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Reino Unido  

1. Caracterização geográfica, política e social

1.1 Geografia  

Mapa 1 – Localização geográfica do Reino Unido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Reino Unido tem uma extensão de 242 509 km

Km2), Escócia (77 933 km2), País de Gales (20 735 km

Clima  

O seu clima é muito influenciado pelo Oceano Atlântico, logo é muito temperado

temperaturas variam entre e dentro das regiões existentes, algo que pode ser explicada 

através das diferentes massas de ar que navegam no continente. As horas de sol predominam 

no sul do Reino Unido, com uma totalidade de 1750 horas/ano. 

 

Relevo 

Na Grã-Bretanha, o seu ponto mais alto é o Ben Nevis com 1.343 metros de altitude, ficando 

situado no norte do país. É, na Escócia que se observam mais elevações do território, enquanto 

na Inglaterra, existem mais superfícies planas. 

1. Caracterização geográfica, política e social 

Localização geográfica do Reino Unido  

tem uma extensão de 242 509 km2, sendo constituído pela Inglaterra (130 279 

), País de Gales (20 735 km2) e pela Irlanda do Norte (13 562 km

O seu clima é muito influenciado pelo Oceano Atlântico, logo é muito temperado

temperaturas variam entre e dentro das regiões existentes, algo que pode ser explicada 

através das diferentes massas de ar que navegam no continente. As horas de sol predominam 

no sul do Reino Unido, com uma totalidade de 1750 horas/ano.  

Bretanha, o seu ponto mais alto é o Ben Nevis com 1.343 metros de altitude, ficando 

situado no norte do país. É, na Escócia que se observam mais elevações do território, enquanto 

na Inglaterra, existem mais superfícies planas.  

3 

, sendo constituído pela Inglaterra (130 279 

) e pela Irlanda do Norte (13 562 km2).  

O seu clima é muito influenciado pelo Oceano Atlântico, logo é muito temperado e húmido. As 

temperaturas variam entre e dentro das regiões existentes, algo que pode ser explicada 

através das diferentes massas de ar que navegam no continente. As horas de sol predominam 

Bretanha, o seu ponto mais alto é o Ben Nevis com 1.343 metros de altitude, ficando 

situado no norte do país. É, na Escócia que se observam mais elevações do território, enquanto 



 

 

 

Recursos minerais 

No Reino Unido, há a predominância de minerais como o petróleo, o carvão e o gás natural, 

cujos têm uma enorme significância para o país. É um líder regional da extracção mineral em 

bruto, contudo o número de licenças de exploração para a criação de nov

decaído desde 2009, mantendo em funcionamento as actividades mais antigas. 

Em 2014, foram registadas 210 toneladas de minerais, sendo que 89,7 toneladas 

correspondem maioritariamente ao petróleo e gás natural. Em 2015, o país anglo

encerrou a última mina de carvão para reduzir as emissões de dióxido de carbono para a 

atmosfera. A extracção de carvão não tem conseguido competir com os mercados mais 

baratos da Colômbia e da Rússia

No geral a sua produção tem vindo a diminuir, no enta

importante produtor de bens refinados e de petróleo. 

 

1.2 Análise política e administrativa

 

Designação oficial: Reino Unido da Grã

Chefe de estado e do governo: 

Data da atual constituição: 

documento que seja uma referência, regem

tradições.  

Como já foi referido anteriormente, o Rei

monarquia constitucional e de uma democracia parlamentar. O seu parlamento é bicéfalo, ou 

seja, a Câmara dos Lordes (625 membros vitalícios) e a Câmara dos Comuns (646 cadeiras), os 

quais são eleitos por sufrágio universal. Na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, o 

governo é um órgão local, cada um é responsável pela sua região. 

A rainha continua a ser a cabeça do estado tendo na sua posse três direitos essenciais, o 

direito de alertar, aconselhar e ser consultada, tendo ainda o poder de nomear o primeiro

ministro durante um mandato de 5 anos, este por sua vez elege o gabinete de ministros. 

No Reino Unido, há a predominância de minerais como o petróleo, o carvão e o gás natural, 

cujos têm uma enorme significância para o país. É um líder regional da extracção mineral em 

bruto, contudo o número de licenças de exploração para a criação de nov

decaído desde 2009, mantendo em funcionamento as actividades mais antigas. 

Em 2014, foram registadas 210 toneladas de minerais, sendo que 89,7 toneladas 

correspondem maioritariamente ao petróleo e gás natural. Em 2015, o país anglo

encerrou a última mina de carvão para reduzir as emissões de dióxido de carbono para a 

atmosfera. A extracção de carvão não tem conseguido competir com os mercados mais 

baratos da Colômbia e da Rússia 

No geral a sua produção tem vindo a diminuir, no entanto o Reino Unido continua a ser um 

importante produtor de bens refinados e de petróleo.  

1.2 Análise política e administrativa 

Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte 

Chefe de estado e do governo: Sua Majestade Rainha Elizabeth II (desde fevereiro de 1952)

constituição: Sendo uma monarquia constitucional, não possui qualquer 

documento que seja uma referência, regem-se por um conjunto de princípios, valores e 

Como já foi referido anteriormente, o Reino Unido não tem uma constituição. Trata

monarquia constitucional e de uma democracia parlamentar. O seu parlamento é bicéfalo, ou 

seja, a Câmara dos Lordes (625 membros vitalícios) e a Câmara dos Comuns (646 cadeiras), os 

ufrágio universal. Na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, o 

governo é um órgão local, cada um é responsável pela sua região.  

A rainha continua a ser a cabeça do estado tendo na sua posse três direitos essenciais, o 

har e ser consultada, tendo ainda o poder de nomear o primeiro

ministro durante um mandato de 5 anos, este por sua vez elege o gabinete de ministros. 
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No Reino Unido, há a predominância de minerais como o petróleo, o carvão e o gás natural, 

cujos têm uma enorme significância para o país. É um líder regional da extracção mineral em 

bruto, contudo o número de licenças de exploração para a criação de novos minérios tem 

decaído desde 2009, mantendo em funcionamento as actividades mais antigas.  

Em 2014, foram registadas 210 toneladas de minerais, sendo que 89,7 toneladas 

correspondem maioritariamente ao petróleo e gás natural. Em 2015, o país anglo-saxónico 

encerrou a última mina de carvão para reduzir as emissões de dióxido de carbono para a 

atmosfera. A extracção de carvão não tem conseguido competir com os mercados mais 

nto o Reino Unido continua a ser um 

beth II (desde fevereiro de 1952) 

Sendo uma monarquia constitucional, não possui qualquer 

se por um conjunto de princípios, valores e 

no Unido não tem uma constituição. Trata-se de uma 

monarquia constitucional e de uma democracia parlamentar. O seu parlamento é bicéfalo, ou 

seja, a Câmara dos Lordes (625 membros vitalícios) e a Câmara dos Comuns (646 cadeiras), os 

ufrágio universal. Na Escócia, no País de Gales e na Irlanda do Norte, o 

A rainha continua a ser a cabeça do estado tendo na sua posse três direitos essenciais, o 

har e ser consultada, tendo ainda o poder de nomear o primeiro-

ministro durante um mandato de 5 anos, este por sua vez elege o gabinete de ministros.  



 

 

1.3 População  

Gráfico 1 – População do Reino Unido (1951

Fonte: Country meters 

 

De acordo com o gráfico 1, em 2017 a população britânica alcançou os 

qual pode ser explicado pelo seu elevado número de imigrantes. Quanto à sua densidade 

populacional, o seu valor ronda os 

nascença, é de 80,1 anos.  

Gráfico 2- Cidades mais populosas no Reino Unido (2017)

No gráfico acima descrito, podemos verificar que as cidades mais populosas são Londres 

(10,236,000 habitantes), Manchester (2,639,000 habitantes) e Birmingham (2,512,000 

pessoas).  

Fonte: Citymetric (2017) 

População do Reino Unido (1951-2017) 

ráfico 1, em 2017 a população britânica alcançou os 65.336,540 milhões, 

qual pode ser explicado pelo seu elevado número de imigrantes. Quanto à sua densidade 

populacional, o seu valor ronda os 268,2 habitantes/km2. A sua esperança média de vida, à 

Cidades mais populosas no Reino Unido (2017) 

 

 

 

 

 

 

No gráfico acima descrito, podemos verificar que as cidades mais populosas são Londres 

(10,236,000 habitantes), Manchester (2,639,000 habitantes) e Birmingham (2,512,000 
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No gráfico acima descrito, podemos verificar que as cidades mais populosas são Londres 

(10,236,000 habitantes), Manchester (2,639,000 habitantes) e Birmingham (2,512,000 



 

 

 

2. Informações úteis  

2.1 Hora Local  

Corresponde ao UTC (Unidade de Tempo Coordenado), no inverno, e mais uma hora no verão. 

Portugal e o Reino Unido tem sempre a mesma hora. 

Horários de Funcionamento  

Serviços Públicos: 9h00/9h30 às 17h00/17

Empresas: 9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda

Bancos: 9h00/9h30 às 15h30/16h30 (segunda

Há sempre um dia durante a semana, em que as agências estão abertas das 16h30 às 18h30. 

Na Irlanda do Norte, os bancos só abrem às 10h. 

Comércio: 9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda

Algumas lojas têm horário ilimitado, abrindo ao sábado e ao domingo. Os grandes armazéns 

encerram às 19h00/20h00, uma vez p

horário mais expandido (segunda

 2.2 Feriados   

Data Fixa: 1 De janeiro – Ano Novo 

6 de janeiro – Ano Novo (apenas na Escócia)

17 de março – Dia de St. Patrick (apenas na Irlanda do Norte) 

12 de julho – Dia da Batalha de Boyne (apenas na Irlanda do Norte) 

25 de dezembro – Natal  

26 de dezembro – Boxing Day 

Data Móvel:  

Sexta-feira Santa  

 Segunda-feira de Páscoa   

Corresponde ao UTC (Unidade de Tempo Coordenado), no inverno, e mais uma hora no verão. 

Portugal e o Reino Unido tem sempre a mesma hora.  

 

Serviços Públicos: 9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda-feira a sexta-feira)  

Empresas: 9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda-feira a sexta-feira)  

Bancos: 9h00/9h30 às 15h30/16h30 (segunda-feira a sexta-feira)  

Há sempre um dia durante a semana, em que as agências estão abertas das 16h30 às 18h30. 

Irlanda do Norte, os bancos só abrem às 10h.  

Comércio: 9h00/9h30 às 17h00/17h30 (segunda-feira a Sábado) 12h00 às 17h00 (Domingos) 

Algumas lojas têm horário ilimitado, abrindo ao sábado e ao domingo. Os grandes armazéns 

encerram às 19h00/20h00, uma vez por semana. Os hipermercados, em geral, praticam um 

horário mais expandido (segunda-feira a sábado), encerrando, apenas ao domingo, às 16h00. 

Ano Novo  

Ano Novo (apenas na Escócia) 

de St. Patrick (apenas na Irlanda do Norte)  

Dia da Batalha de Boyne (apenas na Irlanda do Norte)  

Boxing Day  
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Corresponde ao UTC (Unidade de Tempo Coordenado), no inverno, e mais uma hora no verão. 

Há sempre um dia durante a semana, em que as agências estão abertas das 16h30 às 18h30. 

feira a Sábado) 12h00 às 17h00 (Domingos)  

Algumas lojas têm horário ilimitado, abrindo ao sábado e ao domingo. Os grandes armazéns 

or semana. Os hipermercados, em geral, praticam um 

feira a sábado), encerrando, apenas ao domingo, às 16h00.  



 

 

 

Primeira 2ª feira de maio, em 

Última 2ª feira de maio, em comemoração do Feriado da primavera  

Primeira 2ª feira de agosto, em comemoração do Feriado de verão (apenas na Escócia)  

Última 2ª feira de agosto, em comemoração do Feriado de verão (exceto n

2.3 Transportes  

Existem voos directos entre França e Portugal, são cerca de 19 cidades franceses que fazem 

esta ligação. As companhias mais utilizadas são: a TAP Portugal, a AIR FRANCE, Easy jet, 

Transavia, Ryannair, Aigle Azur e a Vueling. P

eurolines e internorte.  

2.4 Corrente Eléctrica  

Inglaterra – 50 ciclos, 240/415 ou 240/480 Volts 

Escócia – 50 ciclos, 240/415 Volts País de Gales 

Irlanda do Norte – 50 ciclos, 220/

2.5 Pesos e Medidas  

É utilizado o sistema métrico, verificando

sistema britânico de pesos e medidas. As distâncias e as velocidades são contabilizadas em 

milhas por hora (1 Milha = 1,600 

convém fazer a devida referência ao sistema a utilizar, devido ao processo de alteração do 

anterior sistema para o sistema internacional unitário (Internacional System of Units) ser 

relativamente recente no Reino Unido.

2.6 Alimentação 

O seu pequeno-almoço é muito conhecido em todo o mundo, acompanhado com linguiça, ovo, 

tomate, feijão com molho de tomate, cogumelos fritos e, ainda duas torradas, chá ou café com 

leite. Outra tradição da sua gastron

volta das quatro da tarde. Por norma, é um chá de ervas oriundo de países como a Índia e o 

Sri-Lanka.  

2.7 Cuidados de saúde  

Estes são oferecidos pelo Serviço Nacional de Saúde (National Health Serv

em dois tipos, o primário que consiste no tratamento básico disponibilizado por um médico ou 

Primeira 2ª feira de maio, em comemoração do Feriado de maio   

Última 2ª feira de maio, em comemoração do Feriado da primavera   

Primeira 2ª feira de agosto, em comemoração do Feriado de verão (apenas na Escócia)  

Última 2ª feira de agosto, em comemoração do Feriado de verão (exceto na Escócia)  

Existem voos directos entre França e Portugal, são cerca de 19 cidades franceses que fazem 

esta ligação. As companhias mais utilizadas são: a TAP Portugal, a AIR FRANCE, Easy jet, 

Transavia, Ryannair, Aigle Azur e a Vueling. Por via terrestre, o trsnporte é realizado pela 

50 ciclos, 240/415 ou 240/480 Volts  

50 ciclos, 240/415 Volts País de Gales – 50 ciclos, 240/415 Volts 

50 ciclos, 220/380 ou 230/400 Volts  

É utilizado o sistema métrico, verificando-se ainda o uso limitado das especificações do 

sistema britânico de pesos e medidas. As distâncias e as velocidades são contabilizadas em 

milhas por hora (1 Milha = 1,600 KM), respetivamente. Assim, em circunstâncias particulares, 

convém fazer a devida referência ao sistema a utilizar, devido ao processo de alteração do 

anterior sistema para o sistema internacional unitário (Internacional System of Units) ser 

recente no Reino Unido. 

almoço é muito conhecido em todo o mundo, acompanhado com linguiça, ovo, 

tomate, feijão com molho de tomate, cogumelos fritos e, ainda duas torradas, chá ou café com 

leite. Outra tradição da sua gastronomia é o seu chá das cinco que, na prática é servido por 

volta das quatro da tarde. Por norma, é um chá de ervas oriundo de países como a Índia e o 

Estes são oferecidos pelo Serviço Nacional de Saúde (National Health Service), cujo se divide 

em dois tipos, o primário que consiste no tratamento básico disponibilizado por um médico ou 
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Primeira 2ª feira de agosto, em comemoração do Feriado de verão (apenas na Escócia)   

a Escócia)   

Existem voos directos entre França e Portugal, são cerca de 19 cidades franceses que fazem 

esta ligação. As companhias mais utilizadas são: a TAP Portugal, a AIR FRANCE, Easy jet, 

or via terrestre, o trsnporte é realizado pela 

se ainda o uso limitado das especificações do 

sistema britânico de pesos e medidas. As distâncias e as velocidades são contabilizadas em 

KM), respetivamente. Assim, em circunstâncias particulares, 

convém fazer a devida referência ao sistema a utilizar, devido ao processo de alteração do 

anterior sistema para o sistema internacional unitário (Internacional System of Units) ser 

almoço é muito conhecido em todo o mundo, acompanhado com linguiça, ovo, 

tomate, feijão com molho de tomate, cogumelos fritos e, ainda duas torradas, chá ou café com 

omia é o seu chá das cinco que, na prática é servido por 

volta das quatro da tarde. Por norma, é um chá de ervas oriundo de países como a Índia e o 

ice), cujo se divide 

em dois tipos, o primário que consiste no tratamento básico disponibilizado por um médico ou  



 

 

 

farmacêutico; e secundário que se trata de um serviço especializado facultado pela entidade 

médica. Todos os seus residentes podem usufruir 

excepção dos imigrantes que deverão pagar uma taxa anualmente. 

2.8 Telecomunicações 

Qualquer pessoa que viaje para a Grã

disponíveis, operadoras de telemóveis, telefones p

Principais redes: O2, Virgin, TMobile, GiffGaff, Three, Orange, Vodafone

� Vodafone www.vodafone.co.uk

� O2 www.o2.co.uk  

� EE www.ee.co.uk  

� GiffGaff www.giffgaff.co.uk 

� Virgin www.virginmedia.com

Internet para visitantes estrangeiros: pode adquirir internet no Reino Unido através do 

aluguer de wireless móvel: 

� TEP Wireless (convém marcar com antecedência) www.tepwireless.com 

� Wifi Rental www.wifirental.tra

�  BT Wireless (www.btwifi.co.uk/find/uk/)

3. Principais relações internacionais e regionais

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Organisation for Economic 

Co-operation and Development 

(European Bank for Reconstruction and Development 

Desenvolvimento (Asian Development Bank 

Desenvolvimento (Inter-American Development Bank (IDB), Banco Africano de 

Desenvolvimento (African Development Bank 

(Bank for International Settlements 

UN) e suas agências especializadas (Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others UN

Entities) e Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization 

farmacêutico; e secundário que se trata de um serviço especializado facultado pela entidade 

médica. Todos os seus residentes podem usufruir do serviço primário, gratuitamente, à 

excepção dos imigrantes que deverão pagar uma taxa anualmente.  

Qualquer pessoa que viaje para a Grã-Bretanha, tem acesso às suas telecomunicações 

disponíveis, operadoras de telemóveis, telefones públicos e rede Internet. 

Principais redes: O2, Virgin, TMobile, GiffGaff, Three, Orange, Vodafone 

www.vodafone.co.uk 

GiffGaff www.giffgaff.co.uk  

www.virginmedia.com  

Internet para visitantes estrangeiros: pode adquirir internet no Reino Unido através do 

aluguer de wireless móvel:  

TEP Wireless (convém marcar com antecedência) www.tepwireless.com 

Wifi Rental www.wifirental.travel Hot Spots 

BT Wireless (www.btwifi.co.uk/find/uk/) 

3. Principais relações internacionais e regionais 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Organisation for Economic 

operation and Development – OECD), Banco Europeu de Reconstrução e Desenvolvimento 

(European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), Banco Asiático de 

Desenvolvimento (Asian Development Bank – ADB), Banco Interamericano de 

American Development Bank (IDB), Banco Africano de 

to (African Development Bank – AfDB), Banco de Compensações Internacionais 

(Bank for International Settlements – BIS), Organização das Nações Unidas (United Nations 

UN) e suas agências especializadas (Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others UN

Entities) e Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization – WTO). 
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farmacêutico; e secundário que se trata de um serviço especializado facultado pela entidade 

do serviço primário, gratuitamente, à 

Bretanha, tem acesso às suas telecomunicações 

úblicos e rede Internet.  

Internet para visitantes estrangeiros: pode adquirir internet no Reino Unido através do 

TEP Wireless (convém marcar com antecedência) www.tepwireless.com  

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (Organisation for Economic 

o e Desenvolvimento 

EBRD), Banco Asiático de 

ADB), Banco Interamericano de 

American Development Bank (IDB), Banco Africano de 

AfDB), Banco de Compensações Internacionais 

BIS), Organização das Nações Unidas (United Nations – 

UN) e suas agências especializadas (Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others UN 

WTO).  



 

 

 

A nível regional é membro da União Europeia (UE), à qual aderiu em janeiro de 1973 (United 

Kingdom in the EU), composta por 28 países (sendo que o Reino Unido referendou, a 23

junho de 2016, a respetiva saída), de entre os quais 19 adotaram a moeda única europeia (não 

é o caso do Reino Unido), integra a Commonwealth, o Conselho da Europa (Council of Europe 

– COE), a União da Europa Ocidental (Western European Union 

Europeia (European Space Agency 

 

4. Ambiente de negócios 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Economia  

5.1 Principais Sectores de actividade 

Tabela 1 – Actividades económicas por sector 

Divisão da actividade económica por secto

Emprego por sector (em % do emprego total)

Valor agregado (em % do PIB)

Valor agregado (crescimento anual em %)

 

 

Ranking global 

 

Transparência  

Facilidade de negócios 

Índice de competitividade global  

Fonte: Banco Mundial 

A nível regional é membro da União Europeia (UE), à qual aderiu em janeiro de 1973 (United 

Kingdom in the EU), composta por 28 países (sendo que o Reino Unido referendou, a 23

junho de 2016, a respetiva saída), de entre os quais 19 adotaram a moeda única europeia (não 

é o caso do Reino Unido), integra a Commonwealth, o Conselho da Europa (Council of Europe 

COE), a União da Europa Ocidental (Western European Union – WEU) e a Agência Espacial 

Europeia (European Space Agency – ESA) (Ficha de mercado aicep) 

Ambiente de negócios  

5.1 Principais Sectores de actividade  

Actividades económicas por sector  

Divisão da actividade económica por sector Agricultura  

Emprego por sector (em % do emprego total) 1,1 

Valor agregado (em % do PIB) 0,6 

Valor agregado (crescimento anual em %) -3,8 

Ranking global (EIU – entre 82 países): 14º  

Transparência  (Rank no Corruption Perceptions Index 2016):                                                   

10º (81) 

Facilidade de negócios  (Rank no Doing Business 2017):                                                           

70º (em 190 países) 

Índice de competitividade global  (Rank no Global Competitiveness Index 2016/17):   

7º (5,49) 
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A nível regional é membro da União Europeia (UE), à qual aderiu em janeiro de 1973 (United 

Kingdom in the EU), composta por 28 países (sendo que o Reino Unido referendou, a 23 de 

junho de 2016, a respetiva saída), de entre os quais 19 adotaram a moeda única europeia (não 

é o caso do Reino Unido), integra a Commonwealth, o Conselho da Europa (Council of Europe 

a Agência Espacial 

Indústria  Serviços 

18,5 79,7 

19,2 80,2 

0,7 2,4 

                                                   

(Rank no Doing Business 2017):                                                           

(Rank no Global Competitiveness Index 2016/17):   



 

 

Trata-se de uma economia fortemente dependente do sector dos 

total do seu PIB, empregando cerca de 25 milhões de pessoas, sendo também o produto que o 

Reino Unido mais exporta. No entanto, este sector tem tido um desempenho mais fraco

A agricultura é o sector mais frágil com 1% do seu PIB e

ainda suporta cerca de 60% das necessidades alimentares da sua população. No sector do 

turismo, encontra-se no top dos 10 primeiros, ou seja, em 4º lugar ao nível das despesas e, em 

20% da riqueza do país, concentrando actividades como a farmacêutica, o automóvel, 

tecnologia verde, bem como actividades tradicionais. O sector terciário teve um rápido 

crescimento nos últimos três meses de 2017, apesar das pre

Gráfico 3 – Evolução do sector dos serviços (2015

 

 

 

 

 

 

 

 

A Inglaterra é o 3º maior importador de serviços no âmbito europeu e, o 5º no quadro 

global. O RU está fortemente dependente do sector dos serviços, emprega 79,7% da 

população activa, isto é, mais de 25 milhões de pessoas. O sector terciário representa 

80,2% do seu PIB, além de empregar 80% da sua população activa. É, de notar que, 

Londres é a maior praça financeira da Europa.

 

 

Fonte: Financial Times  

se de uma economia fortemente dependente do sector dos serviços, ocupando 80% do 

total do seu PIB, empregando cerca de 25 milhões de pessoas, sendo também o produto que o 

Reino Unido mais exporta. No entanto, este sector tem tido um desempenho mais fraco

A agricultura é o sector mais frágil com 1% do seu PIB e 2% da população empregada, contudo 

ainda suporta cerca de 60% das necessidades alimentares da sua população. No sector do 

se no top dos 10 primeiros, ou seja, em 4º lugar ao nível das despesas e, em 

5º relativamente às receitas. 

A sua indústria representa apenas, 

20% da riqueza do país, concentrando actividades como a farmacêutica, o automóvel, 

tecnologia verde, bem como actividades tradicionais. O sector terciário teve um rápido 

crescimento nos últimos três meses de 2017, apesar das preocupações com o Brexit.

Evolução do sector dos serviços (2015-2018) 

A Inglaterra é o 3º maior importador de serviços no âmbito europeu e, o 5º no quadro 

global. O RU está fortemente dependente do sector dos serviços, emprega 79,7% da 

população activa, isto é, mais de 25 milhões de pessoas. O sector terciário representa 

80,2% do seu PIB, além de empregar 80% da sua população activa. É, de notar que, 

Londres é a maior praça financeira da Europa. 
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total do seu PIB, empregando cerca de 25 milhões de pessoas, sendo também o produto que o 

Reino Unido mais exporta. No entanto, este sector tem tido um desempenho mais fraco 

2% da população empregada, contudo 

ainda suporta cerca de 60% das necessidades alimentares da sua população. No sector do 

se no top dos 10 primeiros, ou seja, em 4º lugar ao nível das despesas e, em 

5º relativamente às receitas.  

ndústria representa apenas, 

20% da riqueza do país, concentrando actividades como a farmacêutica, o automóvel, 

tecnologia verde, bem como actividades tradicionais. O sector terciário teve um rápido 

ocupações com o Brexit. 

A Inglaterra é o 3º maior importador de serviços no âmbito europeu e, o 5º no quadro 

global. O RU está fortemente dependente do sector dos serviços, emprega 79,7% da sua 

população activa, isto é, mais de 25 milhões de pessoas. O sector terciário representa 

80,2% do seu PIB, além de empregar 80% da sua população activa. É, de notar que, 



 

 

 

Gráfico 4 – Número de visitas à Grã

 

 

 

 

 

 

 

De acordo com estatísticas realizadas, o número de turistas que visitou a Inglaterra rondou os 

39,7 milhões. Os gastos dos visitantes atingiram £2,8 biliões em Agosto, neste mês as visitas 

alcançaram 3,9 milhões de visitas.

Segundo John Glen, ministro do turismo, o turismo é uma força económica que cria emprego, 

conduzindo ao crescimento e ao decréscimo da economia do país. O Reino ocupa a 3ª posição 

no turismo mundial, devido a vários edifícios históricos e monumentos e à sua 

O turismo contribui com £127 biliões anualmente para a sua economia.  

 

5.2 Situação Económica e Perspectivas

 

Segundo dados do Banco Mundial, o Reino Unido é a 5ª maior economia do mundo. Está em 

4ºlugar no ranking dos países importadores 

exportação. Através do gráfico transcrito abaixo, é possível concluir que máquinas e 

equipamentos mecânicos são, em concomitância, os produtos mais exportados e importados.

 

 

 

Número de visitas à Grã-Bretanha (2012-2017) 

De acordo com estatísticas realizadas, o número de turistas que visitou a Inglaterra rondou os 

39,7 milhões. Os gastos dos visitantes atingiram £2,8 biliões em Agosto, neste mês as visitas 

alcançaram 3,9 milhões de visitas. 

gundo John Glen, ministro do turismo, o turismo é uma força económica que cria emprego, 

conduzindo ao crescimento e ao decréscimo da economia do país. O Reino ocupa a 3ª posição 

no turismo mundial, devido a vários edifícios históricos e monumentos e à sua 

O turismo contribui com £127 biliões anualmente para a sua economia.   

5.2 Situação Económica e Perspectivas 

Segundo dados do Banco Mundial, o Reino Unido é a 5ª maior economia do mundo. Está em 

4ºlugar no ranking dos países importadores de bens e, em 10º lugar relativamente à sua 

exportação. Através do gráfico transcrito abaixo, é possível concluir que máquinas e 

equipamentos mecânicos são, em concomitância, os produtos mais exportados e importados.
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De acordo com estatísticas realizadas, o número de turistas que visitou a Inglaterra rondou os 

39,7 milhões. Os gastos dos visitantes atingiram £2,8 biliões em Agosto, neste mês as visitas 

gundo John Glen, ministro do turismo, o turismo é uma força económica que cria emprego, 

conduzindo ao crescimento e ao decréscimo da economia do país. O Reino ocupa a 3ª posição 

no turismo mundial, devido a vários edifícios históricos e monumentos e à sua beleza natural. 

Segundo dados do Banco Mundial, o Reino Unido é a 5ª maior economia do mundo. Está em 

de bens e, em 10º lugar relativamente à sua 

exportação. Através do gráfico transcrito abaixo, é possível concluir que máquinas e 

equipamentos mecânicos são, em concomitância, os produtos mais exportados e importados. 



 

 

 

Tabela 2 – Principais produtos expo

Principais produtos exportados

Máquinas e equipamentos  
mecânicos  

Automóveis e outros veículos  
terrestres 

Produtos farmacêuticos 

Pérolas, pedras e metais preciosos

Máquinas e equipamentos  
eléctricos  

 

 

Em termos de IDE, tem o maior 

sector bancário, avaliado em $1,196,520 milhões, a seguir aos Estados Unidos e à República 

Popular da China.  

A Grã-Bretanha destaca-se em ralação a outros no sector dos se

de 80% para a sua riqueza e, 70% da população empregada. Atrás da terciarização económica, 

está um alto nível de produtividade laboral. O país está no topo relativamente à economia 

digital, além de possuir um sector industria

europeu.  

A sua balança comercial tem sido deficitária, o que significa que as importações são muito 

elevadas. O seu principal foco tem sido a queda da sua divida, cuja actualmente representa 

89,3% do seu PIB. O sector bancário tem contribuído para a recuperação económica com cerca 

de 8% dos seus lucros, porém o cenário não tem sido animador, o défice continua alto e o 

futuro é incerto.  

Com o referendo de 2016, em que os cidadãos decidiram retirar

se que a dívida aumente devido ao crescimento lento da economia. Com a saída da EU, o RU 

pretende a criação das suas próprias leis com restrição à emigração e, também para revigorar 

a sua soberania nacional. Com a desvalorização monetária, as im

mais caras, tendo um efeito devastador para a economia. 

 

Fonte: ITC 

Principais produtos exportados e importados (2016) 

Principais produtos exportados 
% do 
total Principais produtos importados

14,7 Máquinas e equipamentos mecânicos

12,6 Automóveis e outros veículos terrestres

7,9 Pérolas, pedras e metais preciosos

Pérolas, pedras e metais preciosos 7 Máquinas e equipamentos eléctricos 

6,6 Combustíveis e óleos minerais 

termos de IDE, tem o maior stock de fluxos que corresponde maioritariamente ao seu 

sector bancário, avaliado em $1,196,520 milhões, a seguir aos Estados Unidos e à República 

se em ralação a outros no sector dos serviços, contribuindo com cerca 

de 80% para a sua riqueza e, 70% da população empregada. Atrás da terciarização económica, 

está um alto nível de produtividade laboral. O país está no topo relativamente à economia 

digital, além de possuir um sector industrial inovador de maior crescimento no quadro 

A sua balança comercial tem sido deficitária, o que significa que as importações são muito 

elevadas. O seu principal foco tem sido a queda da sua divida, cuja actualmente representa 

ctor bancário tem contribuído para a recuperação económica com cerca 

de 8% dos seus lucros, porém o cenário não tem sido animador, o défice continua alto e o 

Com o referendo de 2016, em que os cidadãos decidiram retirar-se do quadro euro

se que a dívida aumente devido ao crescimento lento da economia. Com a saída da EU, o RU 

pretende a criação das suas próprias leis com restrição à emigração e, também para revigorar 

a sua soberania nacional. Com a desvalorização monetária, as importações tornam

mais caras, tendo um efeito devastador para a economia.  
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Principais produtos importados 
%  do 
total  

Máquinas e equipamentos mecânicos 11,9 

tros veículos terrestres 11,8 

Pérolas, pedras e metais preciosos 11,2 

Máquinas e equipamentos eléctricos  9 

6,2 

de fluxos que corresponde maioritariamente ao seu 

sector bancário, avaliado em $1,196,520 milhões, a seguir aos Estados Unidos e à República 

rviços, contribuindo com cerca 

de 80% para a sua riqueza e, 70% da população empregada. Atrás da terciarização económica, 

está um alto nível de produtividade laboral. O país está no topo relativamente à economia 

l inovador de maior crescimento no quadro 

A sua balança comercial tem sido deficitária, o que significa que as importações são muito 

elevadas. O seu principal foco tem sido a queda da sua divida, cuja actualmente representa 

ctor bancário tem contribuído para a recuperação económica com cerca 

de 8% dos seus lucros, porém o cenário não tem sido animador, o défice continua alto e o 

se do quadro europeu, prevê-

se que a dívida aumente devido ao crescimento lento da economia. Com a saída da EU, o RU 

pretende a criação das suas próprias leis com restrição à emigração e, também para revigorar 

portações tornam-se cada vez 



 

 

Gráfico 5 – PIB da Grã-Bretanha (2016)

Através do gráfico, em 2016 o país britânico tem um PIB avaliado em $2618,89 biliões de euros 

que se deve à sua indústria

abrandamento devido à incerteza do seu futuro. Em 2016, previa

senão tivessem decidido sair da EU. 

Com a saída da União Europeia, pressupõe

próximos anos, são previstas algumas melhorias com o aumento do investimento por parte 

das empresas, mas não será suficiente para ultrapassar todas as dificuldades já passadas, além 

de que a produtividade permanecerá baixa. A Inglaterra é o país

índice de produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: HM Revenue & Customs Overseas Trade Statistics

Bretanha (2016) 

 

Através do gráfico, em 2016 o país britânico tem um PIB avaliado em $2618,89 biliões de euros 

que se deve à sua indústria cinematográfica. Quanto ao seu crescimento, prevê

abrandamento devido à incerteza do seu futuro. Em 2016, previa-se um crescimento de 2.5% 

senão tivessem decidido sair da EU.  

Com a saída da União Europeia, pressupõe-se que haja cada vez menos gasto

próximos anos, são previstas algumas melhorias com o aumento do investimento por parte 

das empresas, mas não será suficiente para ultrapassar todas as dificuldades já passadas, além 

de que a produtividade permanecerá baixa. A Inglaterra é o país-membro do G7 com menor 

Fonte: HM Revenue & Customs Overseas Trade Statistics 
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Através do gráfico, em 2016 o país britânico tem um PIB avaliado em $2618,89 biliões de euros 

cinematográfica. Quanto ao seu crescimento, prevê-se um 

se um crescimento de 2.5% 

se que haja cada vez menos gastos. Para os 

próximos anos, são previstas algumas melhorias com o aumento do investimento por parte 

das empresas, mas não será suficiente para ultrapassar todas as dificuldades já passadas, além 

membro do G7 com menor 



 

 

 

6. Comércio Internacional 

Gráfico 6 – Evolução das trocas comerciais inglesas (2017)

 

O país anglo-saxónico ocupa a 10ªposição no sector exportador e, a 4ª na esfera importadora, 

absorvendo 2,9% e 3,6% dos bens exportados e importados respectivamente. A sua balança 

comercial tem vindo a decair, evidenciando o melhor resultado das importações. 

O comércio internacional é o motor da sua economia. A EU é o principal parceiro do Reino 

Unido, mais de metade das suas exportações são direccionadas para as nações europeias.  

Em Setembro de 2017, o valor das exportações incrementou para £28.4 biliões, enquanto as 

suas importações atingiram os £46.5 biliões, deste modo é possível confirmar a existência d

um défice comercial. Apontam

Está em 4ºlugar no ranking dos países importadores de bens e, em 10º lugar relativamente à 

sua exportação. As máquinas e os equipamentos mecânicos são, em concomitâ

produtos mais exportados e importados.

O comércio internacional é o motor da sua economia. A EU é o principal parceiro do Reino 

Unido, mais de metade das suas exportações são direccionadas para as nações europeias. No 

contexto das importações, os 

biliões), a China (£4.0 biliões) e os EUA (£3.5 biliões). Quanto às exportações, é de evidenciar 

nações como os EUA (£3.5 biliões), a Alemanha (£3.2 biliões) e a França (£2.4 biliões).   

 

Fonte: Trading economics 

Comércio Internacional  

Evolução das trocas comerciais inglesas (2017) 

 

 

 

 

 

saxónico ocupa a 10ªposição no sector exportador e, a 4ª na esfera importadora, 

9% e 3,6% dos bens exportados e importados respectivamente. A sua balança 

comercial tem vindo a decair, evidenciando o melhor resultado das importações. 

O comércio internacional é o motor da sua economia. A EU é o principal parceiro do Reino 

e metade das suas exportações são direccionadas para as nações europeias.  

Em Setembro de 2017, o valor das exportações incrementou para £28.4 biliões, enquanto as 

suas importações atingiram os £46.5 biliões, deste modo é possível confirmar a existência d

um défice comercial. Apontam-se que, as exportações cresçam £2,7 biliões no próximo ano. 

Está em 4ºlugar no ranking dos países importadores de bens e, em 10º lugar relativamente à 

sua exportação. As máquinas e os equipamentos mecânicos são, em concomitâ

produtos mais exportados e importados. 

O comércio internacional é o motor da sua economia. A EU é o principal parceiro do Reino 

Unido, mais de metade das suas exportações são direccionadas para as nações europeias. No 

contexto das importações, os principais parceiros nas importações são a Alemanha (

biliões), a China (£4.0 biliões) e os EUA (£3.5 biliões). Quanto às exportações, é de evidenciar 

nações como os EUA (£3.5 biliões), a Alemanha (£3.2 biliões) e a França (£2.4 biliões).   
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comercial tem vindo a decair, evidenciando o melhor resultado das importações.  

O comércio internacional é o motor da sua economia. A EU é o principal parceiro do Reino 

e metade das suas exportações são direccionadas para as nações europeias.   

Em Setembro de 2017, o valor das exportações incrementou para £28.4 biliões, enquanto as 

suas importações atingiram os £46.5 biliões, deste modo é possível confirmar a existência de 

2,7 biliões no próximo ano.  
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sua exportação. As máquinas e os equipamentos mecânicos são, em concomitância, os 

O comércio internacional é o motor da sua economia. A EU é o principal parceiro do Reino 

Unido, mais de metade das suas exportações são direccionadas para as nações europeias. No 

principais parceiros nas importações são a Alemanha (£6,2 

biliões), a China (£4.0 biliões) e os EUA (£3.5 biliões). Quanto às exportações, é de evidenciar 

nações como os EUA (£3.5 biliões), a Alemanha (£3.2 biliões) e a França (£2.4 biliões).    



 

 

 

De acordo com o ITC (International Trade Center), Portugal é o 35º cliente das vendas 

britânicas, com uma quota de mercado correspondente a 0,4%. Quanto às vendas inglesas, a 

nação lusa integra a 28ª posição do ranking dos fornecedores, representando 0,6% do total

das importações.  

7. Investimento Estrangeiro 

 

O Reino Unido está em 2º lugar da lista dos países com maior stock da entrada de fluxos, o que 

equivale a $ 253.826 milhões, assim deduzimos que se trata de um mercado muito apelativo. 

Atingiu o maior valor de IDE no ano passado, calculado em 

O sector bancário tem contribuído para a recuperação económica com cerca de 8% dos seus 

lucros, porém o cenário não tem sido animador, o défice continua alto e o futuro é incerto. 

Embora a Grã-Bretanha ten

investimento estrangeiro. O Reino está em 2º lugar da lista dos países com maior stock da 

entrada de fluxos, o que equivale a $ 1,606 biliões, assim deduzimos que se trata de um 

mercado muito atractivo.  

Cerca de 20% de empresas de manufacturas, bem como 16% dos postos de trabalho criados 

são provenientes de firmas externas. 

O seu governo tem adoptado algumas medidas para que o país seja visto como um foco muito 

atractivo, tais como o estabelecimento 

objectivo da isenção de taxas de propriedade e do reembolso de custos de novas fábricas. 

Os principais investidores no país foram os EUA, a China, o Japão, a França, a Alemanha, a 

Austrália, o Canadá e a Itália, cujos contribuíram com milhares de novos empregos. 

Com o Brexit, prevê-se que o IDE será contraído à volta de 22%, prejudicando sua 

produtividade do país.  

Risco País: BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) 

Risco de crédito: País “não classificado” na tabela risco

sistema de prémios mínimos. 

o com o ITC (International Trade Center), Portugal é o 35º cliente das vendas 

britânicas, com uma quota de mercado correspondente a 0,4%. Quanto às vendas inglesas, a 

nação lusa integra a 28ª posição do ranking dos fornecedores, representando 0,6% do total

Investimento Estrangeiro  

O Reino Unido está em 2º lugar da lista dos países com maior stock da entrada de fluxos, o que 

equivale a $ 253.826 milhões, assim deduzimos que se trata de um mercado muito apelativo. 

IDE no ano passado, calculado em £119,6 biliões.  

O sector bancário tem contribuído para a recuperação económica com cerca de 8% dos seus 

lucros, porém o cenário não tem sido animador, o défice continua alto e o futuro é incerto. 

Bretanha tenha um défice excessivo, tem um mercado atractivo para o 

investimento estrangeiro. O Reino está em 2º lugar da lista dos países com maior stock da 

entrada de fluxos, o que equivale a $ 1,606 biliões, assim deduzimos que se trata de um 

Cerca de 20% de empresas de manufacturas, bem como 16% dos postos de trabalho criados 

são provenientes de firmas externas.  

O seu governo tem adoptado algumas medidas para que o país seja visto como um foco muito 

atractivo, tais como o estabelecimento de zonas empresariais ao longo do território com o 

objectivo da isenção de taxas de propriedade e do reembolso de custos de novas fábricas. 

Os principais investidores no país foram os EUA, a China, o Japão, a França, a Alemanha, a 

Itália, cujos contribuíram com milhares de novos empregos. 

se que o IDE será contraído à volta de 22%, prejudicando sua 

BBB (AAA = risco menor; D = risco maior) - EIU, Setembro 2016   

País “não classificado” na tabela risco-país da OCDE. Não é aplicável o 

sistema de prémios mínimos.  
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Itália, cujos contribuíram com milhares de novos empregos.  

se que o IDE será contraído à volta de 22%, prejudicando sua 

país da OCDE. Não é aplicável o 



 

 

 

8. Relações Económicas com Portugal 

 

Tabela 3 - Balança Comercial de Serviços de Portugal com o Reino Unido (2012

106 EUR  2014 2015

Exportações 6 293,0 7 182,9

Importações 3 208,4 3 446,0

Saldo 3 084,6 3 736,9

Coef.cob.%  196,1 208,4
Fonte: Banco de Portugal  

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012
Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a "Bens e Serviços" não corresponde à soma ["Bens" (INE
"Serviços" (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

 

O Reino Unido está no 4º lugar no ranking dos clientes e, em 5º dos fornecedores mais 

destacados de bens e serviços de Portugal. A nossa balança c

resultado positivo com o aumento das exportações. 

Observando a tabela 3, podemos admitir que há uma tendência de aumento das exportações, 

entre Janeiro e Setembro de 2016 foram contabilizadas em 

homólogo do ano seguinte salienta

detectaram algumas oscilações no período em análise (2014

evidenciaram uma ligeira subida. O seu saldo comercial apresenta

consequentemente, o coeficiente de cobertura também está elevado, rondando 236,1%. 

As mercadorias mais exportadas para a Grã

veículos e os têxteis. Contrariamente, os produtos mais importados são os agrícolas e os 

veículos.  

Relativamente aos serviços, o Reino Unido assume a 1ªposição na lista de clientes do país 

ibérico, estando em 2º lugar dos seus abastecedores. Os serviços mais exportados e 

importados por Portugal são as viagens e o turismo, os transportes e, outros pro

empresas. No ano passado, a nação Lusa gastou 

serviços. 

 

Relações Económicas com Portugal  

Balança Comercial de Serviços de Portugal com o Reino Unido (2012

2015 2016 2016 (Jan/Set) 2017 (Jan/Set)

7 182,9 7 521,9 5 638,4 6 078,0

3 446,0 3 329,5 2 494,2 2 574,1

3 736,9 4 192,4 3 144,2 3 503,9

208,4 225,9 226,1 236,1 

Notas: (a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012-2016; (b) Taxa de variação homóloga 2016
Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a "Bens e Serviços" não corresponde à soma ["Bens" (INE
"Serviços" (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b.

O Reino Unido está no 4º lugar no ranking dos clientes e, em 5º dos fornecedores mais 

destacados de bens e serviços de Portugal. A nossa balança comercial tem alcançado um 

resultado positivo com o aumento das exportações.  

Observando a tabela 3, podemos admitir que há uma tendência de aumento das exportações, 

entre Janeiro e Setembro de 2016 foram contabilizadas em €5 638,4 milh

ogo do ano seguinte salienta-se o seu crescimento. As importações portuguesas 

detectaram algumas oscilações no período em análise (2014-16), contudo no ano 2017 

evidenciaram uma ligeira subida. O seu saldo comercial apresenta-

te, o coeficiente de cobertura também está elevado, rondando 236,1%. 

As mercadorias mais exportadas para a Grã-Bretanha remetem para as máquinas e aparelhos, 

veículos e os têxteis. Contrariamente, os produtos mais importados são os agrícolas e os 

Relativamente aos serviços, o Reino Unido assume a 1ªposição na lista de clientes do país 

ibérico, estando em 2º lugar dos seus abastecedores. Os serviços mais exportados e 

importados por Portugal são as viagens e o turismo, os transportes e, outros pro

empresas. No ano passado, a nação Lusa gastou €7,5 mil milhões com a exportação de bens e 
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Balança Comercial de Serviços de Portugal com o Reino Unido (2012-16) 

2017 (Jan/Set) Var. % 17/16 

6 078,0 7,8 

2 574,1 3,2 

3 503,9   

   

2016; (b) Taxa de variação homóloga 2016-2017. 
Devido a diferenças metodológicas de apuramento, o valor referente a "Bens e Serviços" não corresponde à soma ["Bens" (INE) + 
"Serviços" (Banco de Portugal)]. Componente de Bens com base em dados INE, ajustados para valores f.o.b. 

O Reino Unido está no 4º lugar no ranking dos clientes e, em 5º dos fornecedores mais 

omercial tem alcançado um 

Observando a tabela 3, podemos admitir que há uma tendência de aumento das exportações, 

€5 638,4 milhões, no período 

se o seu crescimento. As importações portuguesas 

16), contudo no ano 2017 

-se favorável e, 

te, o coeficiente de cobertura também está elevado, rondando 236,1%.  

Bretanha remetem para as máquinas e aparelhos, 

veículos e os têxteis. Contrariamente, os produtos mais importados são os agrícolas e os 

Relativamente aos serviços, o Reino Unido assume a 1ªposição na lista de clientes do país 

ibérico, estando em 2º lugar dos seus abastecedores. Os serviços mais exportados e 

importados por Portugal são as viagens e o turismo, os transportes e, outros provenientes de 

ões com a exportação de bens e 



 

 

 

Há produtos muito antigos que continuam a ser escoados para o país anglo

caso do famoso Vinho do Porto. As indústrias também

preponderante, como a eletrónica

dos fluxos comerciais entre ambos. 

 Quanto ao IDE, o investimento do Reino Unido em Portugal, no ano de 2016, ronda os 76 

milhões de euros, ocupa o ranking dos países que mais investem no nosso território, o que tem 

levado à criação de postos de trabalho e, por conseguinte, à valorização económica. 

Esta relação económica entre as duas nações intensificou

tanto para Portugal como para a Grã

indivíduos que optaram pela nação britânica como o seu destino de emigração. Ao invés, a 

emigração inglesa é menor no país ibérico, são cerca de 40 mil pessoas, porém o número de 

turistas tem subido, durante 2016 foram quase 3 milhões de visitantes. 

9. Caracterização da Comunidade Portuguesa no Reino Unido

 

Mapa 2 – Fluxo migratório de portugueses para a Grã

Fonte: Google Maps 

Há produtos muito antigos que continuam a ser escoados para o país anglo-

caso do famoso Vinho do Porto. As indústrias também continuam a ter um papel 

eletrónica, a farmacêutica, automóvel, contribuindo para o aumento 

dos fluxos comerciais entre ambos.  

Quanto ao IDE, o investimento do Reino Unido em Portugal, no ano de 2016, ronda os 76 

ocupa o ranking dos países que mais investem no nosso território, o que tem 

levado à criação de postos de trabalho e, por conseguinte, à valorização económica. 

Esta relação económica entre as duas nações intensificou-se com o aumento da emigração, 

ara Portugal como para a Grã-Bretanha. No ano 2016 foram cerca de 

indivíduos que optaram pela nação britânica como o seu destino de emigração. Ao invés, a 

emigração inglesa é menor no país ibérico, são cerca de 40 mil pessoas, porém o número de 

istas tem subido, durante 2016 foram quase 3 milhões de visitantes.  

Caracterização da Comunidade Portuguesa no Reino Unido 

Fluxo migratório de portugueses para a Grã-Bretanha 
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-saxónico, como o 

continuam a ter um papel 

, a farmacêutica, automóvel, contribuindo para o aumento 

Quanto ao IDE, o investimento do Reino Unido em Portugal, no ano de 2016, ronda os 76 

ocupa o ranking dos países que mais investem no nosso território, o que tem 

levado à criação de postos de trabalho e, por conseguinte, à valorização económica.  

se com o aumento da emigração, 

Bretanha. No ano 2016 foram cerca de 131.000 

indivíduos que optaram pela nação britânica como o seu destino de emigração. Ao invés, a 

emigração inglesa é menor no país ibérico, são cerca de 40 mil pessoas, porém o número de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nos últimos anos, os portugueses têm escolhido o Reino Uni

destinos de emigração, por exemplo, em 2013 o fluxo migratório foi realizado por cerca de 

30.000 pessoas.  

De acordo com o Jornal de Negócios, o Reino Unido tem a emigração portuguesa mais 

qualificada. Na verdade, quatro em c

nós somos a comunidade com mais licenciados, com uma taxa de 38%.

 Os emigrantes portugueses, além de médicos, cientistas, enfermeiros e dentistas, também 

ocupam postos de trabalho na área da hotela

limpezas. 

A grande maioria fixa-se em  

ser  a  capital.  No entanto, estes emigrantes começaram a povoar outras localidades do Reino 

Unido, pequenas cidades industriais, com oferta de trabalho e estilo de vida mais calmo, aliado 

à natureza e ao campo. 

Em Londres, trabalham maioritariamente na restauração e outros serviços do aeroporto de  

Gatwick,  na  indústria  agroalimentar,  em estufas,

serviços.  Mais acima,  no  Norte  de  Inglaterra,  trabalham  nos  aeroportos  de  Stanstead  e  

de  Heathrow, em fábricas, na restauração, no comércio, em estufas e no turismo.

O Bairro de Stockell, onde r

denominado de  "Little  Portugal 

restauração típica  portuguesa.  As  lojas  vendem  produtos  oriundos  de  Portugal,  desde  os  

famosos  pastéis de nata, ao bacalhau, aos fumados transmontanos, à carne e outras 

variedades consumidas por portugueses.  Mas,  não  são  só  os  portugueses  que  consomem  

esta  gastronomia,  os  ingleses  e os emigrantes de outras nacionalidades já começam a ser 

bons apreciadores destas iguarias.

É  fácil  identificar  o  comércio  de  portugueses,  normalmente  têm  os  nomes  e  a decoração   

alusivos   a   Portugal. 

No Reino Unido, existem diversas associações portuguesas que acolhem os

forma a sentirem-se em casa e 

Associações estão fortemente ligadas a empresários portugueses emigrantes, pleo que são 

também um excelente ponto de encontro e contacto com empresários portugueses. 

Nos últimos anos, os portugueses têm escolhido o Reino Unido como um dos seus principais 

destinos de emigração, por exemplo, em 2013 o fluxo migratório foi realizado por cerca de 

De acordo com o Jornal de Negócios, o Reino Unido tem a emigração portuguesa mais 

qualificada. Na verdade, quatro em cada dez profissionais portugueses são licenciados. Aliás, 

nós somos a comunidade com mais licenciados, com uma taxa de 38%. 

Os emigrantes portugueses, além de médicos, cientistas, enfermeiros e dentistas, também 

ocupam postos de trabalho na área da hotelaria, restaurantes, distribuição, construção civil e 

  Londres,  onde  existe  mais  oportunidades  de  trabalho  e  por  

entanto, estes emigrantes começaram a povoar outras localidades do Reino 

cidades industriais, com oferta de trabalho e estilo de vida mais calmo, aliado 

Em Londres, trabalham maioritariamente na restauração e outros serviços do aeroporto de  

Gatwick,  na  indústria  agroalimentar,  em estufas,  no  turismo,  na  hotelaria,  no  comércio  e  

,  no  Norte  de  Inglaterra,  trabalham  nos  aeroportos  de  Stanstead  e  

de  Heathrow, em fábricas, na restauração, no comércio, em estufas e no turismo.

O Bairro de Stockell, onde reside uma vasta comunidade de emigrantes portugueses, é 

"Little  Portugal - Portugal  Pequeno".  É uma zona  

restauração típica  portuguesa.  As  lojas  vendem  produtos  oriundos  de  Portugal,  desde  os  

de nata, ao bacalhau, aos fumados transmontanos, à carne e outras 

variedades consumidas por portugueses.  Mas,  não  são  só  os  portugueses  que  consomem  

esta  gastronomia,  os  ingleses  e os emigrantes de outras nacionalidades já começam a ser 

preciadores destas iguarias. 

É  fácil  identificar  o  comércio  de  portugueses,  normalmente  têm  os  nomes  e  a decoração   

, existem diversas associações portuguesas que acolhem os

em casa e a terem um contato com a cultura portuguesa.

Associações estão fortemente ligadas a empresários portugueses emigrantes, pleo que são 

também um excelente ponto de encontro e contacto com empresários portugueses. 
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do como um dos seus principais 

destinos de emigração, por exemplo, em 2013 o fluxo migratório foi realizado por cerca de 

De acordo com o Jornal de Negócios, o Reino Unido tem a emigração portuguesa mais 

ada dez profissionais portugueses são licenciados. Aliás, 

Os emigrantes portugueses, além de médicos, cientistas, enfermeiros e dentistas, também 

ria, restaurantes, distribuição, construção civil e 

Londres,  onde  existe  mais  oportunidades  de  trabalho  e  por  

entanto, estes emigrantes começaram a povoar outras localidades do Reino 

cidades industriais, com oferta de trabalho e estilo de vida mais calmo, aliado 

Em Londres, trabalham maioritariamente na restauração e outros serviços do aeroporto de  

no  turismo,  na  hotelaria,  no  comércio  e  

,  no  Norte  de  Inglaterra,  trabalham  nos  aeroportos  de  Stanstead  e  

de  Heathrow, em fábricas, na restauração, no comércio, em estufas e no turismo. 

eside uma vasta comunidade de emigrantes portugueses, é 

  de  comércio  e  

restauração típica  portuguesa.  As  lojas  vendem  produtos  oriundos  de  Portugal,  desde  os  

de nata, ao bacalhau, aos fumados transmontanos, à carne e outras 

variedades consumidas por portugueses.  Mas,  não  são  só  os  portugueses  que  consomem  

esta  gastronomia,  os  ingleses  e os emigrantes de outras nacionalidades já começam a ser 

É  fácil  identificar  o  comércio  de  portugueses,  normalmente  têm  os  nomes  e  a decoração   

, existem diversas associações portuguesas que acolhem os emigrantes, de 

a terem um contato com a cultura portuguesa. Estas 

Associações estão fortemente ligadas a empresários portugueses emigrantes, pleo que são 

também um excelente ponto de encontro e contacto com empresários portugueses.  



 

 

 

Registamos algumas Associa

Londres: 

� GRUPO “AMIGOS POPULARES”

 Morada: Flat 6, 51 Porchester Road
 W2 5DX London 
 E-mail: grupoamigospopulares@hotmail.com
 

� PARSUK – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESTUDANTES E INVESTIGADORES NO REINO 
UNIDO 

 E-mail: info@parsuk.pt
 Website: www.parsuk.pt
 Facebook: https://www.facebook.com/PARSUK1/timeline
 

� CPE – CENTRO PORTUGUÊS DE ESTUDOS
 
Berkeley Square House, 1st Floor, Berkeley Square, Mayfair
W1J6BS London 
Telefone: +44 20 7491 
E-mail: cpe@cameiralegal.com
 

� ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE WATFORD
Telefone: +44 79 5525 9472
E-mail: watfordportugueseassociation@gmail.com
 

 
� ALIANÇA – PORTUGUESE COMMUNITY CENTRE

 Morada: 56 Clapham Park Road, Lambeth

 SW4 7BG London 

 Telefone: +44 20 7498 9951/ 79 5747 4905

 

� ASSOCIAÇÃO LUSITÂNIA

 Morada: 9 Ashley Crescent

 SW11 5QZ London 

 Telefone: +44 79 0645 0233

 E-mail: lusitaniauk@yahoo.co.uk

 

 

A Inglaterra tem funcionado como o “exílio” para muitos lusófonos em temp

entanto, o Brexit tem sido um entrave sobretudo para os emigrantes mais antigos. 

 

açoes representativas da comunidade portuguesa emigrante em 

GRUPO “AMIGOS POPULARES” 

Morada: Flat 6, 51 Porchester Road 

grupoamigospopulares@hotmail.com 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESTUDANTES E INVESTIGADORES NO REINO 

mail: info@parsuk.pt 
Website: www.parsuk.pt 
Facebook: https://www.facebook.com/PARSUK1/timeline 

CENTRO PORTUGUÊS DE ESTUDOS 

Berkeley Square House, 1st Floor, Berkeley Square, Mayfair 

Telefone: +44 20 7491 9054 
cpe@cameiralegal.com 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE WATFORD 
Telefone: +44 79 5525 9472 

watfordportugueseassociation@gmail.com 

PORTUGUESE COMMUNITY CENTRE 

Morada: 56 Clapham Park Road, Lambeth 

Telefone: +44 20 7498 9951/ 79 5747 4905 

ASSOCIAÇÃO LUSITÂNIA 

Morada: 9 Ashley Crescent 

Telefone: +44 79 0645 0233 

mail: lusitaniauk@yahoo.co.uk 

tem funcionado como o “exílio” para muitos lusófonos em temp

entanto, o Brexit tem sido um entrave sobretudo para os emigrantes mais antigos. 
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comunidade portuguesa emigrante em 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ESTUDANTES E INVESTIGADORES NO REINO 

tem funcionado como o “exílio” para muitos lusófonos em tempo de crise. No 

entanto, o Brexit tem sido um entrave sobretudo para os emigrantes mais antigos.  



 

 

 

Tabela 4 - População residente por nacionalidade, 2012

  População residente total 

Anos  Número Variação anual
em %

2016 64,727,000 0.7%

2015 64,265,000 0.9%

2014 63,686,000 1.7%

2013 62,605,000 (-1.7%)

2012 63,705,030 0.7%
Fonte: Observatório da Emigração 

 

Em conformidade com o Observatório da Emigração, podemos verificar o número de 

residentes com nacionalidade portuguesa tem vindo a diminuir, em 2016 observou

quebra, pois o seu total foi apenas de 

A razão deve-se à decisão de saída da Grã

emigrantes a uma certa vulnerabilidade e inquietude. De acordo com o jornal Público, a 

emigração portuguesa em 2016 teve uma queda d

número de Segurança Social, ou

continua a ocupar a 7ª

População residente por nacionalidade, 2012-2016 

População residente total  Residentes com nacionalidade portuguesa

Variação anual 
em % 

Número  % do total % dos
 estrangeiros

0.7% 213 0.3% 2.3 

0.9% 219 0.4% 2.6 

1.7% 175 0.3% 2.1 

1.7%) 143 0.2% 1.8 

0.7% 111 0.2% 1.4 

Em conformidade com o Observatório da Emigração, podemos verificar o número de 

residentes com nacionalidade portuguesa tem vindo a diminuir, em 2016 observou

quebra, pois o seu total foi apenas de 213.000 ao invés do ano anterior.  

se à decisão de saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que tem exposto os 

emigrantes a uma certa vulnerabilidade e inquietude. De acordo com o jornal Público, a 

emigração portuguesa em 2016 teve uma queda de 5%, Cerca de 30.543 portugueses pediram 

número de Segurança Social, ou seja, menos 1758 pessoas que em 2015. Contudo, Portugal 

continua a ocupar a 7ª posição das principais origens de imigração. 
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Residentes com nacionalidade portuguesa 

% dos 
geiros 

Variação anual 
em % 

 (-2.7) 

 25.2 

 22.4 

 28.8 

 5.7 

Em conformidade com o Observatório da Emigração, podemos verificar o número de 

residentes com nacionalidade portuguesa tem vindo a diminuir, em 2016 observou-se a maior 

Bretanha da União Europeia, que tem exposto os 

emigrantes a uma certa vulnerabilidade e inquietude. De acordo com o jornal Público, a 

e 5%, Cerca de 30.543 portugueses pediram 

2015. Contudo, Portugal 

posição das principais origens de imigração. 



 

 

 

10. Directório de Empresas Luso

 

Empresas 
Actividade 
 Económica 

BPI Banco  

Caixa Geral de  
Depósitos 

Banco  

Millennium BCP Banco  

Novo Banco Banco  

Santander Totta Banco  

Anigraco Granitos 
 e Mármores 

Construção 
Civil  

Alberto Afonso 
Construção-
Renovação 

Fernando - Electrician Electricidade  

FV Painting 
& Decorating 

Pintura e 
decoração 

J. S. Jaime Sousa 
Construção-
Renovação 

Directório de Empresas Luso-descendentes no Reino Unido 

Morada Contacto 

Bancos 

6 Great Titchfield Street 
 W1W 8BB 
Marylebone, Oxford Circus 
London 

Tlf: 020 7436 4424

The Monument Building, 
11 Monument Street,               
Postcode: EC3R 8AF, Lon-
don 

Tlf: 020 7280 0250

1st Floor, 63 Queen Victo-
ria Street 
Postcode: EC4N 4UA, 
 Mansion House, London 

Tlf: 020 7489 4800

10 Paternoster Square 
 EC4M 7DX 
 St. Paul's, London 

Tlf: 020 7332 4349

50 Mark Lane EC3R 7QR 
Postcode: EC3R 7QR 
Tower Hill, London 

Tlf: 020 7264 1300

Materiais de Construção 

London Tlf: 077 4651 0489

Construção-Renovação 

London  Tlf: 020 8991 9548

London  Tlf: 078 9450 9255

London  Tlf: 077 4651 0489

9 Titmus Close, Uxbridge 
Postcode: UB8 3DF 
Uxbridge, Hayes, 
 London 

Tlf: 079 3203 5307

21 

Email /  website 

Tlf: 020 7436 4424  

Tlf: 020 7280 0250 

personalban-
king@cgd.pt                       
www.cgd.pt/Particular
es/A-sua-
Medida/Residentes-
no-
Estrangei-
ro/Pages/Solucoes-
RE.aspx 

Tlf: 020 7489 4800 
millen-
nium.uk@millenniumb
cp.pt 

Tlf: 020 7332 4349 
personalban-
king@novobanco.co.uk 

Tlf: 020 7264 1300 
retail@santandertotta.
co.uk 

Tlf: 077 4651 0489 geral@anigraco.com                                         
www.anigraco.com 

Tlf: 020 8991 9548  

Tlf: 078 9450 9255  

Tlf: 077 4651 0489  

Tlf: 079 3203 5307 
jaimesou-
sa@tiscali.co.uk 



 

 

 
London Maintenance 

Company 

Construção-
Renovação 

M. Gonçalves  
& Associates 

Construção-
Renovação 

N Rodrigues  
Construction              
Company 

Construção-
Renovação 

Primos Steel 
 Fabrication 

Fabrico de 
aço  

Ramos Catarino 
Construção-
Renovação 

RS Constructions 
Construção-
Renovação 

Tony Pestana 
 Builders & Plumbers 

Construção-
Renovação 

Unigaz UK 
Construção-
Renovação 

 
Urban Living 
 Constructions 

Construção-
Renovação 

 
V&M Property Mainte-
nance 

Construção-
Renovação 

Cousins Estate Agents Imobiliária  

54A Wilcox Road 
Postcode: SW8 2UX 
 Vauxhall, Lambeth 
 London 

Tlf: 020 7978 1200

London Tlf: 020 8648 5979

Address: 15 Netherby 
House, Union Road 
Postcode: SW8 2SA 
Stockwell, Lambeth 
London 

Tlf: 020 7720 8654

Pursley Farm, London 
Road, Shenley 
Postcode: WD7 9EN 
Shenley, Herts 
London 

Tlf: 019 2385 3613

Garden Studios - 71-75 
Shelton Street 
Postcode: WC2H 9JQ 
Covent Garden 
 London 

Tlf: 020 7470 8707

United Kingdom  
Rui Silva                                           
Tlf: 078 1806 1044

581 Wandsworth Road 
Postcode: SW8 3JD 
Wandsworth Road, Clap-
ham North, Battersea 
 London 

Tlf: 080 0023 4249

London Tlf: 020 8452 2885

6-8 Wilcox Road 
Postcode: SW8 2UX 
Vauxhall, Lambeth 
London 

Tlf: 020 7622 6600

54A Wilcox Road 
Postcode: SW8 2UX 
Vauxhall, Lambeth 
London 

Tlf: 020 7978 1200

Agências Imobiliárias 

13 West Green Road 
Postcode: N15 5BX 
Seven Sisters, South Tot-
tenham 
 London 

Tlf: 020 8800 9688

Aquitectos 
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Tlf: 020 7978 1200 

info@londonmaintena
ncecompany.com              
www.londonmaintena
ncecompany.com 

Tlf: 020 8648 5979 mgoncalvesassocia-
tes@hotmail.com 

Tlf: 020 7720 8654  

Tlf: 019 2385 3613  

Tlf: 020 7470 8707  

Rui Silva                                           
Tlf: 078 1806 1044 

info@rsconstructions.c
o.uk                      
www.rsconstructions.c
o.uk 

Tlf: 080 0023 4249 

mail@tonypestana.co.
uk                           
www.tonypestana.co.u
k 

Tlf: 020 8452 2885 
info@unigaz.co.uk                                                     
www.unigaz.co.uk 

Tlf: 020 7622 6600 
www.urbanlivingservic
es.co.uk 

Tlf: 020 7978 1200 
info@vmbelgravia.com                       
www.vmbelgravia.com 

Tlf: 020 8800 9688  



 

 

Carlos Gaitas Arquitecto  

Clean Living Limpeza  

Five Star Cleaning  
Services 

Limpeza  

Algarve 
Indústria agro-
alimentar  

A Portuguese 
 Love Affair 

Indústria agro-
alimentar  

Atlantida Deli 
 Coffee Shop 

Cafetaria  

Deli Beira 
Indústria agro-
alimentar  

Delicatessen Serrana 
Indústria agro-
alimentar  

Delícias de Portugal 1 
Indústria agro-
alimentar  

Ferreira Delicatessen 
Indústria agro-
alimentar  

 
Flavours of Portugal 

Indústria agro-
alimentar  

  Tlf: 077 3235 2513

Serviços de Limpeza 

6-8 Wilcox Road, Vauxhall 
Postcode: SW8 2UX 
 Vauxhall, Lambeth 
London 

Tlf: 020 7622 6600

London  Tlf: 020 8245 0565

Indústria agro-alimentar 

4 Holmstall Parade, Burnt 
Oak 
Postcode: HA6 5HX 
Burnt Oak 
London 

Tlf: 020 8200 3033

142 Columbia Road 
Postcode: E2 7RG 
 Hoxton 
London 

Tlf: 020 7613 1482

70 High Street 
Postcode: HA61BL 
Northwood 
London 

Tel: 019 2383 
5226 

147 High Road 
Postcode: NW10 2SJ 
Willesden Green 
London 

Tel: 020 8459 
2992 

224B Clapham Road 
Postcode: SW9 0PZ 
Stockwell 
Londron  

Tlf: 020 7582 8934

1008 Harrow Road 
Kensal Green 
London 

Tlf: 020 8960 7933

40 Delancey Street 
Postcode: NW1 7RY 
Camden Town 
London 

Tlf: 020 7485 2351

56 High Street 
Postcode: IP27 0AU 
Brandon 
Suffolk 

Tlf: 01842 819 762
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Tlf: 077 3235 2513 cvg@live.co.uk 

Tlf: 020 7622 6600 www.cleanliving.co.uk 

Tlf: 020 8245 0565 

info@fivestarcleanings
ervice.co.uk                        
www.fivestarcleanings
ervice.co.uk 

Tlf: 020 8200 3033 
algar-
ve.londres@hotmail.co
m 

Tlf: 020 7613 1482  

 

www.facebook.com/de
libeira.co.uk/?fref=ts 

Tlf: 020 7582 8934 

vdserra-
na@hotmail.co.uk                      
www.facebook.com/de
licates-
sen.serrana?fref=ts 

Tlf: 020 8960 7933 
info@delicias.co.uk                                                                    
www-delicias-uk.com 

Tlf: 020 7485 2351  

9 762 
info@delicias.co.uk                                                                    
www-delicias-uk.com 



 

 

Funchal Bakery 
Indústria agro-
alimentar  

Gostosa Delicatessen 
Indústria agro-
alimentar  

Kero Café Cafetaria  

Lisboa Delicatessen 1 
Indústria agro-
alimentar  

 
Lisboa Patisserie 

Pastelaria 

Luso Wines 
Indústria agro-
alimentar  

Made in Portugal 
Indústria agro-
alimentar  

Madeira Deli 
Indústria agro-
alimentar  

Madeirinhas 
Indústria agro-
alimentar  

Madeira Só Peixe Peixaria   

141-143 Stockwell Road 
Postcode: SW9 9PT 
Brixton 
 London 

 
Tlf: 020 7733 3134

115 High Street 
Postcode: NW10 4TR 
Harlesden, Wilesden Junc-
tion 
London 

Tlf: 020 8961 5728

109 Chamberlayne Road 
Postcode: NW10 3NS 
Area: Kensal Rise 
City: London 

Tlf: 020 8964 4125

54 Golborne Road 
Postcode: W10 5NR 
Nothing Hill, Westbourne 
Park 
London 

Tlf: 020 8969 1586

57 Golborne Road 
Postcode: W10 5NR 
Westbourne Park, Lad-
broke Grove 

Tlf:020 8968 5242 

7A South Lambeth Road 
Postcode: SW8 1QX 
Vauxhall 
London 

Tlf: 020 7735 7145

171 Shernhall Street 
Postcode: E17 9HX 
Walthamstow 
London 

Tlf: 07783 804 220

46C Albert Embankment 
Postcode: SE1 7TL 
Vauxhall, Lambeth 
London 

Tlf: 020 7735 4334

47 Sipson Way, SipsoWest 
Drayton, 
Postcode: UB7 0DW 
West Drayton, Heathrow 
London 

Tlf: 020 8897 4455

121 South Lambeth Road 
Postcode: SW8 1XA 
 Lambeth North 
London 

Tlf: 020 7587 1470
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Tlf: 020 7733 3134 
http://www.eatgostos
a.com 

Tlf: 020 8961 5728  

Tlf: 020 8964 4125  

Tlf: 020 8969 1586  

  

Tlf: 020 7735 7145 

orders@lusowines.com                       
www.lusowines.com 
Facebook: 
https://www.facebook.
com/pages/Luso-
Wines/3964955337949
60 

Tlf: 07783 804 220  

Tlf: 020 7735 4334  

Tlf: 020 8897 4455 
www.madeirinhas.co.u
k 

Tlf: 020 7587 1470  



 

 

Mario's Delicatessen - 
Café 

Cafetaria  

Mini Saloio 
Indústria agro-
alimentar  

 
Moura Meat Center 
LTD 

Indústria agro-
alimentar  

O Alentejano.Com Pastelaria 

Palma Delicatessen 
Indústria agro-
alimentar  

Selmos Delicatessen 
Indústria agro-
alimentar  

Silva's Café - Delicates-
sen 

Indústria agro-
alimentar  

 
Supermercado Portugal 

Indústria agro-
alimentar  

Tamariz Café & Deli 
Indústria agro-
alimentar  

Taste of Portugal Congelados  

538 Lordship Lane 
Postcode: W12 
Wood Green 
London 

Tlf: 079 3069 1969

636 Bath Road, Cranford, 
Hounslow 
Postcode: TW5 9TL 
Cranford, Hounslow 
London 

Tlf: 020 8536 1317

10 High Road 
Postcode: NW10 2QG 
Willesden Green 
London 

Tlf: 020 3490 5744

351 Kennington Lane 
Postcode: SE11 5QY 
 Vauxhall 
London 

Tlf: 077 6078 4873

106 Field End Road 
Postcode: HA5 1RL 
Eastcote 
London 

Tlf: 020 3490 3812

68 Portway 
Postcode: E15 3QJ 
Stratford 
London 

Tlf: 020 8536 1317

1A Victoria Mansions, 
South Lambeth Road 
Postcode: SW8 1QX 
Lambeth North 
 London 

Tlf: 020 7840 0400

396 Harrow Road 
Postcode: W9 2HU 
Westbourne Park, Royal 
Oak, Maida Vale 
London 

  

156 Manor Park Road 
Postcode: NW10 4JR 
Harlesden Junction 
 London 

Tlf: 020 8961 5515

16 High Street, North-
wood 
Postcode: HA6 1BN 
Northwood 
 London 

Tlf: 019 2382 2300
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Tlf: 079 3069 1969  

Tlf: 020 8536 1317  

Tlf: 020 3490 5744  

Tlf: 077 6078 4873  

Tlf: 020 3490 3812 

pal-
ma.delicatessen@gmai
l.com                              
www.palma-deli.com 

0 8536 1317  

Tlf: 020 7840 0400  

 

Tlf: 020 8961 5515  

Tlf: 019 2382 2300  



 

 

The Wine Cellar 
Indústria agro-
alimentar  

Tony's Delicatessen 
Indústria agro-
alimentar  

Tradição de Portugal - 
Delícias do Brasil 1 

Indústria agro-
alimentar  

Zarco Delicatessen 
Indústria agro-
alimentar  

Alivini 
Indústria 
agro-
alimentar  

Atlantico UK Ltd. 
Indústria 
agro-
alimentar  

Casa Leal 
Indústria 
agro-
alimentar  

Jotas Sabores de Portu-
gal 

Indústria 
agro-
alimentar  

Lusobrits Trading Co. 
Ltd 

Indústria 
agro-
alimentar  

Madeira Patisserie 
Indústria 
agro-
alimentar  

Markimeld Ltd 
Indústria 
agro-
alimentar  

193 Kentish Town Road 
Postcode: NW5 2JU 
Kentish Town 
London 

Tlf: 020 7267 9501

39 South Lambeth Road 
Postcode: SW8 1RH 
Lambeth 
London 

Tlf: 020 7582 0766

799-801 Harrow Road 
Postcode: NW10 5PA 
Kensal Green 
London 

Tlf: 020 8960 2345

110 Dorset Road 
Postcode: SW8 1AA 
Stockwell, Vauxhall, Lam-
beth 
London 

Tlf: 020 7582 8648

Units 2-3, 199 Eade Road 
Postcode: N4 1DN 
Seven Sisters 
London 

Tlf: 020 8880 2525

Unit 10, Commerce Park, 
Commerce Way, Croydon 
Postcode: CR0 4ZS 
Croydon 
London 

Tlf: 020 8649 7444

1B Herbert Street 
Postcode: NW5 4HA 
Belsize Park 
London 

Tlf: 07957 572 957

London Tlf: 075 2724 7327

19 Creek Road, Barking 
Postcode: IG11 0JH 
Barking, Upney 
London 

Tlf: 020 8591 5066

Unit 1 & 2 Linford Street 
Postcode: SW8 4UN 
 Battersea 
London 

Tel: 084 5355 
7330 

54 Golborne Road 
Westbourn Park, Ladbroke 
Grove 
London 

Tlf: 020 8969 1052
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Tlf: 020 7267 9501  

Tlf: 020 7582 0766  

Tlf: 020 8960 2345  

Tlf: 020 7582 8648  

Tlf: 020 8880 2525 london@alivini.com 

Tlf: 020 8649 7444 
info@atlantico.co.uk 
www.atlantico.co.uk 

Tlf: 07957 572 957  

Tlf: 075 2724 7327 jotas.uk@gmail.com 

Tlf: 020 8591 5066 
luso-
brits.trading@btopenw
orld.com 

info@madeiralondon.c
o.uk 
www.madeiralondon.c
o.uk 

Tlf: 020 8969 1052  



 

 

Miratoni 
Indústria 
agro-
alimentar  

O Alentejano.Com 
Bakery 

Indústria 
agro-
alimentar  

Portugalia Wines (UK) 
Indústria 
agro-
alimentar  

Rolls Uk Gourmet 
Indústria 
agro-
alimentar  

Sabor Latino 
Indústria 
agro-
alimentar  

Santana Fruits & Vege-
tables 

Indústria 
agro-
alimentar  

 
Tugal Fish 

Indústria 
agro-
alimentar  

Varina Ltd 
Indústria 
agro-
alimentar  

Viserra 
Indústria 
agro-
alimentar  

Celia Edwards Advogado (a) 

78 Stewarts Lane Business 
Estate, Silverthorne Road 
Postcode: SW8 3HJ 
Battersea, Queenstown 
Road 
 London 

Tlf: 020 7622 4990

Unit 5 Block C, Lewisham 
Business Centre, Juno Way 
Industrial Estate 
Postcode: SE14 5RW 
South Bermondsay, Roth-
erhithe, Surrey Quays 
London 

Tlf: 020 8691 6865

Unit D4 Genesis, 4-7 Whit-
by Avenue, Park Royal 
Postcode: NW10 7SE 
Park Royal 
London 

Tlf: 020 8965 8970

Mitcham Lane 
Postcode: SW16 6NA 
Area: Streatham 
London 

Tlf: 07807 205 669

164 High Road 
Postcode: NW10 2PB 
London 

Tlf: 020 8459 5349

Unit 18, Chancery Gate, 
Rowan Road 
Postcode: SW16 5BN 
Streatham 
 London 

Tlf: 078 5900 0681

1A Victoria Mansions, 
South Lambeth Road 
Postcode: SW8 1QX 
Vauxhall, Lambeth 
London 

Tlf: 079 5681 3184

5 Sperrin Business Centre, 
Stonefield Way, Ruislip 
Postcode: HA4 0BG 
South Ruislip 
London 

Tlf: 020 8842 7474

112a Warner Road, Unit 1 
Postcode: SE5 9HQ 
Camberwell 
 London 

Tlf: 0207 733 8423

Serviços Jurídicos 

London  Tlf: 020 8681 8339
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Tlf: 020 7622 4990 
mirato-
ni@hotmail.co.uk 

Tlf: 020 8691 6865 
www.oalentejano.com
/ 

Tlf: 020 8965 8970 

sales@portugaliawines
.co.uk 
www.portugaliawines.c
o.uk 

Tlf: 07807 205 669  

Tlf: 020 8459 5349  

Tlf: 078 5900 0681 
www.santanafuitveg@
blueyonder.co.uk 

Tlf: 079 5681 3184 joseaqsilva@aol.com 

Tlf: 020 8842 7474 
info@varina.co.uk 
www.varina.co.uk 

Tlf: 0207 733 8423 

sales@viserra.co.uk 
www.viserra.co.uk                          
www.facebook.com/pa
ges/Viserra/562021100
509650?fref=ts 

Tlf: 020 8681 8339 celaw@btinternet.com 



 

 

Harold Benjamin Advogado (a) 

Harris da Silva Advogado (a) 

Levenes Solicitors Advogado (a) 

Lita Gale Advogado (a) 

Nabas International 
Lawyers 

Advogado (a) 

Sérgio Rocha Advogado Advogado (a) 

Kitchen To Table Hotelaria 

L'Impecable Services 
Solutions 

Hotelaria 

 
FV Computer Solutions 

Informática 

Hill House, 67-71 Lowlands 
Road, Harrow 
Postcode: HA1 3EQ 
Harrow 
 London 

Tlf: 020 8422 5678

355 City Road 
Postcode: EC1V 1LR 
 Angel 
London 

Tlf: 020 7713 0700

Ashley House, 235-239 
High Road, Wood Green, 
London. N22 8HF 
Postcode: N22 8HF 
Wood Green 
 London 

Tlf: 020 8826 1373

Suite 4, 202 Kensington 
Church Street 
Postcode: W8 4DP 
Nothing Hill 
London 

Tlf: 020 7404 2899

Unit 44, City Business Cen-
tre, St. Olav's Court, Lower 
Road 
Postcode: SE16 2XB 
Borough, London Bridge 
 London 

Tlf: 0207 252 0106

253 Camberwell New Road 
Postcode: SE5 0TH 
Oval, Camberwell 
London 

Tlf: 020 8144 9008

Hotelaria 

16 Stirling Park, Laker 
Road, Rochester Airport 
Estates 
Postcode: ME1 3QR 
 Rochester 

Tlf: 016 3468 6200

Arch 19A-20 Bondway, 
Vauxhall 
Postcode: SW8 1SQ 
 Vauxhall, Lambeth 
 London 

Tlf: 020 7708 8687

Informática 

Level 2, Piano House, 9 
Brighton Terrace 
Postcode: SW9 8DJ 
Brixton, Lambeth 
London 

Tlf: 077 9233 8124
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Tlf: 020 8422 5678 

enqui-
res@haroldbenjamin.c
om 
www.haroldbenjamin.c
om/ 

Tlf: 020 7713 0700  

Tlf: 020 8826 1373 
mri-
chards@levenes.co.uk                               
www.levenes.co.uk 

Tlf: 020 7404 2899  

Tlf: 0207 252 0106 
info@nabaslegal.com 
www.nabaslegal.com 

Tlf: 020 8144 9008  

Tlf: 016 3468 6200 

sales@kitchen-2-
table.com 
www.kitchen-2-
table.com 

Tlf: 020 7708 8687 www.l-impecable.com 

Tlf: 077 9233 8124  



 

 

SOS PC Informática 

SR Computer Informática 

AkiPortsat 
Instalações 
por satélite 

 
Borges Instalations 

Instalações 
por satélite 

 
Fernandes Sat 

Instalações 
por satélite 

Francis Fly 
Instalações 
por satélite 

 
Geosat Systems 

Instalações 
por satélite 

 
Intech Digital 

Instalações 
por satélite 

José Freire 
Instalações 
por satélite 

José Ramos 
Instalações 
por satélite 

 
Rui Canário 

Instalações 
por satélite 

 
Satellite Systems 

Instalações 
por satélite 

Spot on Satellites 
Instalações 
por satélite 

 
TvTugaSat 

Instalações 
por satélite 

Zeonsat Instalações 
por satélite 

Creanet LTD 
Internet e 
Web Design  

 
Paulo Gingao - Web 
design 

Internet e 
Web Design  

 

United Kingdom  Tlf: 077 5649 6818

London Tlf: 078 1080 8467

Sistemas Satélite 

London Tlf: 077 8856 3508

London Tlf: 079 5636 1151

London Tlf: 078 9491 7295

London Tlf: 078 9411 4619

London Tlf: 020 8813 1313

London Tlf: 078 2588 6983

London Tlf: 078 0827 4941

London 
Tel: 079 5613 
6709 

London Tlf: 077 4700 3291

  Tlf: 079 5895 7974

London Tlf: 084 5643 0504

11, Muncaster Place 
Postcode: WR4 0EA 
Worcestershire 
Worcester 

Tlf: 07854 169 523

  Tlf: 077 4588 3885

Internet e Web Design 

4 Napier Court, 
Postcode: SW6 4LZ 
Fulham 
London 

Tlf: 07860 598 156

74 Finsbury Park Road 
Postcode: N4 2JX 
Finsbury Park 
London 

Tlf: 07853 803 414
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Tlf: 077 5649 6818 
info@sospcandmac.co.
uk 
London 

Tlf: 078 1080 8467  

Tlf: 077 8856 3508 
info@akiport.com 
/www.akiport.com 

Tlf: 079 5636 1151 
jose.borges@btopenw
orld.com 

Tlf: 078 9491 7295  

Tlf: 078 9411 4619 
fran-
cisfly@francisfly.com 

Tlf: 020 8813 1313 
info@geosatsystems.tv 
www.geosatsystems.tv 

78 2588 6983 
sales@intech-
digital.co.uk 

Tlf: 078 0827 4941 allsats@hotmail.com 

 

Tlf: 077 4700 3291 
rui.canario@hotmail.c
o.uk 
www.ruicanario.com 

Tlf: 079 5895 7974 

satellitesys-
tems@hotmail.co.uk 
www.satellitesystems.c
om.pt 

Tlf: 084 5643 0504 
www.spotonsatellites.c
om 

Tlf: 07854 169 523  

Tlf: 077 4588 3885 
 

Tlf: 07860 598 156 
creanetuk@gmail.com 
www.creanet.co.uk 

853 803 414  



 

 

 

11. Condições Legais de Acesso ao Mercado 

11.1 Regime Geral de Importação 

 

No ano 2016, foi efectuado um referendo para decidir o futuro do país em relação à sua 

permanência na União Europeia. Os britânicos optaram por não continuar a su

comunidade europeia. O chamado “Brexit” é um processo que ocorre de forma gradual. 

Actualmente a Grã-Bretanha vive um período de transição, prevê

até lá as relações com a UE permanecem inalteradas. 

Deste modo, o RU continua a integrar a 

mercadorias e, uma política comercial comum com países terceiros. Com o 

implementado em 1993, a nação inglesa adoptou a livre

serviços, propiciando a eliminação de barreiras internas e dos controlos alfandegários. A rede 

Solvit é responsável pela supervisão da aplicação destas normas pelos estados

Em 2013, foi instituído o Código Aduaneiro da União

alfandegário, a assegurar o transporte de mercadorias e a modernizá

aplicado no ano 2016. 

Relativamente ao comércio entre terceiros, não significa que os países não restrinjam às 

importações, estas situações devem ser esclareci

Comércio (OMC).  

A Política Externa Comum (PEC) está integrada no Sistema Harmonizado de Designação e 

Codificação de Mercadorias, que avalia os direitos de importação sobre o valor das 

mercadorias.  

É, de notar também, o pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), em que a sua 

taxa varia consoante a mercadoria/ produto:

� Taxa normal: 20% para todos os bens e as mercadorias

� Taxa reduzida: 5%, abrange somente alguns bens (ex:. painéis solares) e serviços (ex:. 

electricidade para uso doméstico). 

1. Condições Legais de Acesso ao Mercado  

11.1 Regime Geral de Importação  

No ano 2016, foi efectuado um referendo para decidir o futuro do país em relação à sua 

permanência na União Europeia. Os britânicos optaram por não continuar a su

comunidade europeia. O chamado “Brexit” é um processo que ocorre de forma gradual. 

Bretanha vive um período de transição, prevê-se uma saída harmoniosa, 

até lá as relações com a UE permanecem inalteradas.  

continua a integrar a União Aduaneira, cuja preconiza a livre circulação de 

mercadorias e, uma política comercial comum com países terceiros. Com o 

implementado em 1993, a nação inglesa adoptou a livre-circulação de pessoas, capitais, bens e

serviços, propiciando a eliminação de barreiras internas e dos controlos alfandegários. A rede 

Solvit é responsável pela supervisão da aplicação destas normas pelos estados

Código Aduaneiro da União, de modo a melhorar o

alfandegário, a assegurar o transporte de mercadorias e a modernizá-lo, contudo só foi 

Relativamente ao comércio entre terceiros, não significa que os países não restrinjam às 

importações, estas situações devem ser esclarecidas no seio Organização Mundial do 

A Política Externa Comum (PEC) está integrada no Sistema Harmonizado de Designação e 

Codificação de Mercadorias, que avalia os direitos de importação sobre o valor das 

pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), em que a sua 

taxa varia consoante a mercadoria/ produto: 

Taxa normal: 20% para todos os bens e as mercadorias-, 

Taxa reduzida: 5%, abrange somente alguns bens (ex:. painéis solares) e serviços (ex:. 

ectricidade para uso doméstico).  
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No ano 2016, foi efectuado um referendo para decidir o futuro do país em relação à sua 

permanência na União Europeia. Os britânicos optaram por não continuar a sua integração na 

comunidade europeia. O chamado “Brexit” é um processo que ocorre de forma gradual. 

se uma saída harmoniosa, 

, cuja preconiza a livre circulação de 

mercadorias e, uma política comercial comum com países terceiros. Com o mercado único 

circulação de pessoas, capitais, bens e 

serviços, propiciando a eliminação de barreiras internas e dos controlos alfandegários. A rede 

Solvit é responsável pela supervisão da aplicação destas normas pelos estados-membros. 

, de modo a melhorar o controlo 

lo, contudo só foi 

Relativamente ao comércio entre terceiros, não significa que os países não restrinjam às 

das no seio Organização Mundial do 

A Política Externa Comum (PEC) está integrada no Sistema Harmonizado de Designação e 
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pagamento do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), em que a sua 

Taxa reduzida: 5%, abrange somente alguns bens (ex:. painéis solares) e serviços (ex:. 



 

 

 

� Taxa 0% aplicada em géneros alimentícios, medicamentos, transporte de passageiros, 

etc… 

Existem ainda alguns produtos que estão sujeitos ao pagamento de Impostos especiais de 

Consumo, tais como as bebidas alcoólicas, o ta

Todas estas informações sobre impostos ou taxas estão disponíveis no Portal Europa. 

Como já foi referido anteriormente, o Reino Unido referendou a sua saída EU a 23 de Junho de 

2016, no entanto a sua saída só ocorre dois ano

de Lisboa (29 de Março de 2019), que afirma a retirada de um estado

europeu.  

É importante evidenciar que, a Grã

a União Bancário. Com a sua saída, o Mercado Único pode estar em risco com as novas regras 

que serão impostas. No entanto, muitas das normas vigentes da EU devem continuar a serem 

cumpridas se, as empresas britânicas continuem a negociar com o espaço comunitário através 

das exportações.   

Assim, o RU deixa de integrar os Acordos de Comércio Livre realizados no âmbito da EU com 

mais de 50 países fora do bloco europeu. O Reino Unido deverá estabelecer acordos de 

comércio com países terceiros, bem como uma Pauta Aduaneira Exterior, o

implementadas as taxas alfandegárias a aplicar às mercadorias oriundas de outros países, 

inclusive da comunidade europeia.

Até à data da sua saída, a Grã

Mercado Único e as quatro liberda

mercadorias).  

 

11.2 Regime de Investimento Estrangeiro 

 

O Reino Unido entre outros membros do bloco europeu, defende a livre circulação de capitais, 

o que favorece o investimento externo, nenh

não há formalidades para respeitar. Contudo a elaboração de licenças e autorizações é 

necessária, visto que as actividades comerciais estão dependentes do cumprimento dos 

Taxa 0% aplicada em géneros alimentícios, medicamentos, transporte de passageiros, 

Existem ainda alguns produtos que estão sujeitos ao pagamento de Impostos especiais de 

Consumo, tais como as bebidas alcoólicas, o tabaco e produtos petrolíferos.  

Todas estas informações sobre impostos ou taxas estão disponíveis no Portal Europa. 

Como já foi referido anteriormente, o Reino Unido referendou a sua saída EU a 23 de Junho de 

2016, no entanto a sua saída só ocorre dois anos depois da aprovação do artigo 50º do Tratado 

de Lisboa (29 de Março de 2019), que afirma a retirada de um estado-membro do bloco 

É importante evidenciar que, a Grã-Bretanha não incorpora a Zona Euro, o Espaço Schengen e 

sua saída, o Mercado Único pode estar em risco com as novas regras 

que serão impostas. No entanto, muitas das normas vigentes da EU devem continuar a serem 

cumpridas se, as empresas britânicas continuem a negociar com o espaço comunitário através 

Assim, o RU deixa de integrar os Acordos de Comércio Livre realizados no âmbito da EU com 

mais de 50 países fora do bloco europeu. O Reino Unido deverá estabelecer acordos de 

comércio com países terceiros, bem como uma Pauta Aduaneira Exterior, o

implementadas as taxas alfandegárias a aplicar às mercadorias oriundas de outros países, 

inclusive da comunidade europeia. 

Até à data da sua saída, a Grã-Bretanha continuará a aplicar as leis comunitárias, como o 

Mercado Único e as quatro liberdades (liberdade na circulação de pessoas, capitais, serviços e 

11.2 Regime de Investimento Estrangeiro  

O Reino Unido entre outros membros do bloco europeu, defende a livre circulação de capitais, 

o que favorece o investimento externo, nenhum sector está limitado à iniciativa privada, logo 

não há formalidades para respeitar. Contudo a elaboração de licenças e autorizações é 

necessária, visto que as actividades comerciais estão dependentes do cumprimento dos 
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Taxa 0% aplicada em géneros alimentícios, medicamentos, transporte de passageiros, 

Existem ainda alguns produtos que estão sujeitos ao pagamento de Impostos especiais de 

 

Todas estas informações sobre impostos ou taxas estão disponíveis no Portal Europa.  

Como já foi referido anteriormente, o Reino Unido referendou a sua saída EU a 23 de Junho de 

s depois da aprovação do artigo 50º do Tratado 

membro do bloco 

Bretanha não incorpora a Zona Euro, o Espaço Schengen e 

sua saída, o Mercado Único pode estar em risco com as novas regras 

que serão impostas. No entanto, muitas das normas vigentes da EU devem continuar a serem 

cumpridas se, as empresas britânicas continuem a negociar com o espaço comunitário através 

Assim, o RU deixa de integrar os Acordos de Comércio Livre realizados no âmbito da EU com 

mais de 50 países fora do bloco europeu. O Reino Unido deverá estabelecer acordos de 

comércio com países terceiros, bem como uma Pauta Aduaneira Exterior, onde serão 

implementadas as taxas alfandegárias a aplicar às mercadorias oriundas de outros países, 

Bretanha continuará a aplicar as leis comunitárias, como o 

des (liberdade na circulação de pessoas, capitais, serviços e 

O Reino Unido entre outros membros do bloco europeu, defende a livre circulação de capitais, 

um sector está limitado à iniciativa privada, logo 

não há formalidades para respeitar. Contudo a elaboração de licenças e autorizações é 

necessária, visto que as actividades comerciais estão dependentes do cumprimento dos  



 

 

 

restantes países-membros.   Este

na base de dados afecta às actividades reguladas na EU. 

A legislação ambiental é também muito importante, no entanto depende do tipo de negócio a 

ser implementado, da sua localização e da sua dimens

pode consultar websites, Environmental Agency e Environmental Guidance for Your Business in 

Northern Ireland and Scotland.

Em relação ao investimento, a entidade estatal preocupa

direitos dos investimentos externos e internos. 

A intenção traduz a necessidade de simplificação dos seus negócios, por isso através do 

documento Companies Act 2006

comerciais.  

O Department for International Trade (DIT)

exterior para o país e identificação de novas oportunidades de negócio, mas também pela 

ajuda facultada aos clientes externos através de informação acerca de criação de empresas, 

apoio tributário e de incentivos financeiros. A captação de investimento estrangeiro por parte 

da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte diz respeito aos seus governos.  

No que concerne ao mercado laboral no RU, este é muito flexível, preocupa

salvaguarda dos direitos dos trabalhadores, qualquer informação da legislação do trabalho, 

esta está disponível no Act Employment 2008.

O país britânico possui uma rede de impostos directos, indirectos, locais e estaduais, porém, 

esta tributação tem vindo a reduzir. Os 

apoiem projectos em zonas com baixo desenvolvimento económico, a zonas empresariais, 

indústrias criativas/ inovadoras e a projectos na área de investigação. 

Estes investidores externos podem usufruir de ben

como é o caso da Europa 2020 e do Plano de Investimento para a Europa.

 

 

 

membros.   Estes requisitos encontram-se no Portal Europa, nomeadamente 

na base de dados afecta às actividades reguladas na EU.  

A legislação ambiental é também muito importante, no entanto depende do tipo de negócio a 

ser implementado, da sua localização e da sua dimensão. Para mais informação disponível, 

Environmental Agency e Environmental Guidance for Your Business in 

Northern Ireland and Scotland. 

Em relação ao investimento, a entidade estatal preocupa-se com a protecção de bens e 

s investimentos externos e internos.  

A intenção traduz a necessidade de simplificação dos seus negócios, por isso através do 

Companies Act 2006 que consistiu numa reforma legislativa aplicada às sociedades 

onal Trade (DIT) é responsável pela promoção do investimento 

exterior para o país e identificação de novas oportunidades de negócio, mas também pela 

ajuda facultada aos clientes externos através de informação acerca de criação de empresas, 

e de incentivos financeiros. A captação de investimento estrangeiro por parte 

da Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte diz respeito aos seus governos.   

No que concerne ao mercado laboral no RU, este é muito flexível, preocupa

direitos dos trabalhadores, qualquer informação da legislação do trabalho, 

Act Employment 2008.  

O país britânico possui uma rede de impostos directos, indirectos, locais e estaduais, porém, 

esta tributação tem vindo a reduzir. Os seus incentivos são direccionados a empresas que 

apoiem projectos em zonas com baixo desenvolvimento económico, a zonas empresariais, 

indústrias criativas/ inovadoras e a projectos na área de investigação.  

Estes investidores externos podem usufruir de benefícios vindos de programas europeus, 

Europa 2020 e do Plano de Investimento para a Europa.  

32 

se no Portal Europa, nomeadamente 

A legislação ambiental é também muito importante, no entanto depende do tipo de negócio a 

Para mais informação disponível, 

Environmental Agency e Environmental Guidance for Your Business in 

se com a protecção de bens e 

A intenção traduz a necessidade de simplificação dos seus negócios, por isso através do 

que consistiu numa reforma legislativa aplicada às sociedades 

é responsável pela promoção do investimento 

exterior para o país e identificação de novas oportunidades de negócio, mas também pela 

ajuda facultada aos clientes externos através de informação acerca de criação de empresas, 

e de incentivos financeiros. A captação de investimento estrangeiro por parte 

 

No que concerne ao mercado laboral no RU, este é muito flexível, preocupa-se com a 

direitos dos trabalhadores, qualquer informação da legislação do trabalho, 

O país britânico possui uma rede de impostos directos, indirectos, locais e estaduais, porém, 

seus incentivos são direccionados a empresas que 

apoiem projectos em zonas com baixo desenvolvimento económico, a zonas empresariais, 

efícios vindos de programas europeus, 



 

 

 

11.3 Formalidades na Entrada

 

Até à data oficial do Brexit, a situação permanece intacta, de tal modo que qualquer cidadão 

que viaje para o Reino Unido não necessita de passaporte, apenas do seu cartão de 

identificação.  

12.  Contactos úteis 

 

Em Portugal  

• Embaixada Britânica Rua de São Bernardo, 33 1249

213 924 000 | Fax: (+351) 213 924 021 E

https://www.gov.uk/government/world/portugal 

• Aicep Portugal Global Rua Júlio Dinis, 748, 8º Dtº 4050

(+351) 226 055 300 | Fax: (+351) 226 055 399 E

http://www.portugalglobal.pt 

• Aicep Portugal Global Av. 5 de Outubro, 101 1050

217 909 500 | Fax: (+351) 217 909 581 E

http://www.portugalglobal.pt 

• Câmara de Comércio Luso

(+351) 213 942 020 | Fax: (+351) 213 942 029 E

http://www.bpcc.pt  

• COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA Direção Internacional Av. da República, 

58 1069-057 Lisboa –

E-mail: international@cosec.pt | http://www.cosec.pt 

• Turismo de Portugal, I.P.  Rua Ivone Silva, Lote 6 1050

(+351) 211 140200 I Fax: (+351) 211 140830 E

http://www.turismodeportugal

  

11.3 Formalidades na Entrada 

Até à data oficial do Brexit, a situação permanece intacta, de tal modo que qualquer cidadão 

ino Unido não necessita de passaporte, apenas do seu cartão de 

Embaixada Britânica Rua de São Bernardo, 33 1249-082 Lisboa – Portugal Tel.: (+351) 

213 924 000 | Fax: (+351) 213 924 021 E-mail: ppa.lisbon@f

https://www.gov.uk/government/world/portugal  

Aicep Portugal Global Rua Júlio Dinis, 748, 8º Dtº 4050-012 Porto 

(+351) 226 055 300 | Fax: (+351) 226 055 399 E-mail: aicep@portugalglobal.pt | 

http://www.portugalglobal.pt  

Portugal Global Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisboa – Portugal Tel.: (+351) 

217 909 500 | Fax: (+351) 217 909 581 E-mail: aicep@portugalglobal.pt | 

http://www.portugalglobal.pt  

Câmara de Comércio Luso-Britânica Rua da Estrela, 8 1200-669 Lisboa 

(+351) 213 942 020 | Fax: (+351) 213 942 029 E-mail: info@bpcc.pt | 

 

Companhia de Seguro de Créditos, SA Direção Internacional Av. da República, 

– Portugal Tel.: (+351) 21 217 913 700 | Fax: (+351) 21

mail: international@cosec.pt | http://www.cosec.pt  

Turismo de Portugal, I.P.  Rua Ivone Silva, Lote 6 1050-124 Lisboa 

(+351) 211 140200 I Fax: (+351) 211 140830 E-mail: info@turismodeportugal.pt I 

http://www.turismodeportugal.pt/  
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Até à data oficial do Brexit, a situação permanece intacta, de tal modo que qualquer cidadão 

ino Unido não necessita de passaporte, apenas do seu cartão de 

Portugal Tel.: (+351) 

mail: ppa.lisbon@fco.gov.uk  | 

012 Porto – Portugal Tel.: 

mail: aicep@portugalglobal.pt | 

Portugal Tel.: (+351) 

mail: aicep@portugalglobal.pt | 

669 Lisboa – Portugal Tel.: 

mail: info@bpcc.pt | 

Companhia de Seguro de Créditos, SA Direção Internacional Av. da República, 

Portugal Tel.: (+351) 21 217 913 700 | Fax: (+351) 217 913 720  

124 Lisboa – Portugal Tel.: 

mail: info@turismodeportugal.pt I 



 

 

 

No Reino Unido  

  

• Embaixada de Portugal no Reino Unido 11 Belgrave Square London SW1X 8PP 

Kingdom Tel.: (+44) 207 2913770 | Fax: (+44) 207 235 07 39 E

london@potembassy.co.uk | 

https://www.gov.uk/government/world/organisations/britis

  

• Consulado Geral de Portugal em Londres 3 Portland Place London W1B 1HR 

Bretanha Tel.: (+ 44) 20 729 137 70 | Fax: (+ 44) 20 729 137 99 Linha exclusiva para 

receção de pedidos de marcação por Fax: (00 44) 20 729 137 79 E

consulado.londres@mne.pt | http://www.cgportugalemlondres.com 

• Aicep Portugal Global em Londres Portuguese Trade and Investment Office 11 

Belgrave Square London SW1X 8PP 

(+44) 207 201 66 33 E

www.portugalglobal.pt/EN  

• Câmara Bilateral no Reino Unido Portuguese Chamber 

Network Fourth Floor 11 Belgrave Square, London S W 1 X 8 P P ,  Tel: (+44) 207 201 66 

38 | Fax: (+44) 207 201 66 37 E

http://www.portuguese

• Bristish Chambers of Commerce 65 Petty France London SW1H 9EU 

Tel.: (+44) (0) 207 654 58 00 | Fax: (+44) (0) 207 654 58 19 E

info@britishchambers.org.uk | http://w

• Department for Business, Entreprise & Regulatory Reform 1 Victoria Street London 

SW1H 0ET – United Kingdom Tel.: (+44) (0) 207 215 50 00 | Fax: (+44) (0) 207 215 01 

05 E-

https://www.gov.uk/govern

skills  

 

Embaixada de Portugal no Reino Unido 11 Belgrave Square London SW1X 8PP 

Kingdom Tel.: (+44) 207 2913770 | Fax: (+44) 207 235 07 39 E

london@potembassy.co.uk | 

https://www.gov.uk/government/world/organisations/british-embassylisbon.pt 

Consulado Geral de Portugal em Londres 3 Portland Place London W1B 1HR 

Bretanha Tel.: (+ 44) 20 729 137 70 | Fax: (+ 44) 20 729 137 99 Linha exclusiva para 

receção de pedidos de marcação por Fax: (00 44) 20 729 137 79 E

nsulado.londres@mne.pt | http://www.cgportugalemlondres.com 

Aicep Portugal Global em Londres Portuguese Trade and Investment Office 11 

Belgrave Square London SW1X 8PP – United Kingdom Tel.: (+ 44) 207 201 66 66 | Fax: 

(+44) 207 201 66 33 E-mail: aicep.london@portugalglobal.pt| 

www.portugalglobal.pt/EN   

Câmara Bilateral no Reino Unido Portuguese Chamber - The Portuguese UK Business 

Network Fourth Floor 11 Belgrave Square, London S W 1 X 8 P P ,  Tel: (+44) 207 201 66 

38 | Fax: (+44) 207 201 66 37 E-mail: info@portuguese-chamber.org.uk | 

http://www.portuguese-chamber.org.uk  

Bristish Chambers of Commerce 65 Petty France London SW1H 9EU –

Tel.: (+44) (0) 207 654 58 00 | Fax: (+44) (0) 207 654 58 19 E

info@britishchambers.org.uk | http://www.britishchambers.org.uk/  

Department for Business, Entreprise & Regulatory Reform 1 Victoria Street London 

United Kingdom Tel.: (+44) (0) 207 215 50 00 | Fax: (+44) (0) 207 215 01 

-mail: enquires@berr.gsi.gov.uk | 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-forbusiness
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Embaixada de Portugal no Reino Unido 11 Belgrave Square London SW1X 8PP – United 

Kingdom Tel.: (+44) 207 2913770 | Fax: (+44) 207 235 07 39 E-mail: 

london@potembassy.co.uk | 

embassylisbon.pt  

Consulado Geral de Portugal em Londres 3 Portland Place London W1B 1HR - Grã-

Bretanha Tel.: (+ 44) 20 729 137 70 | Fax: (+ 44) 20 729 137 99 Linha exclusiva para 

receção de pedidos de marcação por Fax: (00 44) 20 729 137 79 E-mail: 

nsulado.londres@mne.pt | http://www.cgportugalemlondres.com  

Aicep Portugal Global em Londres Portuguese Trade and Investment Office 11 

United Kingdom Tel.: (+ 44) 207 201 66 66 | Fax: 

don@portugalglobal.pt| 

The Portuguese UK Business 

Network Fourth Floor 11 Belgrave Square, London S W 1 X 8 P P ,  Tel: (+44) 207 201 66 

chamber.org.uk | 

– United Kingdom 

Tel.: (+44) (0) 207 654 58 00 | Fax: (+44) (0) 207 654 58 19 E-mail: 

 

Department for Business, Entreprise & Regulatory Reform 1 Victoria Street London 

United Kingdom Tel.: (+44) (0) 207 215 50 00 | Fax: (+44) (0) 207 215 01 

mail: enquires@berr.gsi.gov.uk | 

forbusiness-innovation-



 

 

 

• Department for International Trade (DTI) 1 Victoria Street London, SW1H 0ET 

Kingdom Tel.: (+44) 207 333 54 42 enquiries@trade.gsi.gov.uk | 

https://www.gov.uk/government/organisations/department

 

• Bank of England (Banco Central) Threadneedle Street London EC2R 8AH 

Kingdom Tel.: (+44) 207 601 44 44 | Fax: (+44) 207 6

enquiries@bankofengland.co.uk | www.bankofengland.co.uk/ 

• Institute of Tourist Guiding Coppergate House, 16 Brune Street,  London, E1 7NJ Tel.: 

(+44) 207 953 8397 I Fax: (+44) 207 953 8379 E

http://www.itg.org.uk 

• London Stock Exchange 

Tel.: (+44) 207 797 1000 E

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm 

 

 

 

 

 

Department for International Trade (DTI) 1 Victoria Street London, SW1H 0ET 

Kingdom Tel.: (+44) 207 333 54 42 enquiries@trade.gsi.gov.uk | 

https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-internationaltrade

Bank of England (Banco Central) Threadneedle Street London EC2R 8AH 

Kingdom Tel.: (+44) 207 601 44 44 | Fax: (+44) 207 601 54 60 E

enquiries@bankofengland.co.uk | www.bankofengland.co.uk/  

Institute of Tourist Guiding Coppergate House, 16 Brune Street,  London, E1 7NJ Tel.: 

(+44) 207 953 8397 I Fax: (+44) 207 953 8379 E-mail: office@itg.org.uk I 

http://www.itg.org.uk  

London Stock Exchange - LSE 10 Paternoster Square EC4M 7LS London United Kingdom 

Tel.: (+44) 207 797 1000 E-mail: internet-team@londonstockexchange.com I 

http://www.londonstockexchange.com/home/homepage.htm  
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Department for International Trade (DTI) 1 Victoria Street London, SW1H 0ET - United 

Kingdom Tel.: (+44) 207 333 54 42 enquiries@trade.gsi.gov.uk | 

internationaltrade  

Bank of England (Banco Central) Threadneedle Street London EC2R 8AH – United 

01 54 60 E-mail: 

Institute of Tourist Guiding Coppergate House, 16 Brune Street,  London, E1 7NJ Tel.: 

mail: office@itg.org.uk I 

LSE 10 Paternoster Square EC4M 7LS London United Kingdom 

team@londonstockexchange.com I 


