
Programada para a primeira quinzena de março, 

esta visita conta com a colaboração do Consu-

lado Honorário da Sérvia no Porto e com o Alto 

Patrocínio do Ministério da Economia de Portugal e 

da Embaixada da República da Sérvia em Portugal.

A missão tem por objectivos dar a conhecer a 

realidade económico-financeira e empresarial da 

Sérvia, e privilegiar as relações bilaterais entre 

as empresas Portuguesas e Sérvias. A visita – em 

que estará o Senhor Secretário de Estado da 

Economia Dr. António Almeida Henriques – inclui 

uma conferência de apresentação da realidade 

empresarial Sérvia, bem como de oportunidades 

de investimento. Nesta apresentação vão partici-

par as principais instituições e entidades ligadas à 

actividade empresarial.

A Sérvia posiciona-se como um país facilitador 

de acesso aos mercados de países vizinhos 

como Macedónia, Croácia, Montenegro, Bósnia, 

Rússia e Ucrânia, quer pela proximidade geográ-

fica, quer pelo bom relacionamento existente. 

Assumindo actualmente o estatuto de candidato 

à integração na União Europeia, a Sérvia acolhe, 

em Belgrado, a terceira maior representação 

da UE em países não membros. Refira-se ainda 

que, para 2013, a União Europeia disponibi-

liza um orçamento para projectos de Fundos 

Comunitários que ascendem a 1.064 milhões de 

euros na República da Sérvia.

A Câmara de Comércio e Indústria Portugal – Balcãs 
Ocidental e Câmara de Comércio da Sérvia, organizam a 
primeira missão empresarial multi-sectorial à República 
Sérvia. A visita conta com a colaboração do Consulado 
Honorário da Sérvia no Porto e com o Alto Patrocínio do 
Ministério da Economia de Portugal e da Embaixada da 
República da Sérvia em Portugal.
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Limite máximo de inscrições

30 pessoas

VaLor de inscrição:

300 eur/participante

duração preVista

dois a três dias

as empresas associadas que 
manifestem interesse em 
participar deverão enviar um 
apontamento síntese sobre a sua 
atividade, que tipo de contatos 
é que pretendem ter e qual o 
objetivo da sua participação.

contactos para inscrições

252 403 860

inFo missão empresariaL

Links úteis 

embaixada da repúbLica da sérVia
embaixadasérvia .pt/index_pt.html

agency For inVestment 
promotion and business support 
in centraL serbia
www.invest-incentral-serbia.org/
index-e.htm

beLgrade chamber oF commerce
www.kombeg.org.yu/eindex.aspx

centraL european Free trade 
agreement (ceFta) 
www.cefta2006.com/en-index.php

eu integration oFFice/serbian 
goVernment 
www.seio.gov.rs/code/
navigate.asp?id=20

emportaL (Latest business news 
From serbia) 
www.emportal.rs/en/emg/concact/
index.html



Soluções de saúde para associados da AEBA, colaboradores e familiares 
DESCONTOS CARTÃO AEBA SAÚDE: Consultas de Urgência / Exames Complementares de Diagnóstico / Tratamentos Diversos / 
Diárias de Internamento / Check-Up "Saúde Bem-Estar"  mais informações: Tel. 252 403 860 · geral@aeba.pt

A Sérvia esta estrategicamen-
te localizada na zona central 
dos Balcãs e é o cruzamento e 
ponto de acesso aos mercados 
da União Europeia, da Federa-
ção da Rússia, do Sudeste da 
Europa e do Médio Oriente. A 
integração europeia é a chave 

para o desenvolvimento da Sérvia. Os acordos de li-
vre comércio permitem que as empresas localizadas 
na Sérvia coloquem os seus produtos num mercado 
livre de impostos. 0 Acordo Centro-Europeu de Livre 
Comércio (CEFTA) permite as trocas comerciais de 
bens livres de impostos para cerca de 30 milhões de 
pessoas. A Sérvia possui um acordo de livre comércio  
com a Federação da Rússia, que atinge 150 milhões de 
pessoas. 0 acordo de livre comércio com a Bielorrússia 
atinge outros 10 milhões. 0 acordo da EFTA, com a 
Suíça, Noruega, Islândia e o Lichtenstein foi assinado 
em 2009, tendo entrado em vigor em 2010. 0 acordo 
com a Ucrânia e a Turquia foi assinado em 2009 e esta 
actualmente a ser negociado urn acordo com o Irão.
A Sérvia é um país onde o investimento estrangeiro é 
salvaguardado. De facto, o pais é membro do Fundo 
Monetário Intemacional, do Banco Mundial, do Banco 
Europeu para a Reconstrução e Desenvolvimento, do 
Banco Europeu de Investimento e do Conselho da Eu-
ropa. A Sérvia concluiu ainda tratados com diversos 
países, como os Estados Unidos da América, o Reino 
Unido, Alemanha, França, Áustria, Itália e Grécia. A lei 
Sérvia sobre a tributação foi harmonizada com a dos 
países europeus. A Sérvia apresenta vantagens para a 
actividade empresarial como uma força de trabalho de 
qualidade, profissional, flexível e criativa, que se encon-
tra inserida numa região de rápido desenvolvimento. 

Embaixador da República da Sérvia
mirko stefanovic

Ficha do paÍs

Área: 77.474 km2 
(excluindo o Kosovo)

População: 7,5 milhões 
habitantes (censo de 2002, 
excluindo o Kosovo); 9,5 milhões 
de habitantes (incluindo o Kosovo, 
estimativa EIU)

Densidade populacional:
96,8 hab./km2 (2007)

Designação oficial: 
República da Sérvia

Chefe do Estado: Boris Tadic 
(eleito em Junho de 2004; 
reeleito em Fevereiro de 2008)

Primeiro-Ministro: Mirko 
Cvetkovic (eleito em Julho  
de 2008)

Data da actual Constituição: 
10 de Novembro de 2006

Capital: Belgrado (1,6 milhões 
de habitantes, censo de 2002). 
Estima-se que a capital conte 
actualmente com mais de 2 
milhões de habitantes. Outras 
cidades importantes: Novi Sad; 
Nis; Gragujevac; Leskovac; 
Subotica

Religião: Predomina a ortodoxa 
(sérvios e montenegrinos), 
seguida da islâmica (muçulmanos 
e albaneses) e católica (húngaros 
e croatas).

Língua: Sérvio (língua oficial), 
sendo reconhecidas também o 
albanês (Kosovo) e o húngaro 
(Vojvodina).

Unidade monetária: 
Dinar sérvio (RSD)
1 EUR = 94,2 RSD 
(estimativa média 2009)
1 USD = 67,3 RSD 
(estimativa média 2009)
1 EUR = 96,7 RSD 
(fim Fevereiro 2010)

Risco País
Risco político – CC
Risco de estrutura económica – CCC
Risco país – CCC
(AAA = risco menor; D = risco maior)

“Ranking de negócios”: 
Índice 5,68 (10 = máximo) 
Ranking geral: 63 (entre 82 
países) (EIU - Março 2010)

Risco de crédito: 7 
(1 = risco menor; 7 = risco maior) 
(COSEC)

PNB per capita: 3.200 USD

Taxa de crescimento: 7,5%

Entrada no país: desde 12 
de Junho de 2010, os cidadãos 
portugueses podem viajar para 
a República da Sérvia sem 
passaporte, sendo necessário 
apenas o bilhete de identidade 
válido.

«A fim de promover as boas relações entre Portugal e a Sérvia, 
mas também para desenvolver os nossos laços económicos, 
gostaria de incentivar os empresários portugueses a explorarem 
as oportunidades que a Sérvia  oferece em matéria de comércio, 
investimento e privatizações.

Um país de possibilidades
Sérvia convida empresários portugueses a descobrir as oportunidades de negócio


