e comércio de retalho 

com 4% cada e 1% para a madeira e papel. Os restantes 26% dispersaram-se por outras indústrias. 

De acordo com o “World Investment Report 2012” da agência das Nações Unidas para o Comércio e Investimento 

(UNCTAD), quando inserido no contexto dos países da América do Norte, o Canadá apresenta pouca preponderância 

no domínio da entrada de fluxos de investimento relativamente ao seu vizinho, os Estados Unidos.  

Os países ricos em recursos naturais, como o Canadá, conseguem atrair investimento estrangeiro pelo petróleo e gás, 

especialmente para os combustíveis fósseis não convencionais, e em minerais, como minério de carvão, cobre e ferro. 

A indústria de extração em particular a procura de carvão, cobre e ferro continuam a contribuir para a entrada de IDE 

no Canadá.  

 

FLUXOS DE ENTRADA DE INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO (EM MILHÕES DE USD) 

IDE (fluxo de entrada) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Países da América do Norte       

- Estados Unidos 237.136 215.952 306.366 143.604 197.905 226.937 

- Canadá 60.294 114.652 51.177 21.406 23.413 40.932 

Fonte: World Investment Report 2012 

 

No que se refere ao investimento canadiano no exterior, no ano de 2011 cresceu cerca de 13,8% 

alterando a tendência verificada nos dois anos anteriores. Os principais destinos foram a União 

Europeia (UE) e os EUA. e nas restantes zonas económicas a evolução do investimento canadiano no 

estrangeiro foi negativo. 

O destino deste investimento em termos setoriais foram os serviços financeiros e de seguros com 53%, 

as energias e os minerais metálicos com 16%, cerca de 10% para os serviços e comércio de retalho, 3% 

para a madeira e papel e 1% destinou-se a máquinas e equipamento de transporte. Todas as outras 

indústrias representaram, em conjunto, 18%. 

Voltando a enquadrar o Canadá no contexto dos países da América do Norte, percebe-se mais uma 

vez que os Estados Unidos apresentam uma posição de destaque e bastante superior.  

 

FLUXOS DE SAÍDA DE INVESTIMENTO DIRETO ESTRANGEIRO (EM MILHÕES DE USD) 

IDE (fluxo de entrada) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Países da América do Norte       

- Estados Unidos 224.220 393.518 308.296 266.955 304.399 396.656 

- Canadá 46.214 57.726 79.794 41.665 38.585 49.569 

Fonte: World Investment Report 2012 
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Alguns exemplos de negócios que a indústria de extração moveu promovendo a entrada e saída de 

investimento direto estrangeiro, foi a compra da Equinox Minerals (Austrália) pela maior produtora de 

ouro do mundo, a Barrick Gold (Canadá) no valor de 7,35 mil milhões de dólares, bem como as da 

Consolidated Thompson Iron Mines (Canadá) por Cliffs Natural Resources (Estados Unidos) no valor 

de 4.35 mil milhões de dólares e Western Coal (Canadá) por Walter Energy (Estados Unidos) por 2,91 

mil milhões de dólares. 

As empresas transnacionais de países em desenvolvimento também foram cada vez mais aumentando 

a sua procura de recursos naturais no exterior, inclusive nos países desenvolvidos. A Sinopec (China) 

adquiriu a exploração de gás e petróleo da Daylight Energia (Canadá) no valor de 2,07 mil milhões de 

dólares. A companhia de petróleo brasileira HRT Participações adquiriu a UNX Energy (Canadá) por 

711 milhões de dólares. 

 

Político-institucionais 

Sendo inegável a importância que as ligações comerciais e de investimento assume, não é menos 

importante sublinhar a relevância da presença em organizações internacionais.   

No contexto norte-americano a economia canadiana é determinada pelo acordo NAFTA (com os EUA 

e México) e pela fortíssima interdependência da economia americana. A nível internacional o Canadá 

é também país membro das principais organizações de cooperação económica, como o G7/G8, o G20, 

a APEC – Cooperação Económica Ásia Pacífico, a OCDE, a OMC, o Banco Mundial e outras. 

 

ORGANIZAÇÕES INTERNACIONAIS ÀS QUAIS O CANADÁ PERTENCE 

Organização Países Participantes 

Commonweath 53 países, incluindo Canadá 

Banco Europeu de Reconstrução e 

Desenvolvimento – BERD 
187 países, incluindo Canadá 

Banco Asiático de Desenvolvimento – BasD 67 países, incluindo Canadá 

Banco Inter-Americano de Desenvolvimento - BID 48 países, incluindo Canadá 

Banco Africano de Desenvolvimento – BafD 76 países, incluindo Canadá 

Banco de Compensações Internacionais  50 países, incluindo Canadá 

Organização do Tratado Atlântico Norte - NATO  28 países, incluindo Canadá 

Organização da Cooperação de Desenvolvimento 

Economico – OCDE 
33 países, incluindo Canadá 

Organização das Nações Unidas – UNO 192 países, incluindo Canadá 

Organização Mundial do Comércio – OMC 153 países, incluindo Canadá 

Acordo Norte-Americano do Comércio Livre - 

NAFTA 
Canadá, México e E.U.A. 

Organização dos Estados Americanos – OEA /OAS 35 países, incluindo Canadá 

Fórum de Cooperação Económica da Ásia e do 

Pacífico – APEC 

Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Coreia do Sul, EUA, 

Filipinas, China, Indonésia, Japão, Malásia, México, 

Nova Zelândia, Papua-Nova Guiné, Perú, República 
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Popular da China, Rússia, Singapura, Tailândia, Taiwan 

e Vietname. 

Conselho de Cooperação Económica do Pacífico - 

PECC 

Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Colômbia, Coreia do 

Sul, Equador, EUA, Filipinas, Hong Kong-China, 

Indonésia, Japão, Malásia, México, Mongólia, Nova 

Zelândia, Peru, República Popular da China, Singapura, 

Tailândia, Taiwan, Vietname e o Pacific Island Forum 

 

Fonte: AICEP Portugal 
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1.8. CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO 

Os pontos que se seguem, apresentam as condições legais para aceder ao mercado canadiano no que 

concerne trocas comerciais e investimento. A informação aqui apresentada compreende excertos do 

documento intitulado de “Canadá – Ficha de Mercado”, produzida pela AICEP. 

Regime de Importação 

O mercado canadiano é reconhecido a nível mundial e caracteriza-se por uma forte ligação aos Estados 

Unidos. O NAFTA consagrou uma progressiva liberalização das trocas comerciais entre os países 

membros bem como a participação em acordos e organizações. No entanto, este país vive um impasse 

constitucional entre a população anglófona e francófona o que tem tradicionalmente dividido o 

Canadá, depara-se ainda com disputas sobre impostos comerciais, ações militares multilaterais, leis 

de imigração, entre outros que cria tensões entre o Canadá e os Estados Unidos.  

 

1º QUAIS AS RESTRIÇÕES ÀS EXPORTAÇÕES PARA O CANADÁ? 

Embora a maioria dos bens possa entrar livremente no Canadá, a importação de certas categorias de 

mercadorias e de produtos proveniente de determinados países, pode ser proibida ou condicionada. 

Desta forma o Canadá pretende proteger certos setores da sua economia, regular o mercado, 

salvaguardar a saúde e o bem-estar dos consumidores, bem como proteger a vida animal e vegetal. 

O organismo que administra as medidas protecionistas e de controlo tem o nome de Trade Controls 

& Technical Barriers Bureau (TCTBB) do Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT): 

 http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?view=d 

O enquadramento legal é definido pelo Export and Import Permits Act.  

Os produtos sujeitos a limitações são listados no Import Control List (ICL): 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/regulations/C.R.C.,_c._604/page-1.html  

A sua importação só é permitida mediante autorização do TCTBB que, para tal, emite-se um Import 

Permit. 

Para muitos dos produtos listados no ICL vigora um sistema de quotas e pode, ainda, haver restrições 

quanto aos países de origem. O ICL inclui produtos dentro de quatro categorias:  

 Têxteis e confeções; 

 Produtos agrícolas; 

 Produtos de aço; 

 Armas e munições.  

São exemplos: certos tipos de tecidos de lã e de tecidos de algodão; fio de polyester; toalhas de 

algodão; roupa de inverno do tipo fatos de neve e esqui; blusas e camisas; calças; jeans; roupa interior; 

http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_inglesa
http://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_francesa
http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?view=d
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casacos; fatos; camisolas; aves; carne e preparados de aves para alimentação humana; ovos; leite; 

manteiga; queijo; cereais; produtos semiacabados em aço; armas e munições diversas. 

A importação de produtos alimentares é rigorosamente controlada pelo governo canadiano, por via 

da Canadian Food Inspection Agency (CFIA):  

 http://www inspection.gc.ca/eng/1297964599443/1297965645317. 

Para muitos deles, exige determinado tipo de certificações, que podem mesmo incluir a certificação 

do fabricante/exportador. Por exemplo, os produtos de carne só podem ser importados de países cujo 

sistema de fiscalização e controlo de qualidade foi aprovado pela CFIA e, mais ainda, uma empresa 

que queira exportar produtos de carne para o Canadá tem igualmente que ser “certificada” pelo CFIA. 

O Guide to Importing Food Products Commercially contém informação importante sobre estas 

matérias: 

 http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml. 

A importação e comercialização de bebidas alcoólicas fazem parte do monopólio do Governo 

canadiano em todas as províncias, com exceção de “Alberta” (cujo sistema é misto e não totalmente 

privatizado, sobretudo no que respeita à importação – a distribuição é inteiramente privada).  

É, pois, por via dos monopólios provinciais, Canadian Liquor Boards – que o Canadá importa vinhos e 

outras bebidas alcoólicas de todas as partes do Mundo: 

 http://www.thekirkwoodgroup.com/pages/boards.aspx 

O primeiro passo para um exportador que queira introduzir um produto vinícola novo no mercado é 

a escolha de um agente que, depois de devidamente licenciado pelo monopólio, é o interlocutor e o 

agente promocional dos produtos do exportador. Os principais agentes têm uma presença nacional 

em todos os mercados provinciais, mas a grande maioria são regionais. 

Outro aspeto a ter em consideração é o facto de alguns agentes serem mais especializados no setor 

horeca canadiano ou nas várias comunidades Luso-Canadianas. Os produtores interessados em 

vender para o Canadá devem, antes de mais, identificar qual o segmento mais apropriado aos seus 

produtos, tendo em conta vários fatores como, por exemplo, o preço, a qualidade e a produção 

(quantidades disponíveis). 

A importação de produtos como medicamentos e outros que possam apresentar risco para a saúde 

dos consumidores é rigorosamente fiscalizada pelo departamento Health Canada, que aprova ou não 

a entrada desses produtos: 

 http://www.hcsc.gc.ca/index-eng.php 

A rotulagem de bens destinados ao mercado canadiano rege-se pelas regras definidas no Consumer 

Packaging and Labeling Act: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38  

http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/imp/guide1e.shtml
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A rotulagem dos têxteis se encontra regulada no Textile Labelling Act: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-10 

Um dos aspetos a reter é a obrigatoriedade dos rótulos e etiquetas conterem as duas línguas oficiais, 

inglês e francês. No que respeita aos géneros alimentícios, para além do rótulo com informação básica 

(http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/core-

requirements/eng/1332175467903/1332175533642), o Canadá exige, à semelhança do que vigora há 

muito nos EUA, o rótulo nutricional: 

 Nutrition Labelling – http://www.hc-sc.gc.ca/fn-an/label-etiquet/nutrition/index-eng.php  

No Site da CFIA, encontra-se um útil Nutrition Labelling Toolkit:  

 http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/nutrikit/nutrikite.shtml 

No que respeita às questões de qualidade técnica dos produtos o mercado é bastante exigente. Assim, 

todos os bens que entram no Canadá têm que estar conformes com a regulamentação canadiana, 

sendo fundamentais os aspetos ligados à segurança. O Hazardous Products Act contém 

regulamentação sobre esta matéria para muitos e variados produtos como brinquedos, capacetes, 

isqueiros, produtos cerâmicos, carpetes, entre outros: 

 http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3 

Em relação a aparelhos, maquinaria e equipamentos industriais, é importante serem respeitadas as 

especificações técnicas canadianas. De facto, muitos destes produtos, para serem comercializados no 

Canadá, têm que obter certificação “CSA” junto do Canadian Standards Association: 

 http://www.csa.ca/cm/ca/en/home 

Os interessados podem aceder a uma grande diversidade de informação relevante produzida pelo 

Standards Council of Canada (SCC), consultando o respetivo Site: 

 http://www.scc.ca 

Uma outra certificação bastante utilizada no Canadá é a UL/ULC, do Underwriters Laboratories of 

Canada: 

 http://www.ul.com/canada/eng/pages 

Tratando-se de máquinas e equipamentos elétricos para serem instalados ou comercializados no 

Canadá, devem os mesmos ser aprovados pelo Electrical Safety Authority, nomeadamente na província 

de Ontário: 

 http://www.esasafe.com 

 

 

http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/core-requirements/eng/1332175467903/1332175533642
http://www.inspection.gc.ca/food/labelling/core-requirements/eng/1332175467903/1332175533642
http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/nutrikit/nutrikite.shtml
http://www.scc.ca/
http://www.esasafe.com/
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2º QUAIS OS IMPOSTOS A SUPORTAR? 

No que se refere à tributação, a Pauta Aduaneira canadiana (Customs Tariff) segue o Sistema 

Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) e os direitos aduaneiros que 

recaem sobre a importação de mercadorias podem ser consultados na página da Canada Border 

Services Agency: 

 http://www.cbsa.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/menu-eng.html 

A maioria dos produtos importados (incluindo os provenientes da UE) está sujeita às imposições 

aduaneiras decorrentes da aplicação da Cláusula da Nação Mais Favorecida (MFN tariff), ao abrigo da 

qual os países contratantes se comprometem a alargar às suas trocas comerciais recíprocas as 

vantagens aduaneiras que venham a conceder a um país terceiro. 

Para além dos direitos aduaneiros, sobre os bens importados incide, ainda, o Goods and Services Tax 

(GST), à taxa de 5%. Em algumas províncias existe ainda um imposto provincial sobre o consumo de 

bens e serviços – Provincial Sales Tax (PST) ou Retail Sales Tax (RTX) no caso da província de Ontário – 

que não é cobrado na importação, sendo que algumas destas províncias (Nova Scotia, New Brunswick, 

Newfoundland and Labrador, Ontário, British Columbia) já procederam à harmonização da sua taxa 

de PST/RTX com a taxa do GST, aplicando um único imposto designado por Harmonized Sales Tax 

(HST). 

Na província de Prince Edward Island a harmonização também já foi aprovada mas entrará em vigor 

apenas a 1 de Abril de 2013. Assim, esta HST tem uma componente federal (GST) e uma componente 

provincial (PST/RTX), aplicando-se à importação apenas a componente federal de 5%. As várias taxas 

GST/HST podem ser consultadas no Site da Canada Revenue Agency: 

 http://www.craarc.gc.ca/tx/bsnss/tpcs/gst-tps/rts-eng.html 

Alguns produtos como os vinhos, a cerveja, as bebidas espirituosas, o tabaco, produtos derivados do 

petróleo e certo tipo de viaturas automóveis estão, ainda, sujeitos a um imposto especial de consumo 

designado Excise Duty ou Excise Tax: 

 http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/xcsdty-eng.html / http://www.craarc.gc.ca/tx/tchncl/etsl-

eng.html 

As tarifas aplicadas na entrada de produtos no Canadá podem, também, ser consultadas no Site 

Market Access Database (apenas acessível para quem está localizado na União Europeia), no tema 

Tariffs selecionando o mercado e o produto / código pautal: 

 http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm  

 

 

 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/tchncl/xcsdty-eng.html%20/
http://www.craarc.gc.ca/tx/tchncl/etsl-eng.html
http://www.craarc.gc.ca/tx/tchncl/etsl-eng.html
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/indexPubli.htm
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3º QUAL O QUADRO LEGAL QUE REGULA O REGIME DE IMPORTAÇÃO? 

Meat Inspection Act, de 1985 (com alterações posteriores): Regula a importação, exportação, 

comercialização de produtos de carne, registo dos estabelecimentos, parâmetros e inspeção dos 

animais/produtos de carne e dos estabelecimentos que lidam com produtos de carne: 

 http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/M-3.2/index.html 

Canada Agricultural Products Act, de 1985 (com alterações posteriores): Regulamenta a importação, 

comercialização, marketing e standards de produtos agrícolas. 

 http://lawslois. justice.gc.ca/eng/acts/C-0.4/index.html 

Consumer Packaging and Labelling Act, de 1985 (com alterações posteriores): Regulamenta aspetos 

ligados à embalagem, rotulagem, venda, importação e publicidade dos produtos: 

 http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C-38 

Customs Act, de 1985 (com alterações posteriores): Aprova o Código Aduaneiro. 

http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/C-52.6/index.html 

Export and Import Permits Act, de 1985 (com alterações posteriores): Regula o licenciamento das 

exportações e importações: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/E-19/index.html 

Fish Inspection Act, de 1985 (com alterações posteriores): Define o regime legal da inspeção de peixe 

e plantas marinhas: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-12/index.html 

Food and Drugs Act, de 1985 (com alterações posteriores): Respeitante a alimentos, medicamentos, 

cosméticos e instrumentos terapêuticos: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/F-27/index.html 

Hazardous Products Act, de 1985 (com alterações posteriores): Determina a proibição de publicidade, 

venda e importação de produtos perigosos: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/H-3 

Importation of Intoxicating Liquors Act, de 1985 (com alterações posteriores): Estabelece o regime de 

importação e comércio interprovincial de bebidas alcoólicas. 

 http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/I-3/index.html 

Textile Labelling Act, de 1985 (com alterações posteriores): Referente à rotulagem/etiquetagem, venda, 

importação e publicidade de artigos têxteis: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-10 

http://lawslois.justice.gc.ca/eng/acts/M-3.2/index.html
http://lawslois/
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/T-10
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Regime de Investimento Estrangeiro 

No entanto o regime de investimento externo não é regulado por uma agência única com 

responsabilidades sobre os vários aspetos legislativos, políticos e económicos do investimento direto 

estrangeiro (IDE). Estes assuntos são divididos por três organismos principais, que têm competências 

diretas na área do Investimento, são elas:  

Industry Canada: 

 http://www.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm;  

Canadian Heritage Department (para os investimentos na área da cultura9: 

 http://www.pch.gc.ca/eng/1266037002102/1265993639778; 

Department of Foreign Affairs and International Trade Canada, que tutela a agência Invest in Canada: 

 http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?view=d. 

Dos organismos referidos destaca-se a agência Invest in Canada que tem como objetivos:  

 Promover, atrair e manter o IDE no Canadá;  

 Apoiar o investidor estrangeiro identificando oportunidades de negócios, facultando informações 

sobre como fazer negócio no Canadá; 

 Incentivos, regulação e tributação; 

 Estabelecer contactos a nível federal, provincial e municipal, etc. 

Relativamente ao IDE este enquadra-se legalmente no Investment Canada Act, de 1985: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-21.8/index.html 

Neste diploma são apontados os critérios como a livre concorrência, a competitividade, a 

produtividade, a compatibilidade com políticas nacionais e provinciais e a participação de empresas e 

parceiros canadianos. 

O Invest in Canada tem como objetivos ajudar os investidores, acompanha e facilita o processo 

nomeadamente: 

 Facilitar a criação de vínculos diretos com interlocutores-chave da indústria, e do governo a 

todos os níveis (federal, regional e local) e administrações municipais; 

 Dar informações sobre as modalidades de estabelecimento de uma empresa, a tributação das 

empresas, os incentivos à pesquisa e desenvolvimento, os regulamentos, ou programas 

financeiros e não financeiros; 

 Dar informações sobre as forças e capacidades da indústria canadense, as tendências 

económicas e sectoriais, a disponibilidade e as competências da mão-de-obra, os nichos 

sectoriais e subsectores e os centros de excelência; 

http://www.ic.gc.ca/ic_wp-pa.htm
http://www.pch.gc.ca/eng/1266037002102/1265993639778
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-21.8/index.html


Canadá | Ficha de Mercado 

 

49 

 

 Facilitar as visitas in loco, para ajudar a encontrar o melhor lugar para investir, para optimizar 

seu potencial de desenvolvimento e as oportunidades de alianças estratégicas. 

 

4º QUE TIPO DE INSTRUMENTOS DE APOIO PODE BENEFICIAR? 

O governo federal e regionais canadianos oferecem uma ampla gama de incentivos ao investimento, 

no entanto nenhum dos incentivos federais são especificamente destinados a promover ou 

desencorajar o investimento estrangeiro no Canadá. Os incentivos são projetados para alcançar 

objetivos políticos mais amplos, tais como fomentar a investigação, desenvolvimento ou a promoção 

de economias regionais. Os recursos estão disponíveis para qualquer investidor qualificado canadiano 

ou estrangeiro que concorde investir em prole destes objetivos.). 

Várias regiões canadianas têm desenvolvido iniciativas destinadas a atrair o investimento estrangeiro. 

Por exemplo, a região do Quebec foi lançado em Maio de 2011 o "Plan Nord", uma iniciativa ao 

investimento de 80 mil milhões dólares canadianos que visa o desenvolvimento de um território de 

1,2 milhões de quilómetros quadrados no norte da região. Grande parte desse investimento irá para 

a energia renovável, infraestrutura e projetos de desenvolvimento de recursos naturais. O governo de 

Quebec encarregou o seu parceiro de investimentos, Investissement Quebec, para atrair e fazer 

parcerias com investidores estrangeiros para desenvolver projetos no âmbito do Plano Nord. 

Incentivos regionais destinam-se a investidores específicos e estão condicionados na aplicação dos 

fundos para um investimento. Como exemplo, AdvantageBC tem um programa de incentivo que 

registra empresas estrangeiras no programa British Columbia’s International Business Activity, e 

auxilia-os na obtenção de um reembolso total do imposto de renda provincial. Para este programa são 

legíveis determinados sectores e bancos estrangeiros são elegíveis, assim como alguns funcionários 

da empresa registrada. 

Incentivos regionais também podem ser restritos a empresas estabelecidas na região ou que 

concordam em estabelecer uma unidade na província. Funcionários do governo, tanto em nível federal 

e provincial esperar investidores que recebem incentivos ao investimento para usá-las com o objetivo 

expresso, mas nenhum mecanismo de execução existe. 

Incentivos para o investimento nas indústrias culturais, tanto a nível federal e provincial, geralmente 

estão disponíveis apenas para as empresas canadianas. Os incentivos podem assumir a forma de 

subvenções, empréstimos, garantias de empréstimos, capital de risco, ou créditos fiscais. Programas 

de incentivo no Canadá em geral, não são orientados para a promoção das exportações.  

 

5º QUAIS AS ORGANIZAÇÕES/BANCOS A QUEM ME POSSO DIRIGIR PARA INFORMAÇÕES E FINANCIAMENTO? 

São várias as organizações/bancos aos quais o investidor se pode dirigir, entre os quais: 
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Embaixada do Canadá em Portugal 

(Secção Comercial) 

Avenida da Liberdade, 198/200 – 3º 

1269-121 Lisboa - Portugal 

Tel.: (+351) 213 164 600 I Fax: (+351) 213 164 4693 

E-mail: lsbon@international.gc.ca | http://www.canadainternational.gc.ca/portugal 

 

aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE 

Rua Júlio Dinis, 748, 9º Dto 

4050-012 Porto – Portugal 

Tel.: (+351) 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt 

 

aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE 

Av. 5 de Outubro, 101 P. 

1050-051 Lisboa 

Tel.: (+351) 217 909 500 | Fax: (+351) 217 909 581 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt 

 

COSEC – Companhia de Seguros de Créditos 

Direção Internacional 

Av. da República, 58 

1069-057 Lisboa – Portugal 

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

E-mail: international@cosec.pt | http://www.cosec.pt 

 

No Canadá– Entidades Oficiais Portuguesas 

Embaixada de Portugal em Ottawa 

645, Island Park Drive 

Ottawa, Ontario K1Y 0B8 - Canada 

Tel.: (+1 613) 729 2270/2922 | Fax: (+1 613) 729 4236/8239 

E-mail:embportugal@embportugal-ottawa.orgIhttp://www.portugal.gov.pt/pt/os-

ministerios/ministeriodos-negocios-estrangeiros.aspx 

 

aicep Portugal Global – Toronto 

438 University Avenue, Suite 1400 

Toronto, Ontario 

Canada M5G 2K8 

Tel.: (+1 416) 921 4925 | Fax: (+1 416) 921 1353 

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt I http://www.portugalglobal.pt 

 

Consulado-Geral de Portugal em Toronto 

438 University Avenue 

Suite 1400, Box 41 

Toronto, Ontario M5G 2K8 – Canada 

Tel.: (+1 416) 217 09 66 I Fax: (+1 416) 217 0973 

E-mail: mail@toronto.dgaccp.pt I http://www.secomunidades.pt/web/toronto 

 

Consulado-Geral de Portugal em Montreal 

http://www.canadainternational.gc.ca/portugal
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2020 Rue de University, Suite 2425 

Montreal, Québec H3A 2A5 - Canada 

Tel.: (+1 514) 499 03 59 I Fax: (+1 514) 499 03 66 

E-mail: mail@cgmrl.dgaccp.pt I http://www.secomunidades.pt/web/montreal 

 

Consulado-Geral de Portugal em Vancouver 

Suite 920-925 West Georgia Street 

Vancouver - B.C. V6C 3L2 - Canada 

Tel.: (+1 604) 688 65 14 / 806 0990 I Fax: (+1 604) 685 70.42 

E-mail: mail@vancouver.dgaccp.pt I http://www.secomunidades.pt/web/vancouver 

 

Federação de Empresários e Profissionais Luso-Canadianos 

1136 College Street 

Toronto, Ontario M6H1B6 - Canada 

Tel.: (+1 416) 537 88 74 I Fax: (+1 416) 537 97 06 

Email: info@fpcbp.com | http://www.fpcbp.com 

 

No Canadá – Entidades Oficiais Canadianas 

Department of Foreign Affairs and International Trade Canada 

International Trade Canada 

125 Sussex Drive 

Ottawa, Ontario K1A 0G2 – Canada 

Tel.: (+1 613) 944 4000 | Fax: (+1 613) 996-9709 

E-mail: enqserv@dfait-maeci.gc.ca | http://www.dfait-maeci.gc.ca 

 

Canadian Association of Importers and Exporters 

10 St. Mary Street, Suite 200 

Toronto, Ontario M4Y 1P9 - Canada 

Direção de correios: 

P.O. Box 189 

Don Mills, Ontario M3C 2S2 

Tel.: (+1 416) 595 53 33 | Fax: (+1 416) 595 82 26 

E-mail: info@iecanada.com | http://www.iecanada.com 

 

The Canadian Chamber of Commerce 

Delta Office Tower 

360 Albert Street, Suite 420 

Ottawa, Ontario K1R 7X7 - Canada 

Tel.: (+1 613) 238 40 00 | Fax: (+1 613) 238 76 43 

E-mail: info@chamber.ca | http://www.chamber.ca 

 

Canadian Tourism Commission 

Suite 1400, Four Bentall Centre 

1055 Dunsmuir St./Box 49230 

Vancouver, British Columbia V7X 1L2 - Canada 

Tel.: (+1 604) 638 83 00 

E-mail: GoMediaCanada@ctc-cct.ca | http://www.corporate.canada.travel 

 

Standards Council of Canada 

270 Albert Street, Suite 200 

http://www.secomunidades.pt/web/vancouver
http://www.fpcbp.com/
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Ottawa ON K1P 6N7 - Canada 

Tel.: (+1 613) 238 3222 I Fax: (+1 613) 569 7808 

E-mail: info@scc.ca I http://www.scc.ca 

 

Statistics Canada 

150 Tunney's Pasture Driveway 

Ottawa, ON K1A 0T6 - Canada 

Tel.: (+1 613) 951 8116 I Fax: (+1 613) 951 0581 

E-mail: infostats@statcan.gc.ca I http://www.statcan.gc.ca 

 

Canadian Food Inspection Agency 

1400 Merivale Road 

Ottawa, Ontario, K1A 0Y9 – Canada 

Tel.: (+1 613) 225 2342 I Fax: (+1 613) 228-6601 

E-mail: cfiamaster@inspection.gc.ca | http://www.inspection.gc.ca 

 

Bank of Canada 

234 Wellington Street 

Ottawa, Ontario K1A 0G9 - Canada 

Tel.: (+1 613) 782 1461 | Fax: (+1 613) 782 77 13 

E-mail: info@bankofcanada.ca | http://www.bank-banque-canada.ca 

 

6º QUAIS AS RESTRIÇÕES À INICIATIVA PRIVADA E PROCEDIMENTOS PARA INVESTIR NO CANADÁ? 

De um modo geral, o investimento estrangeiro está sujeito a uma mera notificação (notification), a 

efetuar até 30 dias após a realização do investimento. No entanto, em certos casos, é exigida 

análise/autorização prévia (review) para a realização do investimento, a qual só é concedida se o 

Minister of Industry ou o Minister of Canadian Heritage (no caso dos investimentos na área da cultura) 

considerarem que o investimento é vantajoso para o país (net benefit to Canada). 

A sujeição a mera notificação ou a análise/autorização prévia depende da conjugação de vários fatores 

como, por exemplo, o sector do investimento, o montante do investimento e a residência do investidor 

(país membro ou não membro da OMC – Organização Mundial do Comércio). Assim, aquisições diretas, 

totais ou parciais de sociedades nacionais, por parte de investidores estrangeiros residentes em países 

membros da OMC (caso de Portugal), com valores superiores a 330 milhões de dólares canadianos 

(limiar em vigor para 2012), têm de obedecer a um processo de análise/autorização prévia. Se o 

investimento ocorrer no sector da cultura (rádio, televisão, revistas, jornais, etc) o limiar a partir do 

qual é necessária análise/autorização prévia desce para 5 milhões de dólares canadianos. 

Em 2009 o Investment Canada Act foi alterado no sentido de tornar obrigatória a análise/autorização 

prévia do investimento quando esteja em causa a segurança nacional. No entanto, nunca foram 

tipificados os casos que podem prejudicar a segurança nacional, podendo abranger qualquer tipo de 

investimento, mesmo o investimento abaixo dos limiares referidos, que pode ser notificado após a sua 

realização. Perante esta imprecisão e a fim de evitar “surpresas” para os investidores estrangeiros 

sujeitos a mera notificação, é aconselhável que a notificação seja sempre efectuada até 45 dias antes 

http://www.scc.ca/
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da realização do investimento, sendo este o prazo que o governo canadiano dispõe para análise dos 

casos que considera colocarem em causa a segurança nacional, 

Para além do Investment Canada Act, outros diplomas federais estabelecem restrições ao 

investimento estrangeiro em sectores estratégicos como os transportes e finanças. 

 

7º QUAL O QUADRO LEGAL QUE REGULA O REGIME DE INVESTIMENTO ESTRANGEIRO? 

No que diz respeito ao investimento externo o Canadá regula-se pelos seguintes acordos: 

Canada Labour Code, de 1985 (com alterações posteriores): Define o quadro legal das relações 

laborais:  

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/L-2/index.html 

Competition Act, de 1985 (com alterações posteriores): Estabelece o regime jurídico da concorrência 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-34/index.html 

Income Tax Act, de 1985 (com alterações posteriores, a última das quais em junho 2011): 

Define o quadro legal do Imposto sobre o Rendimento: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/I-3.3/index.html 

Canada Business Corporations Act, de 1985 (com alterações posteriores): Estabelece o regime jurídico 

das sociedades: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-44/index.html). 

Investment Canada Act, de 1985 (com alterações posteriores): Regulamenta a realização de operações 

de investimento no Canadá: 

 http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I-21.8/index.html 

A página do Department of Justice of Canada permite o acesso a um conjunto diversificado de diplomas 

em vigor no país: 

 http://laws.justice.gc.ca 

 

8º QUAIS OS ACORDOS RELEVANTES? 

Resolução da Assembleia da República n.º 81/2000, de 6 de dezembro: Aprova a Convenção para Evitar 

a Dupla Tributação entre Portugal e o Canadá: 

 http://dre.pt/pdf1sdip/2000/12/281A00/69506982.pdf 

Decreto n.º 61/91, de 5 de Dezembro: Acordo Administrativo Relativo ao Ajuste Complementar em 

Matéria de Segurança Social entre Portugal e o Quebeque: 

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-34/index.html
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/I-3.3/index.html
http://laws.justice.gc.ca/
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 http://dre.pt/pdf1sdip/1991/12/280A00/63786396.pdf 

Aviso, DR n.º 34/81, de 10 de Fevereiro: Arranjo Administrativo Relativo às Modalidades de Aplicação 

do Acordo sobre a Segurança Social entre Portugal e o Canadá: 

 http://dre.pt/pdfgratis/1981/02/03400.pdf 

Decreto n.º 34/81, de 5 de Março: Aprova o Acordo sobre Segurança Social: 

 http://dre.pt/pdf1sdip/1981/03/05300/05820599.pdf 

  

http://dre.pt/pdf1sdip/1981/03/05300/05820599.pdf
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1.9. SÍNTESE ESTRATÉGICA 

SÍNTESE ESTRATÉGICA 

Prós Contras 

- Vasto potencial ao nível de recursos minerais e 

naturais; 
- Baixa densidade populacional; 

- Segunda maior economia mundial e com um 

papel de destaque no relacionamento 

internacional; 

- Persistência de níveis elevados de endividamento das 

famílias; 

-Bem posicionada nos rankings económicos 

internacionais, 6ª posição no 2013 Index of 

Economic Freedom, a 14ª no Global 

Competitiveness Index 2012-2013 e a 17ª na Ease 

of Doing Business 2012; 

- Alguns problemas e aspirações separatistas existente 

no país; 

- Posição cimeira entre os G7;  

- A posição estratégica do Canadá com os Estados 

Unidos é um fator positivo que pode alavancar 

relações com o mercado vizinho; 

- Forte dependência económica dos Estados Unidos; 

- Grande capacidade de expansão económica e 

consequente clima de otimismo e potencial de 

crescimento; 

- Crescimento económico abrandou nos últimos 

tempos; 

- Vasta dimensão territorial e rica em recursos 

naturais; 

- Ritmo da expansão económica baixou 

comparativamente com anos anteriores; 

- Possui a 2ª maior reserva de petróleo a seguir à 

Arábia Saudita; 
 

- Oferece pouca vulnerabilidade à crise externa. A 

estabilidade financeira tem sido sustentada por 

sistema bancário, posição fiscal, mercado 

imobiliário resistente e fortes balanços 

corporativos; 

- Subida do dólar canadiano; 

- Em 2011, o The World Economic Forum 

classificou o sistema bancário canadiano como o 

mais sólido do mundo. O Banco Mundial classifica 

o sector financeiro do Canadá como o quinto 

mundialmente pela sua força de proteção dos 

investidores; 

- Alguma desconfiança dos empresários canadianos 

relativamente aos países latinos e desaceleração do 

comércio; 

- Organismos públicos apoiam o investimento; 
- As relações comerciais canadianas com a Europa 

centram-se na França e Inglaterra; 

- Saúde assinalável da economia do país e com 

projeções positivas de crescimento económico; 

- Relações comerciais entre Portugal e Canadá pouco 

Significativas 
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- Cotado como os países com a melhor qualidade 

de vida; 

- Apesar de tudo apresenta alguma vulnerabilidade da 

crise económica externa. 

- A população apresenta um bom poder de 

compra; 
 

- Rácio da dívida pública relativamente baixo 

comparativamente com outras economias mais 

desenvolvidas; 

 

- Boa relação comercial com os Estados Unidos, 

considerada a melhor do mundo; 
 

- São exportadores de energia;  

- Sectores como o farmacêutico, automóvel e 

energia com grande destaque mundial; 
 

- Crescimento do investimento estrangeiro, sinal 

evidente das potencialidades do país; 
 

- Necessidade de mão-de-obra;  

- Facilidade na abertura de um negócio (apenas 

um procedimento com a duração de 5 dias); 

. 

- Baixo risco político e aplicação, de uma forma 

geral, de boas políticas macroeconómicas. 
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2. DESPISTE DE OPORTUNIDADES 

 

2.1. OPORTUNIDADES DE NEGÓCIO NO MERCADO CANADIANO 

O Canadá é considerado como uma das primeiras localizações para negócios de investimento e uma 

das economias mais sólidas, influentes e desenvolvidas. Isto deve-se aos vastos recursos naturais, 

sistema financeiro robusto infraestrutura desenvolvida, de entre os países do G8 é o que tem os 

impostos mais reduzidos e tem acesso fácil ao mercado dos Estados Unidos.  

Este país apresenta-se como um país aberto aos negócios e oferece oportunidade de crescimento, 

acolhe investimentos comerciais estrangeiros e oferece muitas vantagens competitivas, 

nomeadamente: 

 No comércio do Canadá o setor de bens e serviços tem contribuindo significativamente para o 

crescimento do PIB do país, o que faz do Canadá uma das economias mais abertas do mundo; 

 O Canadá aposta na investigação e desenvolvimento (research & development) competindo com 

muitas das maiores potencias a nível de I&D conseguindo gerar fluxos significativos de I&D, na 

frente da Alemanha, Itália e Japão; 

 A Agência de Desenvolvimento das Exportações, órgão sem vínculo de dependência com o 

governo, oferece financiamento para novos projetos de I&D com componentes de exportação; 

 Segundo o Banco Mundial, entre os países do G8, o Canadá é o lugar mais fácil para iniciar um 

negócio. 

O Canadá apresenta oportunidades competitivas para o crescimento em setores-chave, baseando-se 

nas seguintes apreciações: 

 O Canadá será o melhor dentre os países do G8 no qual fazer negócios nos próximos cinco anos 

(2011-2015), diz o Economist Intelligence Unit (EIU); 

 O Canadá viveu cinco trimestres consecutivos de crescimento económico e recuperou 

virtualmente a produção e os empregos perdidos durante a recessão – a melhor performance do 

G8; 

 O Canadá registrou o mais alto crescimento do emprego entre os países do G7 desde meados de 

2009, recuperando mais empregos do que os que foram perdidos durante a recessão. 

 Outro fator favorável ao investimento no Canadá é a sua solidez fiscal, apontada como a mais 

sólida entre os países do G8 e planeia voltar a orçamentos equilibrados em médio prazo e este 

enquadramento positivo traduz-se em impostos baixos e estabilidade para os investidores: 

 O Canadá oferece um ambiente favorável aos negócios a custo competitivo; 

 O nível geral de tributação sobre novos investimentos comerciais é substancialmente mais baixo 

do que nos outros países do G8; 
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 Previu-se que até 2012, a alíquota geral combinada federal/provincial do imposto de renda das 

empresas do país seria 13 pontos percentuais mais baixa do que a alíquota comparável de 39,2% 

dos EUA; 

 O relatório da KPMG indica que o Canadá oferece os custos comerciais mais baixos do G8, 5% mais 

baixos do que os dos EUA. 

Apresenta ainda uma estabilidade financeira mantida graças a um dos setores financeiros mais 

sofisticados e estáveis do mundo. De acordo com o Fórum Económico Mundial, o Canadá fomenta o 

sistema bancário mais seguro do mundo. Numa época marcada pela derrocada das instituições 

financeiras mundiais, nenhum banco ou seguradora canadense abriu falência ou pediu ajuda 

financeira, nomeadamente seis dentre os 50 bancos mais seguros do mundo são canadianos, de 

acordo com o Global Finance Magazine. 

A cultura canadiana baseia-se na inovação na força de trabalho, iniciativas de investigação e 

desenvolvimento (I&D) e como tal um lugar excelente para a aposta nestas iniciativas. Os fatores 

favoráveis são os seguintes: 

 O Canadá tem vindo a oferecer um dos mais generosos incentivos fiscais em I&D do mundo 

industrializado; 

 Grandes empresas no Canadá podem economizar até 26,9% em custo de capital para I&D; 

 Entre os países do G8, o Canadá tem os custos mais baixos em sectores cujo eixo é I&D, 12,9% 

mais baixos do que os dos EUA, segundo a KPMG; 

 O Canadá incentiva a criação e estabelecimento de uma infraestrutura universitária e de pesquisa 

líder mundial; 

 Entre os países do G8, o Canadá é o país que mais gasta em I&D ao nível universitário. 

O Canadá apresenta ainda uma mão-de-obra altamente educada, competitiva e diversificada adaptada 

para a economia atual baseada no saber, nomeadamente: 

 O Canadá tem a segunda mais alta proporção de alunos pós-graduados entre os países da OCDE; 

 As escolas pós-secundárias estão entre as melhores do mundo em muitas pesquisas 

internacionais; 

 Mais de 200 idiomas são falados no Canadá, sendo que entre cinco canadenses, um fala mais um 

idioma além do francês e do inglês. 

A excelente qualidade de vida do Canadá oferece um contexto excelente para o sucesso das pessoas, 

das famílias e das empresas internacionais. O Canadá tem a mais alta qualidade de vida e no que 

respeita à administração da justiça e por oferecer oportunidades iguais às pessoas comparativamente 

com os países do G8, segundo o Institute for Management Development (IMD), sediado na Suíça. 

Algumas cidades canadianas como Vancouver, Toronto e Calgary estão entre as cinco cidades mais 

agradáveis de se viver segundo o Economist Intelligence Unit (EIU), em primeiro, quarto e quinto lugar 

respetivamente. 
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Outro fator que coloca o Canadá como um bom país para o investimento e estabelecimento de 

negócios é a sua estreita ligação com os Estados Unidos e por poder funcionar como uma porta de 

entrada para o mundo: 

 O compromisso do Canadá com o livro comércio, sua localização geográfica conveniente, seu 

estatuto como parceiro do Tratado de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA) e sua 

infraestrutura de transporte de nível mundial permitem um acesso barato, rápido e confiável para 

a América do Norte e seus mercados globais; 

 O Canadá oferece uma vantagem tarifária significativa e será, em 2015, o primeiro país do G20 a 

oferecer uma zona livre de taxas alfandegárias para fabricantes industriais; 

 O Canadá tem grandes portos de carga nas costas do Atlântico e do Pacífico (Halifax, Vancouver, 

Prince Rupert) e ao longo da via marítima dos Grandes Lagos e do Rio São Lourenço (Montreal), a 

mais longa via marítima do mundo que penetra até o coração económico da América do Norte; 

 Com a menor distância de navegação entre a América do Norte e a região da Ásia-Pacífico, a Porta 

de Entrada Ásia-Pacífico do Canadá é uma rede de tecnologia avançada de portos, de conexões de 

estradas e ferrovias que atravessa o Oeste canadense e se estende até o coração económico da 

América do Norte; 

 O Canadá ao ser um país dinâmico perfila-se como um país próspero ao investimento e um dos 

principais destinos para companhias estrangeiras estabelecerem negócios a nível mundial, dando 

ainda vantagens para aquelas que tenham como objetivos estenderem-se para o mercado dos 

Estados Unidos.  

De seguida faz-se uma análise geral do potencial de investimento de cada um dos sectores canadianos. 

 

Setor Transportes Aéreos 

No que diz respeito à aviação comercial, o Canadá limita a aquisição de companhias aéreas canadianas 

por parte de empresas estrangeiras a 25% do capital votante. O Acordo de Aviação Canadá-UE previu 

mudanças na legislação canadiana de forma a permitir até 49% de participação estrangeira em 

companhias aéreas canadianas, para tal o governo canadense aprovou uma emenda para o Canada 

Act Transporte em março de 2009, no entanto tal não foi exercido até á data. 

No que concerne à aviação geral um estrangeiro que não seja residente permanente pode registar 

aeronaves da aviação geral para uso comercial ou pessoal, no Canadá. 

 

Setor da Biotecnologia e equipamento 

Também na biotecnologia, setor em que o Canadá é um dos líderes a nível mundial e onde há forte 

investimento do governo canadiano e de entidades privadas, podem-se configurar oportunidades de 

parcerias para empresas nacionais (bio-informática, medicina regenerativa, genómica, etc.).  
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Além destes, o Canadá tem uma indústria de moldes muito forte e internacionalmente competitiva, 

mas Portugal tem igualmente competências avançadas neste setor. Podem configurar-se 

oportunidades para as empresas nacionais, nomeadamente ao nível de parcerias para a indústria 

automóvel canadiana, que está em franca recuperação (montagem e componentes), e para o enorme 

sector da embalagem (produtos alimentares, bens de consumo, etc). Ao nível dos materiais de 

construção existem seguramente boas oportunidades para a cortiça, como alternativa inovadora, eco-

friendly e atualmente também com design.  

 

Setor Farmacêutico 

O setor farmacêutico canadiano tem um peso importante na economia e sistema de saúde do país, 

tornando-se cada vez mais um setor competitivo e de destaque a nível mundial. Um dólar investido 

em drogas genéricas significa mais empregos, investigação e desenvolvimento I&D e mais 

investimento. 

Num estudo da KPMG encomendado pela Canada’s Research-Based Pharmaceutical Companies 

(Rx&D) concluiu que os investimentos feitos na indústria farmacêutica têm contribuído de forma 

significativa e diversificada para a economia do país. Traduzindo-se num impacto de 3 mil milhões de 

dólares na economia canadiana, 46 mil postos de trabalho indiretos e 3 mil investigações/pesquisas. 

Concluiu que a indústria está a desenvolver-se positivamente e com um bom nível de desenvolvimento 

face ao ambiente de desafios. Sugere a resolução dos acessos dos doentes aos novos tipos de 

medicamento, carga regulamentar e duplicação da propriedade intelectual de forma a continuar a 

competir por investimentos internacionais. 

As empresas farmacêuticas de genéricos no Canadá investem 15% das vendas em I&D e 40% das 

vendas de fármacos são exportadas. O déficit da balança comercial aumentou de 4,1 mil milhões de 

dólares canadianos para 8 mil milhões em 2012. 
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BALANÇA DE FABRICO DE FÁRMACOS  

 

Fonte: Statistics Canada, em milhões de dólares canadianos 

O mercado farmacêutico canadiano é o oitavo maior do mundo, respondendo com cerca de 2% do 

mercado mundial de vendas. O Canadá também é o 4º mercado com o crescimento mais rápido da 

indústria farmacêutica, depois da China, os EUA e Espanha, e tem mostrado uma tendência de 

crescimento constante. A indústria farmacêutica canadiana vai investindo gradualmente nos 

medicamentos genéricos em vez de medicamentos de marca. Pfizer é a empresa farmacêutica líder 

do Canadá e a nível do fabrico de genéricos é a Apotex, é a quinta maior fabricante de produtos 

farmacêuticos. 

Embora a indústria farmacêutica alegue ser um negócio de alto risco, ano após ano as empresas 

farmacêuticas apresentam lucros mais altos do que qualquer outra indústria. A indústria farmacêutica 

é uma das indústrias mais inovadoras e rentáveis no Canadá. Este setor é composto por empresas de 

medicamentos de marca (que incluem empresas de produtos bio farmacêuticos) e empresas de 

medicamentos genéricos. 

No setor farmacêutico o Canadá é um dos países com maior crescimento, em que há fortíssimo 

investimento no setor e um enorme volume de importações e exportações. O Canadá é ainda um dos 

líderes mundiais no desenvolvimento e comercialização de medicamentos genéricos, segmento que 

oferece excelentes oportunidades para parcerias com empresas nacionais. 

Alguns exemplos de investimento na investigação e desenvolvimento I&D no setor farmacêutico 

canadiano: 

 A AstraZeneca Canadá investiu 6,5 milhões de dólares para apoiar o estabelecimento de um novo 

centro de pesquisa NEOMED Instituto de ciências da vida; 

 A contribuição de 150 milhões de dólares da Eli Lilly para um novo Fundo de Ciência da vida no 

Canadá, para permitir o desenvolvimento de um novo modelo de investimento que irá apoiar o 
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desenvolvimento da fase inicial de drogas e benefícios a pesquisadores, empresários, parceiros 

comerciais e prestadores de serviços;  

 Investimento de capital de risco da GlaxoSmithKline feito no final de 2012, que contribuiu para o 

lucro de 35 milhões de dólares; 

 A Hoffmann-La Roche, mais de 190 milhões de dólares para estabelecer um local importante de 

desenvolvimento global de produtos farmacêuticos. Este projeto inclui a criação de mais de 200 

novos postos de trabalho altamente qualificados; 

 A Janssen investiu quase 6 milhões de dólares em apoio dos principais centros canadianos de 

pesquisa farmacêutica, incluindo o Centro de próstata Vancouver, BC do Centro de Excelência em 

HIV / AIDS, do Instituto para Pesquisa do Câncer de Ontário, e de outras universidades, cadeiras 

de pesquisa, centros de excelência e hospitais de pesquisa; 

 A Merck comprometeu-se com 35 milhões de dólares para um Fundo de Biociências que vai 

alimentar a inovação futura na farmacêutica, apoiar as empresas de biotecnologia e atrair mais 

investidores de ciências da vida; 

 A Pfizer Canada contribuiu com 500 mil dólares para Alberta Inova Health Solutions para o "Fundo 

de Alberta Colaboração Pfizer" para identificar e apoiar inovações promissoras na saúde com 

potencial de mercado, transformando descobertas médicas em novas terapias com drogas e 

produtos de saúde; 

 A Sanofi Pasteur investiu 101 milhões dólares numa pesquisa de vacinas e de facilidades de 

desenvolvimento. Este investimento mantém mais de 300 posições de pesquisa de vacinas 

altamente qualificados. 

 

Setor Têxtil 

Nos têxteis técnicos há igualmente possibilidades de crescimento num mercado altamente indus-

trializado, quer ao nível de aplicações industriais, quer para confeção técnica/profissional e 

desportiva/outdoors.  

Mesmo ao nível de setores mais tradicionais, como os têxteis-lar, confeções e calçado, Portugal 

continua a ser reconhecido como um fabricante de artigos de qualidade, com know-how e design. Ao 

nível do trade sente-se alguma saturação dos produtos “made in China”, e muitas cadeias retalhistas 

estão novamente a olhar para produtos europeus com renovado interesse, como forma de 

oferecerem coleções mais diferenciadas e procurarem um posicionamento mais sofisticado.  

 

Setor das Pescas e Mar 

No que concerne às pescas as empresas estrangeiras podem deter até 49% das empresas que detêm 

licenças de pesca comercial canadianas. 
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O setor de Tecnologias Marítimas tem potencialidades para crescer, uma vez que o Canadá tem cerca 

de 250 mil km de costa e é banhado por três dos cinco oceanos do mundo, é um país marítimo e um 

importante player internacional nas Tecnologias Oceânicas. O setor de Tecnologias Oceânicas é uma 

componente significativa na economia gerada pelos oceanos no mundo. A aposta nas Tecnologias 

Oceânicas de ponta são essenciais para o trabalho, a compreensão e a utilização apropriada dos 

recursos marítimos. 

No Canadá, a indústria de tecnologias marítimas é composta por um grande número de empresas de 

pequeno e médio porte, bem como organizações de pesquisa e desenvolvimento em polos regionais. 

O Governo do Canadá empenha-se em encorajar a inovação nas empresas e estimular a criação de 

tecnologias de última geração visando à expansão dos mercados internacionais. Uma empresa-tipo 

do setor emprega entre 10 a 20 funcionários e gera vendas em torno de 100 a 120 mil dólares 

canadianos por cada funcionário. De acordo com o banco de dados canadianos, Canadian Company 

Capabilities Database, há mais de 500 empresas de tecnologia marítimas a atuar no país. A maioria das 

empresas desse setor está localizada nas províncias do Canadá Atlântico, Ontário, Québec e Colômbia 

Britânica.  

 

Setor Agroindustrial 

No que respeita aos vinhos, Portugal continua a ser um dos principais fornecedores do mercado 

canadiano. Vai conquistando cada vez mais terreno no Canadá, participando em feiras e provas de 

degustação e cada vez mais apreciados pelos canadianos. O consumo per capita está a aumentar e os 

consumidores procuram ser mais sofisticados, alargando o seu interesse a vinhos e castas de países 

menos conhecidos. 

Os Estados Unidos e o Canadá são considerados dois mercados de importância estratégica para os 

Vinhos de Portugal pelo seu potencial de crescimento. Apesar de ser nos Estados Unidos que têm mais 

relevância ambos continuam a ser mercados estratégicos prioritários para a promoção das 

exportações nacionais. O Canadá afirmou-se como o melhor mercado em termos de preço médio para 

as exportações de vinho português e o mercado dos EUA continua com um elevado potencial de 

oportunidade e crescimento para as exportações da produção nacional, posicionando-se como o 

quarto principal destino das exportações de vinho português, tendo crescido 8,4% em 2012, segundo 

dados da Viniportugal. 

 

Setor das telecomunicações 

Segundo a Lei das Telecomunicações do Canadá, a propriedade estrangeira direta de instalações de 

transmissão é limitada a 20%. As regras de propriedade e controle são mais flexíveis para as empresas 
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que desejam investir em companhias holding canadianas, no entanto sob essas regras, 75% do 

património líquido da holding deve ser possuído e controlado por canadianos. 

O governo canadiano em 2010 prometeu criar políticas que ajudassem o investimento estrangeiro nas 

suas indústrias de telecomunicações, as três medidas em consideração para liberalizar o setor são: o 

aumento do limite da propriedade para 49%, eliminando restrições à propriedade das 

transportadoras, com menos de 10% de market share e remover completamente todas as restrições à 

propriedade. 

O Canadá é também um dos principais concorrentes globais ao nível das tecnologias de informação e 

comunicações, contando-se mais de 30 mil empresas nos diversos ramos da indústria. Áreas de 

interesse poderão ser o setor da saúde (e-health), o setor governamental, tudo o que possa ser con-

siderado green IT, new digital media, animação e jogos, desenvolvimento de software, redes wireless, 

redes broadband e IT security.  

 

Setor Energético 

Relativamente ao setor da indústria extrativa, geralmente os estrangeiros não podem ser proprietários 

maioritários das minas de urânio. 

No setor de energia elétrica a reforma da regulamentação de eletricidade do Canadá continua na 

expectativa de que o aumento da concorrência irá reduzir os custos de fornecimento de energia 

elétrica. Algumas empresas regionais de energia estão interessadas em ganhar um maior acesso ao 

mercado de energia dos EUA. Como os mercados de energia estão sob a jurisdição das regiões 

canadianas, algumas criaram iniciativas para incentivar o desenvolvimento e a implementação de 

fontes de energia renovável. 

Atualmente, um dos grandes setores de oportunidade é o das energias renováveis, área de grande 

aposta do governo canadiano. As empresas portuguesas podem posicionar-se como fornecedores de 

produtos, tecnologias ou serviços, mas também como investidoras ou parceiras em projetos 

conjuntos. Tanto a nível federal como provincial, existem vários programas de incentivos para a 

produção, comercialização e investimento em energias alternativas. As vertentes eólica e solar são as 

mais relevantes, mas há também bastante interesse na bioenergia, hidroelétrica e energia do mar.  

O Canadá ocupa a sétima posição no ranking de países mais atraentes para investimento em energia 

renovável, elaborado pela Ernst&Young. Relativamente a todos os tipos de energia limpa, o seu melhor 

desempenho é em infraestruturas, seguido da energia eólica, energias renováveis, biomassa, energia 

solar e geotérmica. 

A extração de petróleo é um setor rentável e que continua a precisar de mão-de-obra especializada. 

"Esta é uma oportunidade para os portugueses emigrarem para o Canadá, para substituir a força 

trabalhadora na área da construção civil, na qual existe uma grande carência de mão-de-obra, num país 
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que não tem sofrido com a recessão económica mundial", reforçou à Lusa o empresário luso-canadiano 

Wilson Teixeira. 

Setor das indústrias Culturais 

No Canadá são entendidas como indústrias culturais: a publicação, distribuição ou venda de livros, 

revistas, periódicos e jornais; produção, distribuição, venda ou exposição de filme ou gravação de vídeo 

ou de áudio ou vídeo gravações de música; a publicação, distribuição ou venda de música em forma 

impressa ou forma legível por máquina, e as empresas de radiodifusão televisiva rádio, televisão por 

cabo e qualquer programação via satélite e serviços de rede de transmissão. 

O Investment Canada Act exige que o investimento estrangeiro no setor da publicação e distribuição 

de livros seja benéfico para o país e não são ainda permitidas a aquisição de empresas de controlo e 

distribuição canadianas. A criação de novas empresas de distribuição de filmes no Canadá só é 

permitida para importação e distribuição de produtos patenteados. Aquisições diretas e indiretas de 

empresas de distribuição estrangeiras que operam no Canadá é permitido, somente, se o investidor 

se comprometer a reinvestir uma parte dos seus lucros no Canadá.  

Segundo o Broadcasting Act as licenças relacionadas com a telecomunicação são concedidas a 

empresas em que 80% seja controlado pelos canadianos. 

O Canadá permite até 100% de capital estrangeiro numa empresa de publicação, distribuição e venda 

jornais, mas todos os investimentos estrangeiros neste setor estão sujeitas à revisão pelo Ministério 

do Património Canadiano, e os investimentos não pode ocorrer através da aquisição de uma empresa 

de propriedade canadiana.  

 

Setor Imobiliário 

Não há proteção constitucional dos direitos de propriedade, consequentemente as autoridades 

governamentais podem desapropriar o imóvel depois de pagar a devida indeminização. 

 

Setor Financeiro 

O Canadá como temos vindo a referir apresenta-se como um país aberto a negócios nomeadamente 

no setor da banca, corretagem e seguros. No entanto existem algumas barreiras ao investimento 

estrangeiro no que diz respeito à banca a retalho. As empresas interessadas em investir neste setor 

deverão submeter a sua candidatura ao Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI) 

para a aprovação do Ministério das Finanças Canadiano. 

No entanto é um setor um pouco “saturado” devido ao estabelecimento de várias instituições 

bancárias dos Estados Unidos no mercado canadiano. Outro fator desfavorável é que segundo a 
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NAFTA (North American Free Trade Agreement), os países que não façam parte deste acordo não 

podem adquirir mais de 20% das ações. A lei bancária canadiana faz com que haja outras limitações: 

 A sede do banco deve estar estabelecida no Canadá; 

 As assembleias de acionistas são obrigadas a ser realizada no Canadá; 

 Dois terços dos diretores e o CEO devem ser residentes canadianos; 

 Documentos corporativos e de transações importantes devem ser mantidos no Canadá; 

 Algumas mudanças administrativas exigem a aprovação por parte do Ministério. 

 

Turismo 

O Canada foi em 2010, o 6º mercado emissor de turistas a nível mundial, com 28,5 milhões de turistas 

e 3,7% de quota. O Canadá ocupou o 13º lugar enquanto mercado gerador de receitas. 

Ao nível do alojamento os turistas canadianos deram origem a 92,5 mil hóspedes, 252,8 mil dormidas 

e 113,9 milhões € de receitas.  

POSICIONAMENTO DO MERCADO CANADIANO COMO GERADOR DE FLUXOS TURÍSTICOS 

Indicadores 2008 2009 2010 Var. 10/09 Var. CAGR 10/08 Quota 

% Abs. % Posição % Var. p.p. 

Turistas (milhões) 27,0 26,2 28,5 8,8 2,3 2,7 8 3,7 -0,1 

Gastos Turísticos (mil milhões US$) 27,2 24,2 29,6 22,3 5,4 4,3 6 3,2 0,4 

 

As receitas geradas por turistas do Canadá cresceram a uma média anual de 5,5% entre 2007 e 2011, 

sendo no entanto de realçar, por um lado, que entre 2008 e 2009 foi registado uma quebra média na 

ordem dos 4% e, por outro, que entre 2010 e 2011 a taxa média de crescimento foi de 14,6%. 

As receitas geradas nos 9 primeiros meses de 2012 foram de, aproximadamente, 107,3 milhões de 

euros, que corresponderam a cerca de 94% do total das receitas obtidas no ano de 2011, sendo que o 

valor acumulado nestes meses foi já superior aos registados anualmente no período de 2007 a 2010. 

Considera-se um mercado em crescimento, uma vez que o país está em crescimento económico e o 

PIB tem e prevê-se aumentar nos anos anteriores e seguintes. 

Como principais destinos aparece com grande vantagem os EUA e Portugal não aparece no top 10 dos 

canadianos apesar de ainda estar na posição 13 ao nível das receitas turísticas tanto em 2011 como 

2012. 
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TAXA DE CRESCIMENTO DE 2009 PARA 2010 

 

 Fonte: OMT Organização Mundial de Turismo 

 

 

PRINCIPAIS DESTINOS EM 2010 E COTA 

 

 Fonte: OMT Organização Mundial de Turismo 

 

Ainda de acordo com o Turismo de Portugal, este mercado apresentou, no primeiro trimestre de 2012 

uma subida no número de hóspedes de 5,7% e de 13,6% nas dormidas. O Algarve continua a ser a 

principal região de destino dos turistas oriundos do Canadá com uma quota de 34,7% em 2011. Ainda 

segundo dados de 2011, dos turistas que utilizaram o tráfego aéreo, 89,3% viajaram em voos 

tradicionais. 

No entanto o número de passageiros canadianos desembarcados em Portugal decresceu de 2011 para 

2012, como se pode ver nos quadros de alojamento/ dormidas e passageiros desembarcados. De um 
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ano para o outro a preferência dos canadianos alterou-se tendo sido em 2011 Lisboa o destino 

preferido passou em 2012 a ser o Algarve.  

DORMIDAS POR REGIÕES E TIPOLOGIAS DE ALOJAMENTO EM 2011 

NUTS II Hotel 5* 4* 3* Hot-

apart 

Pousadas Apart 

Turist. 

Aldeamentos Outros Total 

Norte 79,3 18,9 33,8 17,6 2,6 -- 0,5 -- 17,7 100,0 

Centro 77,3 4,5 31,0 33,6 1,0 7,6 3,4 0,4 18,5 100,0 

Lisboa 82,8 21,2 41,9 16,4 7,7 -- 0,5 0,5 10,5 100,0 

Alentejo 47,9 8,3 16,3 10,6 2,9 32,4 0,7 -- 28,8 100,0 

Algarve 22,2 4,5 11,5 4,8 37,6 1,6 25,0 10,8 4,3 100,0 

Açores 77,0 -- 45,4 30,5 9,4 -- 8,6 -- 5,9 100,0 

Madeira 41,2 16,6 18,5 5,7 42,3 -- 4,4 0,1 11,8 100,0 

Portugal 58,2 12,1 28,5 14,1 18,5 3,3 9,9 3,9 9,8 100,0 

 Fonte INE Instituto Nacional de Estatística 

DORMIDAS POR REGIÕES E TIPOLOGIAS DE ALOJAMENTO ATÉ JUNHO DE 2012 

NUTS II Hotel 5* 4* 3* Hot-

apart 

Pousadas Apart 

Turist. 

Aldeamentos Outros Total 

Norte 79,8 19,2 34,9 14,8 1,1 11,6 0,5 -- 17,5 100,0 

Centro 74,3 2,5 35,1 28,6 0,9 8,7 5,7 3,4 15,1 100,0 

Lisboa 85,6 24,4 42,6 14,3 6,7 -- 0,2 0,6 10,0 100,0 

Alentejo 55,5 4,7 25,8 12,3 3,8 30,4 0,0 -- 23,1 100,0 

Algarve 21,9 3,0 14,8 3,3 37,4 -- 30,1 8,5 2,1 100,0 

Açores 81,8 -- 49,3 30,5 6,8 -- 7,3 -- 5,8 100,0 

Madeira 52,7 22,7 22,0 5,9 36,2 -- 1,3 0,1 10,6 100,0 

Portugal 52,4 11,0 27,7 10,3 21,5 2,8 15,1 4,4 7,3 100,0 

 Fonte INE Instituto Nacional de Estatística 

 

Lisboa (34,5%) e Algarve (34,3%) são as principais regiões de destino em 2011. Nesse ano 89,3% do 

tráfego aéreo para Portugal foi operado em voos tradicionais. Comparativamente com Julho do ano 

seguinte a percentagem de turistas desceu em todas as regiões principalmente em Lisboa e aumentou 

no Algarve.  
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Ao analisar a evolução do turismo canadiano em Portugal podemos deduzir que a motivação do sol e 

do mar tende a crescer dada a crescente preferência do Algarve. 

Fatores positivos 

 Dimensão do mercado 

 Diversificação de produtos e destinos 

 Distâncias curtas entre as cidades portuguesas 

 Preços competitivos 

 Muita oferta de sol e de mar  

 Bom clima 

 Portugal como porta de entrada na Europa 

Fatores negativos 

 Imagem distorcida da realidade portuguesa 

 Fluxos turísticos espontâneos e pouco organizados, com menor possibilidade de antecipação e 

organização; 

 Escassez de oferta cultural quando comparado com países do centro da Europa; 

 Relação preço/qualidade menos competitiva quando comparada com destinos emergentes; 

 Setores tradicionais com dificuldade de reestruturação e modernização. 

Oportunidades  

 Bom clima 

 Eventos: Rock in Rio/ MTV Awards/ Rally Lisboa-Dakar que promovem Portugal junto dos 

segmentos mais jovens e Algarve World Cup – promovem Portugal junto de segmentos mais altos; 

 Boas ligações aéreas; 

 Promoção e integração de multiprodutos (ex. Sol & Mar + Golfe + Cultura); 

 Crescimento do canal de vendas online e Desenvolvimento de meios de comunicação online. 

Principais desafios 

 Forte concorrência de países mais próximos e com uma cultura mais proeminente (EUA) e destinos 

europeus com maior visibilidade (França e Reino Unido) 

 Preços de transporte aéreo 

 Concorrência forte por parte do mercado norte-americano 
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2.2. O SETOR AGROALIMENTAR 

A indústria alimentar e das bebidas é a maior indústria transformadora no Canadá em termos de 

expedições, correspondendo a 17% do total. É responsável por empregar 296 mil canadianos (cerca 

de 1,7% do emprego no Canadá) e produz receitas no valor de 89 mil milhões de dólares o que 

corresponde a 2% do PIB nacional. A indústria é responsável por aproximadamente 77% dos produtos 

alimentares e bebidas disponíveis no país. É também o maior mercado para os produtos agrícolas 

canadianos. 

No setor agroalimentar do Canadá destacam-se 11 subsetores mais importantes: 

 Processamento de Grãos e de Sementes Oleaginosas  

 Cereais de pequeno-almoço 

 Açúcar e Confeitaria  

 Processamento de Frutas e Vegetais  

 Alimentos congelados  

 Produtos Lácteos  

 Gelados e Sobremesas congeladas  

 Processamento de aves  

 Processamento de carne vermelha  

 Produtos de padaria e pastelaria  

 Processamento e Embalamento de pescado 

De seguida faz-se uma pequena descrição de cada subsetor: 

1. GRÃOS E SEMENTES OLEAGINOSAS 

O Canadá possibilita o acesso a uma abundante oferta de grãos e sementes oleaginosas sendo este o 

subsetor mais importante no país. O Canadá é líder mundial nas exportações destes produtos 

alimentares. 

Receita Total em 2008: 9,29 milhões de dólares.  

 Correspondeu a 11,4% do total da receita da indústria agroalimentar.  

 Aumento histórico do preço dos grãos, em 2008, devido ao crescimento substancial da sua 

receita.  

Emprego: 7.200 postos de trabalho em todo o Canadá.  

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 30 a 47% das 

vendas totais.  

 74,3% das exportações foram para os Estados Unidos da América. 
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Investimentos recentes:   

 Louis Dreyfus Mitsul Foods: 90 mil USD.  

 JRI: 100 mil USD.  

 Twin River Technologies: 150 mil USD.  

 

 

2. CEREAIS DE PEQUENO-ALMOÇO 

Os cereais de pequeno-almoço estão incluídos no processamento de grãos e sementes, fazem parte 

dos produtos resultantes do processamento. 

Receita Total em 2008: 1,79 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 2,2% do total da receita da indústria agroalimentar. 

 As receitas cresceram, em média, por ano, pouco menos de 5,5% desde 1997 

Emprego: 2.760 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 Em 2008, o emprego neste subsetor aumentou devido, principalmente, à nova fábrica da 

Kellogg’s localizada em Belleville, Ontário. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 20 a 31% das 

vendas totais.  

 97,0% das exportações foram para os Estados Unidos da América. 

A maioria dos estabelecimentos estão localizados em Ontário - perto das fontes de matéria-prima. 

 

3. FRUTA E VEGETAIS 

Receita Total em 2008: 3,67 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 4,5% do total da receita da indústria agroalimentar. 

Emprego: 9.100 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 O emprego tem vindo a diminuir de forma constante nos últimos 20 anos. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 15 a 31% das 

vendas totais.  

 86,0% das exportações foram para os Estados Unidos da América. 

 

4. AÇÚCAR E CONFEITARIA 

Dentro deste subsetor, a confeitaria de açúcar e chocolate correspondeu a 80% das vendas, as 

pastilhas elásticas foram responsáveis pelos restantes 20%. Os consumidores de açúcar no Canadá 

desfrutam da vantagem de existir concorrência e por isso competitividade nos preços. 
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A negociação do preço dos produtos lácteos que são usados na confeção destes produtos são 

negociados pela Comissão de Lacticínios do Canadá. Antes de haver esta negociação os confeiteiros 

de chocolate defrontavam-se com preços elevados nos produtos lácteos. 

Receita Total em 2008: 3,67 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 12,4% do total da receita da indústria agroalimentar. 

Emprego: 9.200 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 26 a 45% das 

vendas totais.  

 94,0% das exportações foram para os Estados Unidos da América. 

 

Investimentos na refinaria de açúcar:  

 Rogers Sugar Inc: No final da década de 90 teve uma expansão no valor de 40 milhões de 

dólares. 

 Redpath Sugar: Em 1997 investiu 40 milhões de dólares em modernização e expansão, 

aumentando para 75% a sua capacidade produtiva. 

 

Investimento no processamento da confeitaria: 

 Ferrero: Em 2006, abriu uma fábrica em Brantford. A construção da fábrica começou em 2004, a 

italiana Ferrero investiu 250 milhões de dólares e o governo 5,5 milhões. Também foi investido 

1,7 milhões de dólares no recrutamento de trabalhadores. 

 

5. ALIMENTOS CONGELADOS 

O processamento de alimentos congelados está localizado, predominantente, em Ontário e no 

Québec, no entanto Prince Edward Island, New Brunswick, Alberta e Manitoba são importantes 

províncias devido à existência de processamento de batatas congeladas. O crescimento desta indústria 

tem crescido nos últimos anos devido à popularidade da comodidade deste tipo de alimentos e do 

desenvolvimento de novos produtos inovadores.  

Receita Total em 2008: 2,92 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 3,6% do total da receita da indústria agroalimentar. 

 O crescimento mais significativo ocorreu na década de 90 com um crescimento médio anual de 

6,6%, superior ao crescimento médio anual de 3,3% entre 2000 e 2008. 

Emprego: 10.800 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 O emprego na indústria dos alimentos congelados quase que duplicou desde 1990. 
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Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 39 a 54% das 

vendas totais.  

 78,0% das exportações foram para os Estados Unidos da América. 

 É devido, em grande parte, à quantidade de batatas congeladas que o Canadá exporta. 

 

6. PRODUTOS DE PADARIA E PASTELARIA 

Receita Total em 2008: 5,53 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 6,8% do total da receita da indústria agroalimentar. 

Emprego: 28.100 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 13 a 18% das 

vendas totais.  

 96,0% das exportações foram para os Estados Unidos da América. 

 

Investimentos recentes: 

Canada Bread - Maple Leaf Foods: Investimento de 100 milhões de dólares na construção da maior 

padaria no Canadá em Hamilton, Ontário. A grande abertura foi em setembro de 2011. O Canada 

Bread irá fechar três padarias na área de Toronto que são “limitadas pelo desenvolvimento urbano” 

transferindo a produção para instalações maiores. 

 

 

7. PRODUTOS LÁCTEOS 

O mercado de lacticínios no Canadá está na sua fase de maturidade – o consumo per capita encontra-

se em declínio devido á existência e desenvolvimento de novos substitutos para os produtos e bebidas 

lácteas. 

As condições de mercado no processamento dos produtos lácteos tem permitido aos fabricantes 

destes produtos crescerem – é um mercado protegido devido às regulamentações de gestão da oferta. 

Existe pouco comércio destes produtos por duas razões: 

 O comércio tende a ser menor em produtos perecíveis; 

 Sob as regulamentações de gestão da oferta, os fabricantes apenas podem comercializar uma 

certa quantidade, de acordo com o volume ou valor. 

Existe uma ameaça latente relativamente á liberalização do comércio. A conclusão bem-sucedida do 

“Doha Round” pode destabilizar o quadro existente do mercado dos lacticínios no Canadá: 

 Os subsídios à exportação serão eliminados; 

 Redução do apoio interno; 
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 Aumento do acesso ao mercado – redução de tarifas e aumento das quotas tarifárias.  

Outros fabricantes e consumidores de ingredientes lácteos em produtos alimentares podem ter 

acesso a leite a uma classe de preços especial. 

A indústria dos lacticínios tem sido criticada pelo seu lento crescimento. O crescimento do volume dos 

produtos lácteos tem vindo a ser mal sucedido relativamente ao acompanhamento das tendências da 

população e do aumento do rendimento. No entanto há produtos como iogurtes e algumas variedades 

de queijo em que isso não acontece, mas de um modo geral o mercado tem tido um crescimento 

excecionalmente lento. Os fabricantes de produtos lácteos têm uma boa margem pois operam num 

ambiente protegido, o que lhes possibilita comprar a concorrência no Canadá que por sua vez os fazem 

crescer e comprar fora do país. 

Receita Total em 2008: 13,35 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 16,4% do total da receita da indústria agroalimentar. 

Emprego: 19.400 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 3 a 6% das vendas 

totais.  

 

Investimentos recentes: 

 Danone Canada: Um investimento de 50 milhões de dólares, no Québec, para produzir DanActive, 

uma bebida probiótica. 

 

 

 Agropur: Em 2010, gastou 4 milhões de dólares em Vitória, Colúmbia Britânica, num novo sistema 

de tratamento de filtração do ar e alguns milhões de dólares, no Québec, numa nova variedade 

de queijo. 

 

8. GELADOS E SOBREMESAS CONGELADAS 

A indústria dos gelados e das sobremesas congeladas correspondem a uma pequena percentagem da 

indústria dos produtos lácteos. 

Receita Total em 2008: 774,2 milhões de dólares. 

 Correspondeu a um pouco mais que 1,0% do total da receita da indústria agroalimentar. 

Emprego: 2.800 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 4 a 15% das vendas 

totais.  
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9. PROCESSAMENTO DE AVES 

As províncias de Ontário e Québec dominam a produção de frangos e perus. 

Existem, no Canadá, mais de 50 fábricas de produção de frango e perus inspecionadas pelo governo 

federal, das quais cerca de 30 se situam em Ontário e no Québec. Estas 50 fábricas são dirigidas por 

40 empresas individuais. 

As maiores empresas são:  

 Maple Leaf; 

 Olymel;  

 Maple Lodge;  

 Lilydale;  

 Exceldor. 

Estas empresas detêm, aproximadamente, 60% do mercado de frangos do país. 

O Canadá abate cerca de 12 milhões de frangos por semana. O abate médio por fábrica é cerca de 450 

mil cabeças por semana. As maiores fábricas podem abater até 800 mil cabeças. 

A indústria de aves no Canadá tem sido criticada pelo excesso de capacidade. As fábricas são pequenas 

quando comparadas com as de outros países com igual potencial.  

Receita Total em 2008: 6,1 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 7,5% do total da receita da indústria agroalimentar. 

Emprego: 21.500 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 3 a 6% das vendas 

totais.  

 

10. PROCESSAMENTO E EMBALAMENTO DE PESCADO 

A indústria de processamento de pescado do Canadá é um importante player global – com mais de 

70% do total das receitas a serem exportadas para mais de 80 países, como principais os Estados 

Unidos da América, a China e o Japão. 

Receita Total em 2008: 3,93 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 4,8% do total da receita da indústria agroalimentar. 

 As vendas têm sido relativamente estáveis desde a década de 90. 

Emprego: 27.600 postos de trabalho em todo o Canadá. 
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Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 69 a 78% das 

vendas totais.  

 

11. PROCESSAMENTO DE CARNE VERMELHA 

Embalamento de carne bovina:  

A indústria de embalamento de carne bovina canadiana tem aproximadamente 10 fábricas dirigidas 

por 8 empresas a operar em todo o país. A capacidade diária de abate é cerca de 13 mil cabeças. 

Existem dois grandes matadouros no Canadá:  

 Cargill Foods é dona de duas fábricas, uma em High River, Alberta e outra em Guelph, Ontário; 

 XL Foods tem fábricas em Brooks e Clagary, Alberta.  

As duas empresas têm uma capacidade conjunta de 10 mil cabeças por dia, cerca de 80% do total 

canadiano. 

 

 

 

 

Embalamento de carne de porco: 

Existem cerca de 23 matadouros no Canadá geridas por 19 empresas. A capacidade diária, no país, de 

abates encontra-se entre as 85 e 90 mil cabeças. A capacidade de utilização é mais de 90%. 

As maiores empresas no Canadá são: 

 Maple Leaf: Dois matadouros - em Brandon, Manitoba e em Lethbridge, Alberta. 

 Olymel: Quatro matadouros – em Red Deer, Alberta, em Princeville, Valley Jonction e em St-Espirit, 

Québec. As duas empresas têm uma capacidade de 45 mil cabeças por dia, cerca de 50% do total 

canadiano.  

 

 

 

Receita Total em 2008: 16,5 mil milhões de dólares. 

 Correspondeu a 20,2% do total da receita da indústria agroalimentar. 

Emprego: 46.500 postos de trabalho em todo o Canadá. 

 

Comércio Internacional: Desde 2000 que as exportações foram responsáveis por 35 a 45% das 

vendas totais.  
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2.3. PRODUTOS PORTUGUESES NO CANADÁ 

Pela sua estabilidade económica e financeira, o Canadá tem vindo a afirmar-se como um estado 

apetecível para muitos empresários. Dos países membros do G7, foi o que registou um maior 

crescimento, em 2011. Foi classificado pela The World Trade Magazine como o terceiro melhor país em 

termos de oportunidades de investimento e comércio. Para além disso, o regime fiscal canadiano é 

favorável, o que constitui-se um atrativo para novos investimentos e negócios. 

Sendo um país membro do Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (NAFTA), tem acesso a 442 

milhões de consumidores. Tem ainda uma vasta infraestrutura de qualidade superior. 

Do conjunto de características do Canadá marcadamente favoráveis constam o forte consumo privado, 

a renovação industrial, ser considerado como uma plataforma para os Estados Unidos e ter um 

mercado desenvolvido com um vasto tecido empresarial. 

PRODUTOS AGROALIMENTARES 

As exportações portuguesas para o Canadá assentam, essencialmente, nos produtos alimentares, 

destinando-se a maior fatia à comunidade luso-canadiana. O peixe (congelado, fresco e refrigerado) é 

o produto com maior expressão, seguindo-se o azeite, o queijo e as águas engarrafadas. Os 

canadianos apreciam especialidades ‘gourmet’ como azeites e vinagres de qualidade, compotas e 

queijo. 

Algumas empresas agroalimentares portuguesas representadas no Canadá: 

 Cerealis 

 Panicongelados 

 Queijo Saloio 

 Chocolame 

 Cofaco Açores 

 Sumol+Compal 

 Maçarico  

 Sortegel 

 Bísaro – Salsicharia Tradicional 

 Casa da Prisca 

 Lactovil 

 Frusantos 

 Queijaria Artesanal do Ilídio, Lda. 

 Águas de Carvalhelhos 

 AgroAguiar 

 Euromel 

 Morais, Lda 

 Sovena Portugal  
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VINHO 

Também os vinhos nacionais estão bem representados no Canadá. É um mercado de importância 

estratégica para os Vinhos de Portugal pelo seu potencial de crescimento e afirmou-se como o melhor 

mercado em termos de preço médio para as exportações de vinho português. 

Este destino tem contribuído para o aumento das vendas do vinho português no exterior, tendo as 

exportações para aquele país crescido entre 2000 e 2008 mais em valor (quase 105%) do que em 

volume (mais de 88%).  

O Canadá é o sétimo mercado para o vinho do Porto e o primeiro para o vinho do Douro. Nos últimos 

anos as exportações de vinho verde para o Canadá registaram um aumento de 59,58%, traduzindo-se 

num consumo de cerca de 800 mil litros, em 2009. 

 

O vinho português representado no Canadá: 

 Bacalhôa Vinhos de Portugal - com os distribuidores Diamond Estates Wines & Spirits, em Toronto, 

Ontário e a Vins et Spiritueux Diamond, em Montreal, Québec 

 Fita Preta Vinhos – Alentejo Portugal 

 Vinho do Porto Fonseca 

 Taylor´s 

 Symington 

 Aveleda 

 Adega Mayor 

 Sogrape Vinhos S.A. 

 Adega Cooperativa de Cantanhede 

 Caves Santa Marta – Vinhos e Derivados 

 Caves Vale do Rodo  

 Cooperativa de Pegões 

 Adega cooperativa de Favaios 

 Vinhos “F”, de Carlos Ferreira 
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O mercado canadiano é muito atrativo para os vinhos portugueses. Cerca de 66,4% dos vinhos 

consumidos neste país são importados, sendo o Québec, Ontário e a British Columbia os maiores 

consumidores. Portugal tem uma quota de mercado de 3,43%. De acordo com o estudo da Wine 

Intelligence, os vinhos de Portugal têm tido um desenvolvimento positivo no mercado canadiano, que 

aprecia vinhos do antigo mundo. A faixa jovem dos consumidores canadianos poderá ser melhor 

explorada. 

THE PORTUGAL-CANADA CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY 

A Câmara de Comércio e da Indústria Portugal-Canadá é uma organização privada e sem fins lucrativos 

com sede em Edmonton, Alberta. Desde 1990 que a Câmara tem promovido e facilitado o comércio 

bilateral e o desenvolvimento do investimento e dos negócios entre o Canadá e Portugal. 

A Câmara atua como contacto e ponto de informação para as empresas e grupos comunitários 

interessados numa relação entre Canadá e Portugal. 

A Câmara atua nos seguintes domínios: 

 Promover exportações portuguesas no Canadá; 

 Facilitar o aumento da procura por produtos e serviços portugueses-canadianos; 

 Incentivar o investimento direto em empresas portuguesas e portuguesas-canadianas; 

 Apoiar a internacionalização das empresas portuguesas filiadas; 

 Promover Portugal como destino turístico; 

 Incentivar o intercâmbio cultural entre o Canadá e Portugal. 

A Câmara é membro da Associação das Câmaras de Comércio Portuguesas-Americanas (APACC -  

Association of Portuguese American Chambers of Commerce). Está também intimimamente associada 

ao consulado português em Esmonton. Também existem relações próximas com a Embaixada 

Portuguesa no Canadá e com a AICEP portuguesa em Toronto, Ontário e Lisboa, Portugal. 

Site: http://www.canada-portugal.com/ 

 

  

http://www.canada-portugal.com/
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3. UMA VISÃO PRÁTICA SOBRE OS NEGÓCIOS NO CANADÁ 

3.1. COMO DESENVOLVER NEGÓCIOS 

Abrir uma empresa 

Iniciar negócio no Canadá é bastante simples comparativamente com os outros países, tendo ficado 

na 2ª posição, entre 189 economias mundiais, segundo o relatório do Banco Mundial Doing Business 

2014 – Canada. Os interessados deverão efetuar um pagamento e registar-se em , onde preencherão 

um formulário online onde apresentaram os seguintes documentos: dados da empresa; registo inicial 

de morada oficial e formulário para o registo regional. 

Posteriormente receberão um número de registo da empresa.  

Doing Business 

Elaborado pelo Banco Mundial, o relatório denominado de “Doing Business 2014 – Canada” que 

reporta a evolução dos negócios no Canadá, destaca o país na 19ª posição do ranking mundial “Doing 

Business”, do qual fazem parte 189 economias. De notar que, no período homólogo, o país perdeu 2 

lugares. 

A presente classificação do Canadá é o resultado da combinação dos seguintes indicadores: 

POSIÇÃO DO CANADÁ NOS INDICADORES DE "DOING BUSINESS" (2014) 

 

FONTE: DOING BUSINESS IN CANADA, WORLD BANK 

 

1

31

61

91

121

151

181
Abertura de Negócio

Licença de Construção

Obter Eletricidade

Registo de Propriedade

Obtenção de crédito

Proteção de investidores

Pagamento de taxas

Comércio Internacional

Resolução de Contratos

Resolução de Insolvência

2014 2013

http://www.cra-arc.gc.ca/
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Fazendo uma análise mais aprofundada e desagregando os indicadores anteriormente referidos, é 

possível concluir sobre a evolução do Canadá nos dois últimos anos, assim como a sua posição relativa 

em cada sub-indicador: 

 

DETALHE DA POSIÇÃO DO CANADÁ NOS VÁRIOS INDICADORES (2014-2013) 

Indicador Canadá 2014 Canadá 2013 

Iniciar negócio 2 2 

- Procedimentos (nº) 1 1 

- Tempo (dias) 5 5 

- Custo (% das receitas per capita) 0,4 0,4 

Capital mínimo de entrada (% das receitas per capita) 0 0 

Lidar com licenças de construção 116 104 

- Procedimentos (nº) 13 13 

- Tempo (dias) 249 249 

- Custo (% das receitas per capita) 61,0 64,1 

Obter eletricidade 145 143 

- Procedimentos (nº) 7 7 

- Tempo (dias) 142 142 

- Custo (% das receitas per capita) 131,8 140,4 

Registo de propriedade 55 52 

- Procedimentos (nº) 6 6 

- Tempo (dias) 16,5 16,5 

- Custo (% das receitas per capita) 13,4 3,4 

Obtenção de crédito 28 24 

- Força do índice dos direitos legais (0-10) 7 7 

- Profundidade do índice de informação de crédito (0-6) 6 6 

- Cobertura de registo público (% de adultos) 0 0 

- Cobertura de agências privadas (% de adultos) 100 100 



Canadá | Ficha de Mercado 

 

82 

 

Proteção dos investidores 4 4 

- Índice de transparência (0-10) 8 8 

- Índice de responsabilidade dos diretores (0-10) 9 9 

- Índice de acionistas adequados (0-10) 9 9 

- Índice de força de proteção dos investidores (0-10) 8,7 8,7 

Pagamento de taxas 8 7 

- Pagamentos (nº por ano) 8 8 

- Tempo (horas por ano) 131 131 

Comércio internacional 45 48 

- Documentos para exportar (nº) 3 3 

- Tempo para exportar (dias) 8 8 

- Custo para exportar (US$ por contentor) 1.680 1.660 

- Documentos para importar (nº) 3 3 

- Tempo para importar (dias) 10 10 

- Custo para importar (US$ por contentor) 1.680 1.660 

Resolução de contratos 58 58 

- Tempo (dias) 570 570 

- Custo (% de queixas) 22,3 22,3 

- Procedimentos (nº) 36 36 

Resolução de insolvência 9 3 

- Tempo (anos) 0,8 0,8 

- Custo (% da propriedade) 7 4 

- Taxa de recuperação (centavos por dólar) 87,3 90,7 

Fonte: Doing Business in Canada, World Bank 

O indicador que respeita ao iniciar negócios neste país é claramente o ponto forte do Canadá, uma vez 

que o país ocupa, atualmente, a 2ª posição do ranking. Acompanhando esta boa classificação está a 

proteção dos investidores (4º), resolução de insolvências (9º) e pagamento de taxas (8º). 



Canadá | Ficha de Mercado 

 

83 

 

INDICADORES POSITIVOS: CANADÁ 

Proteção dos investidores Canadá 2014 Melhor resultado na OCDE 

Índice de transparência (0-10) 8 7 

Índice de responsabilidade dos 

diretores (0-10) 
9 5 

Índice de acionistas adequados (0-

10) 
9 7 

Índice de força de proteção dos 

investidores (0-10) 
8,7 6,2 

Fonte: Doing Business in Canada, World Bank 

 

Os restantes indicadores expostos na tabela anterior, apresentam resultados competitivos, pois no 

total das 189 economias analisadas, o Canadá está sempre situado nas posições mais favoráveis, 

abaixo do centésimo posto.  

Inversamente, como pontos mais negativos, podem referir-se indicadores como obtenção de licença 

de construção e de eletricidade onde o país se encontra em 116º e 145º, respetivamente. 

 

INDICADORES NEGATIVOS: CANADÁ 

Obter eletricidade Canadá 2014 Melhor resultado na OCDE 

Tempo (dias) 144 17 

Custo (% das receitas per capita) 131,8 0 

Procedimentos (número) 7 3 

Fonte: Doing Business in Canada, World Bank 

 

Tal como já havia sido referido anteriormente, iniciar atividade no Canadá é um processo 

relativamente fácil, segundo o ranking “Doing Business 2014 – Canada”, estando na 19ª posição num 

ranking de 189 economias. 

Desde 2008 que o número de procedimentos necessários para iniciar atividade no Canadá passou de 

2 para 1, no entanto o número de dias para se iniciar atividade passou de 3 para 5. 

De uma forma sucinta, o percurso necessário para iniciar uma atividade empresarial no Canadá 

consiste apenas numa etapa, como se pode verificar no seguinte esquema: 
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PASSOS PARA INICIAR ATIVIDADE NO CANADÁ: PROCEDIMENTOS, DIAS E CUSTOS ASSOCIADOS 

 

Fonte: Doing Business in Canada, World Bank 

  

1. Preenchimento de um ficheiro para o registo federal e 
regional via online no Electronic Filing Center da Industry 

Canada's; 

Dias: 5

Custo: CAD 200
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3.2 CULTURA DE NEGÓCIOS 

Os empresários canadianos, especialmente os mais jovens, são experientes em interagir e fazer 

negócios com os visitantes de outras culturas. Revelam interesse genuíno nos outros países e são 

geralmente de mente aberta. 

A população canadiana é heterogénea, a maioria fala Inglês (anglo-canadianos ou anglófonos 

representando quase 60%), e a minoria francófona (franco-canadianos ou francófonos, cerca de 23%), 

a maioria dos quais vivem na província de Quebec. É essencial estar atento e respeitar as diferenças 

culturais e de linguagem. 

Os canadianos ocidentais são, geralmente, abertos a fazer negócios com pessoas de diversos países e 

culturas, enquanto que as pessoas na costa atlântica do Canadá podem aparentar uma mente mais 

fechada e menos permissivos a diferenças. O ritmo dos negócios pode ser o mais rápido em torno de 

Toronto e Ottawa. 

Recomendações para Negociar com o Mercado Canadiano 

 Deve-se ser pontual 

 Respeitar e estar atento aos diferentes costumes de cada região 

 Os presentes, embora aceites, não são comuns, são dados apenas na altura de finalizar um 

negócio/contrato/projeto e devem ser modestos como uma boa garrafa de vinho ou licor 

 Convidar para uma refeição ou um evento desportivo ou musical é considerado um gesto amigável 

 Convites para casas privadas são raros, mas quando convidado deve-se levar doces, flores ou 

vinho ao anfitrião 

 Esperar que o anfitrião comece a conversa de negócios 

Relações negociais com os canadianos 

Geralmente, as relações comerciais são moderadamente importante neste país, a finalidade é um 

conhecimento mútuo uma vez que vão ou pretendem fazer negócio. No entanto a importância dada 

aos relacionamentos num ambiente de negócios é diferente entre anglo-canadianos e franco-

canadianos, sendo que os últimos tendem a colocar mais ênfase na construção de relações antes de 

se envolver em negócios sérios. 

Para a criação de uma boa relação negocial os canadianos prezam a confiança, organização, ambição, 

humildade, razoabilidade, tolerância, cumprimento de prazos e promessas. Uma pessoa pode 

substituir outra sem que a negociação e a evolução até então não se altere. 

Aparência 

 Os homens deverão usar um fato escuro conservador com gravata e com linhas clássicas 

 As mulheres deverão usar um fato ou vestido de cores e linhas clássicas 

 Evitar vestuário moderno e trendy e optar por um visual mais clássico e aprumado com tecidos de 

qualidade 
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 Vestuário casual é usado para reuniões mais casuais ou quando não se está a trabalhar, mas 

mesmo assim manter um ar formal 

 Comunicação com os canadianos 

 O Canadá é oficialmente bilíngue, inglês e francês. No entanto o inglês falado no Canadá difere 

tanto do Inglês Britânico como do Americano.  

 Os empresários canadianos falam geralmente de forma controlada, apenas ocasionalmente 

levantam a voz para marcarem um ponto de vista, raramente interrompem e podem haver 

períodos de silêncio que não devem ser interpretados de forma negativa. Nos restaurantes 

utilizados para almoços e jantares de negócios deve-se manter conversas num tom tranquilo.  

 Tal como o comportamento é diferente entre anglo-canadianos e franco-canadianos, é também 

diferente no modo de comunicar. Enquanto os anglo-canadianos não mostram abertamente as 

emoções, os franco-canadianos tendem a ser mais animados e expressivos.  

 Os canadianos são, regra geral, simpáticos e educados e a comunicação é normalmente bastante 

direta, não gostam de declarações vagas e deve compartilhar abertamente as suas opiniões e 

preocupações. Muita diplomacia pode confundir e irritá-los e pode dar a impressão de falta de 

sinceridade. Podem pedir clarificações e dizem facilmente que não gostam de um pedido ou de 

uma proposta, se algo é contra a política da empresa ou não pode ser feito por outras razões. 

 Gestos e linguagem corporal são geralmente subtis no Canadá, o contacto físico é raro e deve-se 

evitar, no entanto deve-se privilegiar o contacto com os olhos, transmite sinceridade e ajuda a 

construir a confiança.  

De seguida apresenta-se tópicos a ter em conta quando se comunica com um canadiano: 

 Apontar os dedos em “v” (símbolo da Victoria para os norte americanos) é considerado um insulto; 

 Usar um aperto de mão firme acompanhado de bom contacto visual. Nos seguintes encontros do 

dia, os cumprimentos nas regiões inglesas são apenas acenos e um sorriso, enquanto nas regiões 

francesas se cumprimenta novamente com um aperto de mão; 

 Os movimentos corporais variam das regiões inglesas para as regiões francesas. Nas regiões 

inglesas o contacto corporal é mínimo, restrito a apertos de mão, enquanto nas regiões francesas 

as pessoas falam próximo e os gestos e os toques são mais comuns e expressivos; 

 Usar Mr, Ms e Mrs seguido do apelido; 

 Fala-se inglês na maior parte do Canadá, a não ser no Quebec e em algumas áreas da Nova Scotia 

e New Brunswick onde se fala francês; 

 Manter uma conversação aberta mas ao mesmo tempo mantendo uma postura reservada 

aparentando credibilidade e confiança; 

 Para os canadianos das regiões francesas deve-se imprimir todo o material nas duas línguas 

(inglês e francês); 

 Não ser arrogante nem exagerar na promoção do seu produto/serviço; 

 Não comparar nem associar os canadianos aos norte-americanos. 
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Contactos Iniciais e Reuniões 

Ter um contacto local pode ser uma vantagem, especialmente com quando lidamos com um franco-

canadiano, mas geralmente não é uma condição necessária para se fazer negócios.  

As negociações no Canadá podem ser realizadas por indivíduos ou equipas de negociadores. Ambas 

as abordagens têm as suas vantagens distintas: as decisões são frequentemente feitas por indivíduos, 

encontrando o decisor one-on-one pode ajudar a obter resultados rapidamente; por outro lado, uma 

equipa bem estruturada com papéis claramente atribuídos pode ser eficiente ao negociar com um 

grupo de canadianos. Sendo os canadianos um povo um pouco individualista, pode ser mais fácil 

negociar sem ser em equipa mas sim individualmente. 

As reuniões devem ser agendadas com antecedência, mas caso tenha havido negociações anteriores 

pode ser agendado num menor espaço de tempo. No entanto os canadianos esperam pontualidade.  

Ao dirigir-se a alguém ter em atenção e usar sempre Mr/Mrs, seguido do nome de família. Se a pessoa 

tem algum título académico, como médico ou professor, usá-lo em vez disso, seguido pelo nome da 

família. Não se dirigir a um canadiano pelo primeiro nome, espere que tal o sugira. 

Relativamente aos cumprimentos, o mais comum é o aperto de mão, e quando há uma mulher cabe 

a ela iniciar os cumprimentos. 

A troca de cartões-de-visita não é um passo obrigatório, mas é melhor prevenir-se e ter alguns consigo 

caso haja troca no final ou início da reunião. Nos cartões devem estar as duas línguas faladas no 

Canadá, o francês e inglês, bem como o seu título profissional. Ao apresentar o seu cartão, sorrir e 

manter contacto com os olhos, e ao receber um cartão olhá-lo com atenção e colocá-lo em cima da 

mesa à sua frente. 

As reuniões geralmente começam com uma pequena conversa educada e breve. O sentido de humor 

é apreciado, no entanto deve ser amigável e não excessivamente irónico e sarcástico. Evitar discutir a 

vida privada e numa primeira reunião preservar um ar de formalidade, permanecendo educado e 

cordial, ouvir mais do que falar. O objetivo inicial da reunião é conhecer o outro, o foco principal será 

sobre temas empresariais. O encontro pode levar a uma decisão ou haverá ações que se vão seguir. 

As ofertas menores podem ser finalizadas e decididas na primeira reunião. Se a reunião terminar sem 

ações seguintes isso pode significar que não há interesse em continuar a discussão. 

Os materiais de apresentação devem ser atraentes e agradáveis visualmente apresentando as 

principais mensagens com clareza.  

Como Negociar 

Atitudes e Estilos - Para os canadianos a negociação é um processo de resolução de problemas, no 

entanto ao negociar com franco-canadianos pode ser mais agressivo na tentativa de chegar a um 

acordo. O estilo de negociação privilegia a cooperação, a abertura ao compromisso e a facilidade e 

interesse em avançar. Os canadianos são muito pragmáticos e acreditam no conceito win-win e, como 
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tal, esperam a retribuição do respeito e confiança. Em caso de litígio, em qualquer fase de uma 

negociação, deve-se atingir a resolução, mostrando vontade de compromisso e apelar para à justiça 

dos seus homólogos. 

Compartilhar informações - os negociadores canadianos costumam despender algum tempo a 

reunir informações e discutir detalhes antes do início da negociação. A partilha de informação pode 

ser uma forma de construir uma base de confiança, como tal, pode ser muito contraproducente 

aparentar esconder factos dos canadianos. Os canadianos são diretos e valorizam a informação 

transmitida de forma simples e direta.  

Ritmo de Negociação – As negociações no Canadá são geralmente rápidas, para os canadianos 

'tempo é dinheiro'. Mesmo as negociações mais complexas podem exigir apenas uma viagem, podem 

ser acompanhadas e realizadas via telefone e e-mail. 

Os canadianos negoceiam de forma sistemática e rígida e, como tal, não gostam de interrupções ou 

digressões. Este estilo de negociar rígido pode dificultar as relações com povos com culturas e sistemas 

negociais opostos como a maioria dos asiáticos, árabes, alguns europeus do Sul, ou a maioria dos 

latino-americanos, que podem vê-los como uma mente fechada e excessivamente restritiva. No 

entanto mesmo quando não compreendem ou não concordam, os canadianos permanecem calmos. 

Deve-se evitar criar pressão de tempo a fim de obter concessões, ou para ganhar o tempo necessário 

para avaliar as alternativas. Os canadianos não gostam de perder tempo e ao serem um povo aberto 

gostam de sinceridade.  

Negociação – Apesar de serem definidos como negociadores difíceis, os canadenses não apreciam os 

processos de negociação e como tal não gostam de regatear. Deve-se transmitir confiança e 

assertividade.  

Os canadianos tomam decisões no início e no fim da negociação e os preços geralmente não se movem 

mais que 10 e 20%. 

Apesar de basearem o processo de negociação na confiança, os canadianos podem, ocasionalmente, 

usar técnicas de negociação enganosas, como contar mentiras e envio de mensagens não-verbais 

falsas, fingindo estarem desinteressados nos negócios. Podem ainda usar técnicas de pressão 

mostrando intransigência e expirando ofertas ao responder da mesma forma pois pode ser 

considerado inapropriado e agressivo. Deve-se evitar falar de forma grosseira ou enganar os 

homólogos, pois isso pode danificar ou mesmo destruir as relações de negócios.  

Tomada de Decisão - As empresas canadenses geralmente não possuem uma estrutura hierárquica 

marcante, no entanto podem ter políticas e processos extensos que podem afetar a chegada a uma 

decisão. Os gestores devem aceitar a responsabilidade pelas suas ações e dos seus funcionários, a 

decisão é muitas vezes delegada a níveis mais baixos da hierarquia e não pode exigir qualquer 

aprovação dos outros. Concluído o processo de negociação, as decisões são frequentemente rápidas. 
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Acordos e Contractos 

Aconselha-se a consultar um jurista experiente antes de assinar um contrato. Os contractos são 

geralmente confiáveis, e os termos do acordo são vistos como vinculativa. Pedidos para alterar os 

detalhes do contrato depois de assinados pode ser mal visto e reunir alguma resistência. 

Outras coisas a Saber 

 Relativamente à posição das mulheres no mundo empresarial, estas têm direitos semelhantes aos 

homens e esperam ser tratadas com seriedade e respeito. No entanto uma empresária que visite 

o Canadá com vista a negócios deverá deparar-se com alguns problemas; 

 Os almoços e jantares de negócios são comuns;  

 A pontualidade é sempre valorizada em todo tipo de encontros sociais; 

 A oferta de prendas é raro e deve ser evitado numa reunião inicial para não levantar suspeitas. No 

entanto depois de terminadas as negociações os parceiros podem trocar pequenos presentes 

quando o contrato for assinado. Os presentes ideais são uma boa garrafa de vinho.  

  



Canadá | Ficha de Mercado 

 

90 

 

3.3 TRIBUTAÇÃO NO CANADÁ 

No Canadá, um imposto sobre rendimento é cobrado tanto a nível federal como regional, adicionando 

uma variedade de outros impostos. Esta secção concentra-se nos impostos sobre os rendimentos e 

discute algumas das principais considerações desse imposto que se aplicam a não residentes no 

Canadá e que desejam investir ou levar adiante um negócio no país. 

IMPOSTOS GERAIS A NÃO RESIDENTES 

Impostos Gerais a não residentes 

O governo canadiano impõe imposto sobre rendimento nos termos da Lei do Income Tax Act (ITA) sobre 

o rendimento anual do contribuinte. Os residentes no Canadá são tributados sobre os seus rendimentos 

a nível mundial.  

Com poucas exceções, os não residentes estão sujeitos apenas ao imposto na sua fonte de rendimento 

canadiana. Ou seja, os não residentes que estavam empregados no Canadá durante o ano fiscal 

canadiano do “Taxable Canadian Property” são obrigados a pagar imposto sobre seus rendimentos 

tributáveis auferidos no Canadá. Os não-residentes também estão sujeitos à retenção de imposto sobre 

o rendimento passivo, como dividendos, arrendamentos e royalties a partir de fontes canadianas 

(imposto retido na fonte é discutido em " Withholding Tax on Passive Income of Non-residents.") Um não-

residente no Canadá, que reside num país com o qual o Canadá assinou um tratado de imposto pode 

beneficiar de isenções ou de taxas reduzidas do imposto no Canadá, nos termos deste Tratado. 

 

Imposto de rendimento 

Um não-residente será considerado no exercício da atividade no Canadá, para os fins do ITA, se pertencer 

a um dos seguintes pontos: 

i. Se produz, trabalha ou constrói algo no Canadá independentemente se exporta sem vender; 

ii. Se vende no Canadá 

iii. Se tem propriedades no Canadá 

 

Taxable Canadian Property 

Os rendimentos de um não-residente dentro do "Taxable Canadian Property" são geralmente são 

tributados da mesma forma como o rendimento auferido por um residente canadense. (A tributação do 

rendimento é discutida na “Canadian Taxation of a Canadian Resident Subsidiary”). 

O “Taxable Canadian Property” inclui: 

i. Bens imóveis e posses localizados no Canadá;  

ii. Bens de capital elegível ou inventário que foi usado na realização de um negócio no Canadá 

(com algumas exceções); 

iii. Uma parte do capital social de uma empresa não listada em bolsa de valores designada, ou um 

interesse numa parceria ou trust (que não seja de confiança ou um fundo mútuo interesse 
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renda residente confiança no Canadá) num determinado momento, se durante o período de 60 

meses anteriores, mais de 50% do valor da quota ou participação de mercado justo foi derivada 

direta ou indiretamente a partir de certas propriedades canadianas (por exemplo, bens imóveis 

situados no Canadá, propriedades canadianas); 

iv. Uma parte do capital social de uma empresa listada em bolsa de valores designada, ou uma 

parte de uma empresa de fundo mútuo ou uma unidade de um fundo mútuo de confiança num 

determinado momento, se ambas as seguintes condições aplicadas a qualquer momento 

durante o período de 60 meses anteriores: O contribuinte com a de propriedade de 25% ou mais 

das ações de emissão de qualquer classe do capital social da companhia; e mais de 50 % do valor 

das ações foi derivada direta ou indiretamente a partir de certas propriedades canadianas (por 

exemplo, bens imóveis situados no Canadá, propriedades canadianas); 

v. Opções ou interesses descritos nas alíneas anteriores 

 

Sujeito a certas exceções, o ITA oferece, em termos gerais, que uma pessoa não residente que não 

respeitar o “Taxable Canadian Property” deve notificar o Canada Revenue Agency (CRA) dentro de 10 dias 

e junto com o anúncio deve remeter quer uma quantia para cobrir os impostos canadianos. Uma vez que 

o não residente tem proporcionado o aviso prévio e pagamento acima, o CRA irá emitir um certificado 

de conformidade (comumente conhecido como um "certificado Secção 116").  

 

IMPOSTOS NECESSÁRIOS QUANDO SE QUER DESENVOLVER NEGÓCIOS NO CANADÁ 

Impostos necessários quando se quer Desenvolver negócios no Canadá 

 

Imposto sobre bens e serviços e Imposto sobre vendas 

Um não-residente que exerce a sua atividade no Canadá pode ser responsável para coletar, remeter ou 

pagar um imposto sobre bens e serviços (Goods and Services Tax (GST)) ou Imposto sobre Vendas 

(Harmonized Sales Tax (HST)), pode ainda ser obrigado a registar-se para fins de GST / HST. Um não-

residente que não tenha um estabelecimento permanente no Canadá é obrigado a postar uma segurança 

recuperável com o CRA para se registar para fins de GST / HST. 

A GST é aplicável a uma taxa de 5%e o HST a uma taxa de entre 12 e 15%, dependendo da região onde são 

feitas as trocas. 

O GST / HST pago por uma empresa geralmente é recuperável se o negócio é registrado e tributável, 

alguns materiais são considerados isentos de GST / HST, incluindo certas prestações de serviços 

financeiros, imóveis residenciais, saúde e serviços educacionais.  

 

Imposto Regional 

Saskatchewan, Manitoba e Prince Edward Island, impõem ada um a sua própria forma de imposto de 

vendas regional Province Tax Sale (PST). Saskatchewan impõe a sua PST a uma taxa de 5%, Manitoba a 
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uma taxa de 7% e Prince Edward Island a uma taxa de 10% (este último inclui o GST na base de cálculo), 

mas essas taxas podem variar para determinadas fontes. 

A maioria das entregas de bens, incluindo a maioria dos produtos de software, está sujeita a PST, 

enquanto bens imóveis não. O PST também se aplica a um número limitado de serviços tributáveis que 

variam de província para província. Cada província também prevê diversas isenções de impostos, apesar 

de todas as províncias terem uma isenção geral para os bens adquiridos para fins de revenda. 

 

  

Fonte: Doing Business in Canada da Gowlings gowlings.com/dbic 
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3.4 INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Formalidades na Entrada 

Os portadores de passaporte português não necessitam de visto para visitas até 6 meses. O período 

de estada máxima permitida será indicado à entrada no país por um carimbo no passaporte. Para fins 

de trabalho, estudo ou residência permanente, deverão ser solicitados os vistos adequados junto de 

uma representação diplomática canadiana. O passaporte deverá ser válido até pelo menos um dia 

após a data de saída prevista do Canadá.  

Hora Local 

O Canadá, devido à sua extensão em latitude (do Atlântico ao Pacífico), não tem a mesma hora em 

todo o território, sendo percorrido por seis fusos horários. A diferença horária relativamente a UTC e 

a Portugal é a seguinte: 

 Costa Atlântica (Newfoundland): menos 3h30 

 Costa Atlântica (New Brunswick, Nova Escócia, parte do Quebec e Labrador): menos 4h 

 Canada Oriental (parte do Quebec e do Ontário e Ottawa): menos 5h 

 Canada Central (Manitoba, Saskatchewan, parte do Ontário): menos 6h 

 Mountain Canada (Alberta): menos 7h 

 Costa do Pacífico (British Columbia): menos 8h 

No ano de 2007, o Canadá adotou a decisão de alargar o período da “hora de verão”, como forma de 

poupar mais energia. Assim, os relógios passam agora a ser adiantados uma hora entre o Segundo 

domingo de março e o primeiro domingo de novembro.  

Horários de Funcionamento 

Os horários de funcionamento variam um pouco, consoante as Províncias e os respetivos serviços. Os 

horários mais comuns são os seguintes: 

Serviços Públicos: 

Das 8h30/9h00 às 16h30/17h00 (segunda a sexta-feira) 

Alguns serviços encerram mais cedo à sexta-feira. 

Bancos: 

Das 9h00/10h00 – 15h00/16h00 (segunda a quinta-feira) 

À sexta-feira a maior parte dos bancos está aberta até mais tarde, 17h00, 18h00 ou mesmo 19h00. 

Muitos balcões estão ainda abertos aos sábados, das 9h00 às 13h00/15h00. 

 


