


Oportunidades Internacionais de 
Negócios



Sérvia Croácia Eslovénia

Testes realizados 1,033,988 230.585 185 220

Total Positivos 32, 437 13,749 3831

últimas 24 h (14 
Set.) 29 151 82

GDP 2019 4.2% 3% 2,4

GDP 2020 (P) -2.5% -9% - 7%

GDP 2021 (P) 4% 7,5% 6,1



• 7,2 milhões de habitantes
• Área: 77.474 kms2
• Presidente: Aleksandar Vucic
• Capital: Belgrado
• Moeda: Dinar sérvio (€1 – Rsd118) 
• Religião predominante: Cristã-ortodoxa
• Língua oficial: Sérvio 
• Outros idiomas: Albanês, croata e húngaro. 
• Alfabetos oficiais: Latino e cirílico
• Fronteira com Hungria, Roménia, Bulgária, Macedónia, 

Croácia, Bósnia e Montenegro. 



• diversas reformas em sectores como lei laboral, justiça, burocracia e 
banca que valeram elogios de várias instituições internacionais. 

• Privatizações e concessões de empresas estatais deficitárias
• Harmonização alfandegária com a União Europeia
• Melhoria do rating p/ parte das três principais agências (BB+) com 

outlook positivo. 
• Subida no ranking “doing business in” – 43º (47º 2016) 
• Duty-free zones organizadas em clusters de diversos sectores.  

Os benefícios incluem isenções fiscais nas importações e 
exportações, tratamentos alfandegários preferenciais, etc. 

• Desempenho recorde em Investimento Directo Estrangeiro, 
resultando na presença de empresas como FIAT, Bosch, Siemens, 
Michelin, Magneti Marelli, Continental, Intel, SAP, Oracle, NCR, 
Actavis, Calzedonia, GEOX, Ball Packaging, Swarosvki, Cisco, etc. 



• 1,6 milhões de habitantes (2.1 milhões na AM).
• A principal metrópole de toda a região
• Salário médio líquido de €790
• Local de eventos B2B com impacto em toda a região
• A oferta cultural, os constrastes arquitéctónicos e a 

movida conferem a Belgrado uma energia e identidade 
próprias  

• Uma cidade segura, arquitectonicamente rica, aprazível 
e vibrante

• Um hub de negócios com sedes de várias empresas 
nacionais e internacionais, muitas com cobertura para 
toda a ex-Jugoslávia





• Países:Bósnia, Croácia, Eslovénia, Macedónia e Montenegro 
• Um mercado de 21 milhões de consumidores
• Sérvia mantém laços comerciais com este bloco mesmo após o 

desmembramento da Jugoslávia. 
• Sérvia regista todos os anos balanças comerciais positivas



1. Em processo de pré-adesão 
2. Livre circulação de pessoas (sem necessidade de visto 

de entrada e permanência até 90 dias). 
3. Harmonização fiscal, burocrática e aduaneira

4. Promoção e protecção de Investimento Directo 
Estrangeiro

5. Protecção de depósitos,  investimento e propriedade 
de empresas e cidadãos europeus



1. Fortes laços históricos, culturais, políticos e 
económicos

2. Parceiros estratégicos em diversas áreas 
3. Acordos de comércio livre

4. Ausência de sanções  
5. Vários empresas europeias investem e criam 

parcerias na Sérvia para exportar para a Rússia e 
Comunidade de Estados Independentes (CEI)



Oportunidades
• Construção civil e Obras Públicas 
• Energia e Ambiente 
• Saúde Pública e privada
• Agricultura e florestas
• Sector alimentar e bebidas
• Minas, pedreiras e rocha natural
• Retalho alimentar e canal HoReCa
• Turismo 
• TICs e outros serviços B2B 
• Sectores industriais como metalúrgico, têxtil e calçado, 

mobiliário, gráfica, automóvel, defesa, etc. 



Construção e Obras Públicas

• Até 2019 o sector vivia uma fase de expansão
• Vários projectos em curso ou em lançamento 

financiados por instituições como FMI, BERD ou UE
• O sistema preferencial de financiamente tem sido 

através do recursos as PPPs
• Oportunidades para máquinas e equipamentos para a 

construção, elevadores, domótica, revestimentos, 
pavimentos, rocha natural, loiça sanitária, material 
eléctrico e de iluminação, serviços técnicos, 
investidores, parcerias, etc. 



Construção- Alguns projectos

• Metro e porto de Belgrado
• Autoestradas e estradas nacionais
• Tuneis e pontes
• Ligação ferroviária Belgrado – Budapeste
• Shoppings, parques de estacionamento, edifícios de 

escritórios, parques industriais, etc. 
• Iluminação pública, transportes públicos. 
• Diversas ETARs e centros para resíduos urbanos
• Parques eólicos, centrais hidroeléctricas e biomassa 



Saúde - público e privado
• Sector público com 350 unidades de saúde, incluindo 213 

unidades de cuidados primários, 44 hospitais centrais e 38 
instituições de especialidade.

• Dezenas de entidades privadas de média e grande dimensão, 
bem como centenas de pequenas unidades. 

• Trinta e oito mil camas hospitalares disponíveis
• Mercado de equipamentos hospitalares a rondar os 

380 milhões de euros ano, com as importações a 
corresponderem a cerca de 82% das necessidades.  

• Governo prepara lançamento de projectos para renovação e 
construção de raiz que irão envolver cerca de 200 unidades até 
2023, recorrendo ao financiamento de entidades internacionais 
e em regime de PPP. 



Agricultura e indústria alimentar

• Mais de seis milhões de hectares de terra arável 
• Um dos ramos mais fortes da economia sérvia
• Tal desempenho alavanca a indústria alimentar
• Ambos os sectores apesar do seu potencial, estão ainda 

em fase de evolução e crescimento, traduzindo-se em 
necessidades e obviamente, oportunidades  

• Produtos e tecnologias com inovação dirigidos a 
agricultura e indústria alimentar 



• Redes com dimensão nacional e regional, para além do 
retalho independente servido por grossistas. 

• Bom nível de gestão e abertura a marcas estrangeiras
• Oferta e serviço ao consumidor com standards semelhantes 

as redes portuguesas
• Presença de redes internacionais como Delhaize, 

Intermarché, Metro e Lidl 
• Em algumas categorias de produtos as empresas preferem 

por vezes o serviço do importador/distribuidor
• Presença de produtos estrangeiros: Vinhos, azeite, 

conservas, carnes fumadas, peixes e mariscos, frutas, 
refeições pré-cozinhadas, doces, entre outros   



• Grande dimensão e rede capilar
• Um sector com grande impacto na economia
• Bem desenvolvido e com oferta diversificada
• Com uma procura muito elevada 
• Os sérvios encontram-se entre os principais 

consumidores per capita de café (5,4Kgs)
• Um nota de destaque para o facto de muitos 

distribuidores de produtos para canal HoReCa, 
trabalharem também com o retalho alimentar. 



• Representa 6% do PIB e 20% das exportações 
• É composto por diversas empresas ainda em 

mudança e evolução, iniciadas após a queda do 
anterior regime

• Apresenta oportunidades para máquinas, 
equipamentos e ferramentas para CNC, soldadura, 
fresagem, quinagem, corte e precisão, afiação, 
abrasivos, robótica e automação, entre outros.   



Minas, pedreiras e rocha natural

• Um dos sectores com maior potencial no presente bem 
como no futuro

• As maiores explorações são de carvão, cobre e cobalto. 
Encontram-se também explorações de lítio, grafite, 
molibdénio, níquel e magnésio 

• Em fase de lançamento projectos relacionados com ouro, 
prata e ferro 

• Nas pedreiras e rocha natural, encontra-se mármore, 
granito, calcário, grés, psefito e onix 

• O tratamento da rocha natural, está numa fase de 
evolução, sendo objectivo do governo apoiar o 
desenvolvimento deste sector. 



As empresas sérvias enquanto fornecedoras

• Milho, trigo, soja e girassol 
• Óleos alimentares 
• Frutos diversos, (líder mundial na framboesa), ameixas, 

nozes e outros frutos secos.  
• Ferro, metais não-ferrosos, aço, alumínio, folha de flandres, 

tubos em cobre, etc
• Partes e componentes para têxtil e calçado 
• Fios e cabos eléctricos 
• Pneus e outros produtos em borracha
• Madeiras 



A abordagem ao mercado

• Cultura e mentalidade empresarial aberta
• A apresentação inicial deve ser sucinta e focada, 

deixando o interlocutor conduzir. 
• Preços e termos do negócio devem ser 

apresentados
• Recomenda-se alguma flexibilidade
• Os prazos de decisão tendem a estender-se por 

algum tempo



Principais eventos B2B

• SEEBBE – A maior Feira de Construção no sudeste 
europeu com uma média anual de 550 expositores e 
40,000 visitantes de todos os países da região. 
Ocorre em simultâneo com a Stone Expo, dedicada a 
rocha natural  

• Feira de Agricultura de Novi Sad. Uma das maiores da 
região com médias de 1500 expositores e 90,000 
visitantes 

• Outras merecedoras de destaque são a Sajam Tehnike 
(sector industrial), a Grafima (gráfica), a Packtech 
(embalagem), Energetika (energia), Namestaja 
(mobiliário), Partner (defesa), entre outras



Logística 

• País sem costa marítima. As alternativas 
passam pelos portos de Bar (Montenegro), 
Rijeka (Croácia) e Tessalónica (Grécia) 

• Soluções faseadas, envolvendo p.e. entrega 
em Itália, com a empresa sérvia a lidar com o 
resto do processo. 



Perfil social
• População simpática e acolhedora, com vários traços 

culturais semelhantes aos portugueses
• Um bom domínio da língua inglesa
• O país e toda a região dos Balcãs são em geral seguros
• Frequentadores de espaços de lazer e eventos culturais
• Música e gastronomia muito marcadas por diversas 

influências como a mediterrânica, turca ou a eslava 
• Curiosidade em relação a Portugal. São muitos os que 

já visitaram ou que querem conhecer Portugal
• Têm como principais referências portuguesas nomes 

como Cristiano Ronaldo, Eusébio, Figo, Ricardinho, 
Mourinho, Amália, Mariza, Cristina Branco, Dulce 
Pontes, Fernando Pessoa, Saramago 



Relações Portugal – Sérvia

• Trocas comerciais são ainda reduzidas mas com 
tendência de crescimento. 

• Baixo IDE entre os dois países
• Turismo entre os entre Portugal e Sérvia (e região 

dos Balcãs) tem registado crescimento
• Relações bilaterais com 136 anos, marcadas por 

amizade e respeito mútuo. 
• A presença de militares portugueses nos Balcãs (em 

especial no Kosovo) recebeu muitos elogios.  



Muito 
Obrigado 
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