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COLÔMBIA 

Designação Documento Síntese Data Link 

Relações Económicas Bilaterais 
com a Colômbia 2009-2014 
(Janeiro a Outubro) 

Síntese estatística sobre as relações 
económicas de Portugal com a Colômbia, no 
período 2009-2014 (Janeiro a Outubro) 

19/12/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=eed29e8a-f87e-4870-9b15-6007c28d1f4e  

Ficha de Mercado Informação básica sobre o mercado, que 
possibilita um primeiro contacto com a sua 
realidade económica, as relações bilaterais 
com Portugal e o enquadramento legislativo e 
regulamentar do comércio externo 
(importações) e do investimento estrangeiro. 

01/11/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=e4831b52-c1f1-456f-a2fa-1932218a0ec9  

Condições Legais de Acesso ao 
Mercado 

Informação sobre o enquadramento legislativo 
e regulamentar relativo ao Regime de 
Importação e ao Regime de Investimento 
Estrangeiro na Colômbia. 

01/11/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=36311445-a48b-497c-a8bd-9276071cc6c3  

Sites Selecionados Documento que indica alguns Sites relevantes 
sobre o mercado em análise, permitindo, aos 
interessados, consultar informação de ordem 
geral, económica, estatística, regulamentar e 
legislativa, entre outra. 

01/11/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=356fa87c-ddb2-416c-83f0-a4d1b5784644  

Informações e Contactos Úteis Informações úteis (ex.: formalidades de 
entrada; hora local; horários de 
funcionamento; feriados; pesos e medidas) e 
contactos úteis (em Portugal e na Colômbia). 

01/11/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=a301ba48-f672-403b-8072-be47856c9b5e  

Síntese País e Relacionamento 
Bilateral 

Informação geral e principais dados 
macroeconómicos sobre este mercado e o seu 
relacionamento bilateral com Portugal 

01/10/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=6585d8ef-6c7d-4df9-bf16-da22eed28413  

Guia Prático de Acesso ao Com a edição deste guia, pretende-se 01/02/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
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Mercado disponibilizar informação útil aos agentes 
económicos. 

mentId=4bbf15ef-a704-408b-a1fa-f78300819918  

Síntese Sectorial de Mercado 
Vinho 

Síntese Sectorial de Mercado Vinho 01/11/2013 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=7c6e9bc2-4548-4ac8-9959-93bf4ccbc68b  

Dicas de Internacionalização Conjunto de avisos e observações que, a nível 
de comportamento e atitude pessoal, os 
empresários poderão consultar na sua 
preparação para abordar um novo mercado. 

01/08/2013 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=c3aabc58-7df2-4376-9305-4689edca8c93  

Oportunidades e Dificuldades do 
Mercado 

Breve enquadramento do país e análise geral 
da dimensão do mercado. 

01/04/2013 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=37366bef-2723-4256-ab2d-dfdb4cef5db7  

Convenção para Evitar a Dupla 
Tributação 

Decreto do Presidente da República n.º 
77/2012, de 13 de Abril 
Ratifica a Convenção entre Portugal e a 
Colômbia para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, assinada em 
Bogotá em 30 de agosto de 2010. 

13/04/2012 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/ColombiaDPR77_2012.pdf  

Resolução da Assembleia da República n.º 
46/2012, de 13 de Abril 
Aprova a Convenção entre Portugal e a 
Colômbia para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, assinada em 
Bogotá em 30 de agosto de 2010, cujo texto, 
nas versões autenticadas nas línguas 
portuguesa, castelhana e inglesa, se publica 
em anexo à Resolução.  
A presente Convenção aguarda a publicação 
do respectivo Aviso para a sua entrada em 
vigor. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/ColombiaRAR46_2012.pdf  

Acordo de Cooperação no Aviso n.º 68/2014, de 3 de Julho Actualizado a http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
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http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegulamentar/Anexos/ColombiaEntradaACT_Aviso68_2014.pdf
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Domínio do Turismo Torna público que foram cumpridas as 
respetivas formalidades constitucionais 
internas de aprovação do Acordo de 
Cooperação no domínio do Turismo entre 
Portugal e a Colômbia, assinado em 8 de 
janeiro de 2007. Nos termos do artigo 7.º do 
referido Acordo, este entrou em vigor a 30 de 
junho de 2014. 

04/07/2014 amentar/Anexos/ColombiaEntradaACT_Aviso68_2014.pdf  

Decreto n.º 53/2008, de 25 de Novembro 
Aprova o Acordo de Cooperação no Domínio 
do Turismo entre Portugal e a Colômbia, 
assinado em Lisboa em 8 de Janeiro de 2007. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/ColombiaDecreto53_2008.pdf  

 

Fonte: aicep, disponível em http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx  
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