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ENQUADRAMENTO

Língua Oficial
Espanhol

Moeda Oficial
Peso Chileno

PIB 
316,7M USD (2020)

Capital
Santiago do Chile

Principais Cidades
Puente Alto, Viña del Mar,
Antofagasta, Valparaíso e San
bernardo

Área de Território
756 102 km2

Fronteiras
Peru, Bolívia e Argentina

Clima
Clima diversificado: clima
desértico a norte, mediterrâneo
no centro e clima alpino a sul
(propenso a gelo, fiordes e lagos)

Diferença Horária
UTC -4 horas



INFRAESTRUTURAS

Ao nível do Comércio Internacional, o Chile trata as movimentações de mercadoria através de estrada,
caminho-de-ferro e cabotagem. O governo chileno projetou melhorias e desenvolvimentos nas infra-
estruturas marítimas, rodoviárias, ferroviárias e aéreas do país até 2020.

Rede de Aeroportos
Aeroporto Internacional de Santiago, Aeroporto Internacional de
Antofagasta, Aeroporto Internacional de Iquique e Aeroporto
Internacional de Punta Arenas

Portos Marítimos
Porto de San Antonio, Porto de Valparaíso, Porto de Iquique, Porto de
Antofagasta, Porto de Angamos, Porto de Punta Arenas e Portos na zona
de Concepción (Sul do Chile)



OPORTUNIDADES

País emergente próspero, destacando-se pela estabilidade institucional, equilíbrio

macroeconómico, liberdade económica e elevado desempenho nos principais indicadores

de desenvolvimento humano;

Mercado neoliberal com ampla abertura ao exterior - 26 Acordos de Livre Comércio em 64

mercados;

Elevado grau de segurança jurídica e baixos níveis de corrupção;

Ambiente de Negócios Dinâmico e Competitivo, com baixo risco associado.



SETORES CHAVE

Setor Energético

Agroalimentar e Bebidas

Serviços TIC e Telecomunicações

Indústria Mineira

Construção de Infraestruturas



RELAÇÕES BILATERAIS
PORTUGAL

Portugal reconheceu a independência do Chile em agosto de 1821. Desde então, têm vindo a ser

celebrados diversos tratados comerciais e acordos no âmbito de amizade, comércio e

navegação. Para além desses, foi celebrado um Acordo entre Portugal e o Chile sobre a

promoção e a proteção recíproca de investimentos e respetivo protocolo.

A nível europeu, foi celebrado um Acordo de Associação, em vigor desde 2005, que prevê

isenções/reduções das taxas dos direitos aduaneiros na importação no Chile. Este acordo

encontra-se em negociação desde 2017 para a modernização do mesmo. Neste momento,

decorre a revisão legal dos textos para a respetiva adoção política pelas partes – Ongoing

Bilateral and Regional Negotiations.



RELAÇÕES BILATERAIS
PORTUGAL 2021

 
Portugal exportou 149 216 milhares de USD para o Chile

Portugal importou 59 901 milhares de USD do Chile

Em milhares de dólares. Fonte: ITC – Trade Map



CULTURA NEGOCIAL
A formalidade e pontualidade são respeitadas e apreciadas;

Preferência pelo aperto de mão firme com contacto visual, devendo utilizar-se os títulos

académicos – doutor, diretor, engenheiro, entre outros – até indicação em contrário;

É expectável a troca de cartões de visita no início da primeira reunião presencial;

Durante uma reunião, as pessoas podem interromper-se umas às outras. Isto não é

considerado desrespeitoso, mas sim uma forma de mostrar interesse e entusiasmo;

O processo de tomada de decisões é centralizado, sendo a maioria das decisões tomadas

pelo decisor com maior grau hierárquico disponível;

A cultura empresarial chilena é orientada para o relacionamento;

Os chilenos evitam frequentemente o confronto ou a crítica direta para não colocar em risco

a honra ou a dignidade de outrem.


