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POLÓNIA 

Designação Documento Síntese Data Link 

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

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

07/01/2015 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=fb5f3851-053c-4689-acb2-7f53dec0631d  

Biotecnologia / Breve 
Apontamento 

Breve nota sobre a biotecnologia, 
caracterização do sector e alguns contactos de 
interesse. 

01/11/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=1a6e70c6-ecff-416f-a6cd-8e00f98c622c  

Vinhos / Breve Apontamento Breve apontamento sobre o Vinho na Polónia, 
caracterização do mercado e alguns contactos 
de interesse. 

01/11/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=1899dcd3-b319-48e2-aaa3-9835381858dd  

Confeções / Breve Apontamento Breve apontamento sobre as confeções na 
Polónia. 

01/10/2012 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=4767e38b-1025-457e-9eb9-05b4b10708ff  

Rochas Ornamentais / Breve 
Apontamento 

Breve apontamento sobre as Rochas 
Ornamentais na Polónia. 

01/10/2012 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=3a4a9f97-da9b-41f6-901c-f7e1d4f086fc  

Azeite / Breve Apontamento Breve apontamento sobre o azeite na Polónia, 
caracterização do mercado e alguns contactos 
de interesse. 

01/07/2012 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=05238cd4-1f49-42b2-bd23-979f2416ccef  

Construção Civil / Breve 
Apontamento 

Breve apontamento sobre Construção Civil na 
Polónia, caracterização do sector e alguns 
contactos de interesse 

01/05/2011 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=1288c383-413c-4069-9bc5-35bd7ab1af54  

Electrodomésticos / Nota 
Sectorial 

Breve nota sobre electrodomésticos, 
caracterização do sector e alguns contactos de 
interesse. 

01/05/2011 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=db9b66f9-f752-4b3c-ad1b-3b48f67e589e  

Sectores Automóvel e dos 
Componentes Automóveis / 
Breve Apontamento 

Breve apontamento sobre Sector Automóvel e 
dos Componentes Automóveis, caracterização 
do sector e alguns contactos de interesse. 

01/05/2011 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=8e802059-a5de-442a-88e1-d40f24503454  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=fb5f3851-053c-4689-acb2-7f53dec0631d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=fb5f3851-053c-4689-acb2-7f53dec0631d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=1a6e70c6-ecff-416f-a6cd-8e00f98c622c
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=1a6e70c6-ecff-416f-a6cd-8e00f98c622c
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=1899dcd3-b319-48e2-aaa3-9835381858dd
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=1899dcd3-b319-48e2-aaa3-9835381858dd
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=4767e38b-1025-457e-9eb9-05b4b10708ff
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=4767e38b-1025-457e-9eb9-05b4b10708ff
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3a4a9f97-da9b-41f6-901c-f7e1d4f086fc
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=3a4a9f97-da9b-41f6-901c-f7e1d4f086fc
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=05238cd4-1f49-42b2-bd23-979f2416ccef
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=05238cd4-1f49-42b2-bd23-979f2416ccef
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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=b905e2c8-8ea3-4624-a16c-5d4557c2068f  

Acordos Bilaterais Portugal / UE Este documento, sem pretender ser exaustivo, 
contempla uma listagem de Acordos Bilaterais 
na área económica, celebrados entre Portugal 
e os Países da UE (Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Bulgária, Chipre, Croácia, Dinamarca, 
Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, 
Finlândia, França, Grécia, Holanda, Hungria, 
Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, 
Malta, Polónia, Reino Unido, República Checa, 
Roménia e Suécia) entre 1980 e Agosto 2014. 

01/08/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=8cef9ec1-2a8b-4b9e-b8a9-0f47d7eb31bd  

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 Polónia. 

01/08/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=6085b15b-0d00-44cf-9d5b-281f6b2e418a  

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 Polónia). 

01/08/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=772fdb73-91d2-4811-baac-3e924b24187d  

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. 

01/08/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=fbd7f29b-b723-4554-948f-8557a2711c6c  

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 

01/08/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=62ed10c2-64bf-4729-b166-8bcc6b4fdde5  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=b905e2c8-8ea3-4624-a16c-5d4557c2068f
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http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=8cef9ec1-2a8b-4b9e-b8a9-0f47d7eb31bd
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6085b15b-0d00-44cf-9d5b-281f6b2e418a
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=6085b15b-0d00-44cf-9d5b-281f6b2e418a
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=772fdb73-91d2-4811-baac-3e924b24187d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=772fdb73-91d2-4811-baac-3e924b24187d
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=fbd7f29b-b723-4554-948f-8557a2711c6c
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=fbd7f29b-b723-4554-948f-8557a2711c6c
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=62ed10c2-64bf-4729-b166-8bcc6b4fdde5
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=62ed10c2-64bf-4729-b166-8bcc6b4fdde5
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regulamentar do comércio externo 
(importações) e do investimento estrangeiro. 

Oportunidades e Dificuldades do 
Mercado 

Breve análise das principais áreas de 
oportunidade e das eventuais dificuldades que 
o mercado da Polónia apresenta para as 
empresas portuguesas, nas vertentes do 
comércio, investimento e turismo. 

03/03/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=7b15dd39-2eb3-4de2-97b4-e655c64f09c9  

O Mercado da Água na Polónia Caracterização das Potencialidades do Setor 
da Água e os Casos de Estudo de 
Internacionalização de Empresas Portuguesas, 
neste Mercado. 

01/03/2014 http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/02/Estudo-de-Mercado-
Polonia_FINAL.pdf ; 

http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/02/Relatorio_Estudo-de-
Mercado-Polonia_-FINAL.pdf  

Guia Prático de Acesso ao 
Mercado 

Com a edição deste guia, pretende-se 
disponibilizar informação útil aos agentes 
económicos que pretendam efetuar viagens 
de negócios à Polónia. Dos temas abordados, 
destacam-se informações de ordem prática, 
recomendações para negociar com os agentes 
locais, principais feiras e endereços úteis. 

01/03/2014 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=1a1a514f-d170-4b46-9d95-5c92281c7bc1  

Investment in Poland (KPMG) From KPMG, Investment in Poland provides 
information to assist those contemplating 
investing or commencing operations in 
Poland. 

09/03/2013 http://www.kpmg.com/pl/en/issuesandinsights/articlespublications/page
s/investment-in-poland.aspx  

Guia Prático sobre a Legislação 
Laboral 

Guia prático sobre a legislação laboral na 
Polónia 

01/10/2012 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=5c79826f-cc78-451b-826c-65366cadc095  

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. 

01/01/2012 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=128cddc8-efbc-4fba-a081-25d21db35090  

Criação de Empresas / Guia 
Prático 

Guia prático sobre a criação e impantação de 
empresas na Polónia 

01/04/2011 http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?docu
mentId=9f7f2fa9-d300-4299-9e95-af1ccbfe9433  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=7b15dd39-2eb3-4de2-97b4-e655c64f09c9
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=7b15dd39-2eb3-4de2-97b4-e655c64f09c9
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/02/Estudo-de-Mercado-Polonia_FINAL.pdf
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/02/Estudo-de-Mercado-Polonia_FINAL.pdf
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/02/Relatorio_Estudo-de-Mercado-Polonia_-FINAL.pdf
http://www.ppa.pt/wp-content/uploads/2014/02/Relatorio_Estudo-de-Mercado-Polonia_-FINAL.pdf
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=1a1a514f-d170-4b46-9d95-5c92281c7bc1
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=1a1a514f-d170-4b46-9d95-5c92281c7bc1
http://www.kpmg.com/pl/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/investment-in-poland.aspx
http://www.kpmg.com/pl/en/issuesandinsights/articlespublications/pages/investment-in-poland.aspx
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=5c79826f-cc78-451b-826c-65366cadc095
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=5c79826f-cc78-451b-826c-65366cadc095
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=128cddc8-efbc-4fba-a081-25d21db35090
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=128cddc8-efbc-4fba-a081-25d21db35090
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=9f7f2fa9-d300-4299-9e95-af1ccbfe9433
http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=9f7f2fa9-d300-4299-9e95-af1ccbfe9433
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Convenção para Evitar a Dupla 
Tributação 

Aviso n.º 52/98, de 25 de Março 
Torna público que foram trocados os 
instrumentos de ratificação da Convenção 
entre Portugal e a Polónia para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre o Rendimento. 
Nos termos do n.º 2 , do artigo 28.º, a 
Convenção entrou em vigor em 4 de Fevereiro 
de 1998. 

Actualizado a 
08/01/2015 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/PoloniaAviso52_1998CEDT.pdf  

Decreto do Presidente da República n.º 60/97, 
de 9 de Setembro 
Ratifica a Convenção entre Portugal e a 
Polónia para Evitar a Dupla Tributação e 
Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento, assinada em 
Lisboa em 9 de Maio de 1995.  

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/Polonia_DPR60_1997CEDT.pdf  

Resolução da Assembleia da república n.º 
57/97, de 9 de Setembro 
Aprova, para ratificação, a Convenção entre 
Portugal e a Polónia para Evitar a Dupla 
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em 
Matéria de Impostos sobre o Rendimento, 
assinada em Lisboa em 9 de Maio de 1995, 
cujas versões autênticas em línguas 
portuguesa, polaca e inglesa seguem em 
anexo ao diploma. 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/InformacaoEconomicaRegul
amentar/Anexos/PoloniaRAR57_1997CEDT.pdf  

 

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