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PERU



ENQUADRAMENTO

Língua Oficial
Espanhol

Moeda Oficial
Novo Sol

PIB 
207,1M USD (2020)

Capital
Lima

Principais Cidades
Arequipa, Trujillo, Chiclayo, Piura e
Cusco

Área de Território
1 285 216 km2

Fronteiras
Brasil, Equador, Chile, Colômbia
e Bolívia

Clima
Clima árido tropical no litoral, de
montanha no altiplano e na
cordilheira e clima equatorial no
trecho amazónico

Diferença Horária
UTC -5 horas



INFRAESTRUTURAS

Vasta Rede de Aeroportos
Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (Lima) como o mais importante
para o mercado

Portos Marítimos 
Puerto del Callao, Puerto de Paita, Puerto de Pisco e Puerto de Matarani

Sistema Rodoviário 
O Peru tem um extenso sistema de estradas que atravessam a maior
parte das regiões montanhosas e costeiras. Estes complexos têm sido
alvo de grandes investimentos com vista à sua modernização



OPORTUNIDADES

País democrático com estabilidade política e económica;

Aumento da Procura Interna ao longo dos últimos anos;

4.º Maior Mercado da América do Sul, dando acesso a mais de 32 Milhões de consumidores;

Economia Beneficiária de uma política de contínua abertura comercial integrando,

atualmente, importantes blocos regionais como:

 MERCOSUL

Comunidade Andina,

ALADI

Setores Económicos abertos à iniciativa privada.

SELA
ALCA
Aliança do Pacífico



SETORES CHAVE

Exploração de Recursos Naturais,
nomeadamente na área das
Energias Renováveis

Telecomunicações 
(Bens e Serviços)

Tecnologias de Informação

Agricultura e Agroindústria

Maquinaria, Reatores, Caldeiras,
Aparelhos e Instrumentos
Mecânicos

Materiais Plásticos e Derivados

Veículos, Combustíveis e Óleos
Minerais

Construção de Infraestruturas



RELAÇÕES BILATERAIS
PORTUGAL

As relações diplomáticas entre os países remontam aos ano de 1853.  Desde então, foram

estabelecidos diversos acordos para evitar a dupla tributação, promover o intercâmbio cultural,

de promoção recíproca de investimentos entre Portugal e o Peru e para a proteção,

conservação, recuperação e devolução de bens culturais, paleontológicos, arqueológicos,

artísticos e históricos, furtados, roubados e ilicitamente exportados ou transferidos. 

A nível europeu, foi celebrado um Acordo Comercial aplicado provisoriamente desde março de

2013 (isenções/reduções das taxas dos direitos aduaneiros na importação no Peru). Este acordo

prevê a liberalização total do comércio de produtos industriais e das pescas ao longo de um

período de 10 anos (com a eliminação da maioria dos direitos aduaneiros quando da sua

entrada em vigor) e aumenta o acesso dos produtos agrícolas ao mercado. Estão ainda

abrangidos os contratos públicos, o investimento, os direitos humanos e as normas ambientais

e laborais.



RELAÇÕES BILATERAIS
PORTUGAL 2021

 
Portugal exportou 37 252 milhares de USD para o Peru

Portugal importou 36 548 milhares de USD do Peru

Em milhares de dólares. Fonte: ITC – Trade Map



CULTURA NEGOCIAL
A pontualidade é respeitada e apreciada;

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

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

Abordagens de negociação com recurso ao hard selling ou ao confronto são evitáveis;

Relações interpessoais são valorizadas;

Respeito pela hierarquia e processos de tomada de decisão tendencialmente lentos;

Os prazos nem sempre são definidos de forma rígida pela contraparte peruana, pelo que é

de extrema importância definir datas limite precisas;

Não há um ritual de troca de cartões pré-definido, no entanto, sempre que haja partilha dos

mesmos, um dos lados deve estar traduzido para espanhol.


