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ENQUADRAMENTO

Língua Oficial
Espanhol

Moeda Oficial
Peso Colombiano

PIB 
271 554M USD (2020)

Capital
Bogotá 

Principais Cidades
Barranquilla, Bogotá, Cali,
Cartagena e Medellin

Área de Território
1 138 910 km2

Fronteiras
Brasil, Equador, Panamá, Peru e
Venezuela

Clima
Clima tropical, com diversas
variações. dado que o território é
constituído por montanhas,
praias, florestas e desertos.

Diferença Horária
UTC -5 horas



INFRAESTRUTURAS

A Colômbia assume uma posição muito importante, a noroeste da América do Sul, sendo o único país
que estabelece fronteira com o Panamá. A Colômbia tem, assim, uma localização estratégica e é
considerada a porta de entrada para a América do Sul.

Vasta Rede de Aeroportos
Bogota El Dorado Airport (Bogotá), Medellín José María Córdova Airport
(Medellín), Cartagena Rafael Núñez Airport (Cartagena), Aeropuerto
Internacional Alfonso Bonilla Aragon (Cali) e Barranquilla Airport
(Baranquilla)

Portos Marítimos da Zona do Caribe
Portos de Cartagena, Santa Marta e Turbo (Antiorquia)

Esta é a modalidade de transporte mais utilizada no país.



OPORTUNIDADES
País democrático com estabilidade política e económica;

Crescimento médio anual do PIB de cerca de 4% na última década, estimando-se uma taxa

de crescimento superior nos próximos anos;

Tratados de Livre Comércio com acesso preferencial a mais de 1 500 milhões de

consumidores;

Regime de Zonas Francas com localização geoestratégica e incentivos aduaneiros,

tributários e locais consoante a região onde se situam;

Localização geográfica privilegiada com acesso ao Atlântico e Pacífico;

Estado associado do Mercosul;

Portugal enquanto aliado estratégico reconhecido pelo Governo e tecido empresarial

colombiano.



SETORES CHAVE

Construção de Infraestruturas

Turismo

Telecomunicações,
Equipamentos e Serviços de IT

Produtos agrícolas e alimentares e
Equipamentos de Processamento

Peças e Acessórios para a
indústria automóvel e de aviação

Sistemas de Energia Elétrica

Equipamento de Segurança e
Proteção

Equipamento Médico

Materiais Plásticos e Resinas

Equipamento Mineiro



RELAÇÕES BILATERAIS
PORTUGAL

As relações diplomáticas entre os países remontam aos ano de 1857. Durante estes anos, o foco

de trabalhos entre as duas nações tem recaído sobre temas como o apoio político ao pós-

conflito, cooperação para o desenvolvimento, cooperação comercial e investimentos

portugueses na Colômbia. Para além destes, destacam-se o incentivo à implementação de

programas bilaterais nas áreas da cultura, educação e desporto.

Apesar dos trabalhos entre os dois países, foi estabelecido com a União Europeia um acordo

comercial aplicado provisoriamente desde agosto de 2013 que implica a isenção e/ou redução

de taxas dos direitos aduaneiros nas importações na Colômbia. Este acordo prevê a liberalização

total do comércio.



RELAÇÕES BILATERAIS
PORTUGAL 2021

 
Portugal exportou 73 391 milhares de USD para a Colômbia

Portugal importou 27 563 milhares de USD da Colômbia

Em milhares de dólares. Fonte: ITC – Trade Map



CULTURA NEGOCIAL
Nas grandes cidades, em particular nas cidades de Bogotá e Medellín, a cultura negocial é

mais formal e em cidades mais pequenas como Calí ou cidades da Costa Norte, as práticas

de negócios são recorrentemente mais informais;

Grande respeito pela hierarquia, o que resulta em processos de decisão mais demorados;

Preferência por reuniões e visitas físicas, sempre que possível;

As visitas devem ser agendadas com, pelo menos, uma semana de antecedência, com o

decisor de maior nível hierárquico e reconfirmadas dias antes; 

Recurso a regateio durante as negociações;

Preferência pelo aperto de mão firme, devendo utilizar-se os títulos académicos – doutor,

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

A troca de cartões é apreciada e muito respeitada sendo que um dos lados deve estar

traduzido para espanhol.


