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ENQUADRAMENTO 
 

 
A ANIET, orgulha-se dos resultados obtidos pelo 

setor até ao momento, mas tem consciência que 

é necessário fazer mais para manter o seu 

contributo num mercado global em que 

concorrência é cada vez maior. Assim 

desenvolveu o projeto STONE EXPORT+, um 

projeto de promoção Internacional do Setor da 

Pedra Natural Portuguesa. O objetivo é o de 

reforçar a presença nos mercados 

internacionais, implementando uma campanha 

de comunicação que promova os valores e 

competências do Setor. 

O grande objetivo estratégico do STONE 

EXPORT+ é apoiar, de forma completa e 

sustentada inserção internacional das empresas 

portuguesas do sector da Pedra Natural, que 

abrange um conjunto alargado de empresas 

com competências e valências complementares 

neste domínio, suportado no desenvolvimento 

de ações coletivas de modo a moldar a 

associação e o reconhecimento internacional da 

imagem de Portugal à qualidade e aos valores da 

sustentabilidade. Um segundo objetivo é o da 

disponibilização às PME de meios que 

potenciem uma melhor inteligência económica 

para o reforço da competitividade nos mercados 

internacionais. 

 

O projeto está estruturado em dois grandes eixos de atuação: 

- Criação de suportes de promoção e comunicação 

- Promoção e Comunicação Internacional nos seguintes mercados:  

Canadá  Suécia   Dinamarca 

Noruega Finlândia Estados Unidos da América  
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DINAMARCA 

 
Com uma população de cerca de 5,8 milhões 

de habitantes, a Dinamarca compara 

favoravelmente com outros países 

desenvolvidos, sobretudo no que respeita ao 

grau de abertura da sua economia e às 

qualificações académicas da população, que 

se revela igualmente uma sociedade de 

consumidores conscientes, particularmente 

no que respeita à saúde e ao ambiente. 

 

Com um PIB per capita que, em 2019, se 

fixou em mais de 61 000 dólares, dotada de 

excelentes condições infraestruturais, com 

políticas que incentivam a livre iniciativa a 

concorrência e o bem-estar da população, a 

Dinamarca afirma-se, atualmente, como 

uma das economias mais ricas da Europa, 

orientada para bens e serviços de elevado 

valor acrescentado. O país tem-se 

especializado em nichos de mercado, 

nomeadamente produtos alimentares, 

produtos farmacêuticos e tecnologia de 

energias renováveis. 

 

Após um crescimento do PIB de 2,1% em 

2019, o surto do Covid-19 irá mergulhar a 

economia numa recessão que, de acordo 

com as projeções do Banco Central, se fixará, 

em 2020, entre -3% e -10%. 

 

A Dinamarca poderá, ainda, constituir um 

mercado interessante no estabelecimento 

de parcerias em sectores como as 

Tecnologias Limpas, TIC, Ciências da Vida, 

Indústria Alimentar, Indústria 

Marítima/Naval, Design e Inovação, 

Construção e Infraestruturas.

 

Dados Genéricos do Mercado 

Diferença Horária: +1 hora que Portugal 

Principais línguas: Dinamarquês 

Nº Habitantes:  5,8 milhões de habitantes (estimativa 2020) 

Moeda:   Coroa dinamarquesa (DKK) 

Câmbio:   1€ = 7,4398 DKK  
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VISÃO ECONÓMICA 
 

Sendo um pequeno país com uma economia 

aberta e um excedente estrutural da balança de 

pagamentos, a economia da Dinamarca - 

embora próspera - está altamente dependente 

do comércio externo. É por isso que o país 

registou a sua maior queda do PIB no primeiro 

semestre de 2020 devido à crise COVID-19 (-

7,7% apenas no 2º trimestre), embora tenha 

recuperado parcialmente durante a segunda 

metade do ano, apoiado pelo consumo privado, 

para uma diminuição global de 3,3% (FMI).  

À medida que a procura interna e externa 

normaliza, o PIB real da Dinamarca deverá 

expandir-se em 2,8% em 2021 e cerca de 2,9% 

em 2022. A Comissão Europeia projeta que o 

consumo privado recupere 4,7% em 2021 e 

cerca de 3% em 2022, mas os elevados níveis de 

incerteza permanecem, uma vez que as 

empresas podem adiar ou cancelar decisões de 

investimento. 

As contas públicas do país são bastante 

saudáveis, com um dos rácios dívida/PIB mais 

baixos da Europa, embora as medidas tomadas 

pelo governo para fazer face à crise levaram a 

um aumento (43,4% do PIB em 2020). O rácio 

deverá continuar a aumentar 2021 e no próximo 

(41,6% e 42,9%, respetivamente) em resultado 

da contração do PIB, dos grandes ajustamentos 

do fluxo de stocks devido a diferimentos 

significativos de impostos e a um défice 

orçamental significativo.  

As receitas orçamentais sofreram uma redução 

acentuada à medida que as receitas fiscais 

diminuíram, enquanto o governo implementou 

um pacote orçamental de emergência no valor 

de cerca de 4,5% do PIB, o que provocou um 

défice orçamental de 0,3% em 2020 (embora a 

estimativa da Comissão Europeia seja superior, 

em 4%). Se a economia global estabilizar, o 

défice da Dinamarca deverá ser de 0,4% em 

2021 e de 0,3% no ano seguinte (FMI). 

Entretanto, a inflação dos preços no consumidor 

manteve-se moderada em 2020 (0,3%) em meio 

a preços baixos do petróleo e a uma forte 

contração do consumo; e deverá aumentar 

gradualmente para 1,1% em 2021 e 1,4% em 

2022 (FMI, abril de 2021). Em linha com a 

recuperação da procura externa, o comércio 

deverá relançar-se gradualmente, mas em 2021 

os volumes das exportações e das importações 

deverão manter-se abaixo dos níveis de 2019. 
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A economia dinamarquesa caracteriza-se por 

uma distribuição equitativa dos rendimentos e 

por extensas medidas de bem-estar do governo, 

com uma das maiores do PIB per capita do 

mundo (59.830 PPP em 2019, Banco Mundial). A 

taxa de desemprego subiu para 5,6% em 2020, 

contrabalançada pelo regime de apoios salariais 

do Governo implementado para evitar 

despedimentos maciços, prevendo-se que se 

mantenha estável nos 5,6% em 2021 e 5,5% no 

ano seguinte (FMI, abril de 2021). 
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Main Indicators 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e) 

PIB (bilhões de USD) 355.68 350.10e 352.24 392.57 411.25 

PIB (crescimento anual em %, preço constante) 2.4 2.9e -3.3 2.8 2.9 

PIB per capita (USD) 61 60e 60 67 70 

Saldo do Balanço de Pagamentos (em % do PIB) -0.6 0.5 -0.3 -0.4 -0.3 

Dívida Pública (em % do PIB) 34.2 33.0 43.4 41.6 42.9 

Índice de inflação (%) 0.7 0.7 0.3 1.1 1.4 

Taxa de desemprego (% da população 

economicamente ativa) 

5.1 5.0 5.6 5.6 5.5 

Balanço das transações correntes (bilhões de USD) 25.00 31.01 27.69 31.43 32.08 

Balanço das transações correntes (em % do PIB) 7.0 8.9 7.9 8.0 7.8 

Fonte: World Bank, 2021 últimos dados disponíveis. Devido ao arredondamento, a soma das percentagens pode ser 

superior / inferior a 100%. 
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PRINCIPAIS SETORES DE ATIVIDADE  
 
O setor primário representa apenas 1,4% do PIB e emprega 2% da população (Banco Mundial, 2019). 

Cerca de 60% das terras dinamarquesas são utilizadas para a agricultura, existindo mais de 50.000 

agricultores no país, que é um dos principais exportadores de produtos agrícolas (carne, peixe e laticínios, 

entre outros).  

A Dinamarca produz alimentos suficientes para alimentar 17 milhões de pessoas, o triplo da sua 

população. Quase 90% das receitas agrícolas do país provêm da produção pecuária. O mercado biológico 

na Dinamarca é proporcionalmente o maior do mundo, com os alimentos biológicos constam cerca de 

12% do mercado total de alimentos a retalho.  De acordo com a Organização Mundial dos Agricultores, o 

impacto do COVID-19 no sector agrícola dinamarquês tem sido relativamente modesto, uma vez que o 

aumento da procura interna mitigou as perdas relacionadas com as exportações. 

A indústria emprega cerca de 18% da população ativa e contribui com 20,9% do PIB. Os principais sectores 

de atividade são as indústrias química, farmacêutica e biotecnológica, com indústrias de nicho em 

energias renováveis e biotecnologia.  

A Dinamarca tem recursos naturais limitados, facto que atrasa o desenvolvimento da sua indústria 

pesada. No entanto, o país tem reservas suficientes de petróleo e gás para garantir a sua independência 

energética. A exploração de urânio foi autorizada a iniciar-se no território autónomo dinamarquês da 

Gronelândia.  

A Dinamarca é o principal fabricante mundial de turbinas eólicas e exporta a grande maioria da sua 

produção. O sector da indústria dinamarquesa parece ter resistido bem aos ventos favoráveis causados 

pela crise COVID-19, uma vez que o índice de produção industrial no setor manufatureiro se situava num 

nível de 108,5 (com 2015 como valor base) em outubro de 2020, em comparação com o nível de 119 

registado no final de 2019. 

O sector dos serviços contribui com quase três quartos do PIB (64,9%) e emprega a maior fatia da 

população (80%). A Dinamarca tem um sector bancário forte, caracterizado por um elevado grau de 

concentração: os bancos nacionais detêm mais de 85% do total dos ativos e três bancos controlam 50% 

do total dos ativos. O sector do turismo está a tornar-se uma fonte crescente de rendimento para o país. 
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Os serviços de comércio e transportes também são importantes para a economia do país (a Dinamarca é 

o quinto maior operador marítimo do mundo). Com cerca de 33,3 mil inscrições de desemprego a partir 

de novembro de 2020, os trabalhadores que trabalham em agências de viagens, limpeza e serviços 

conexos representaram o maior número de desempregados, seguindo-se os do setor do comércio (com 

quase 30 mil despedimentos) e no sector dos restaurantes e hotelaria 23,4 mil despedimentos – Statista). 

 

Breakdown of Economic Activity By Sector Agriculture Industry Services 

Emprego por setor (em % do emprego total) 2.1 18.3 79.6 

Valor agregado (em % do PIB) 1.4 20.9 64.9 

Valor agregado (crescimento anual em %) 15.8 2.0 2.3 

Fonte: World Bank, 2021 últimos dados disponíveis(2021). Devido ao arredondamento, a soma das percentagens pode ser 

superior / inferior a 100%. 

 

 

  



 

 10 

 

IMPORTAÇÕES VS EXPORTAÇÕES 
 

Segundo o Comtrade, em 2019 as importações dinamarquesas atingiram 97,2 mil milhões de USD. Nos 

últimos 5 anos, as importações cresceram a uma taxa média anual de 3,5%. As máquinas e equipamentos 

mecânicos, com 12,5% do total, destacaram-se como a principal importação dinamarquesa, seguidos 

máquinas e equipamentos elétricos com 10,2%. 

A Alemanha (21,6%), a Suécia (10,2%), os Países Baixos (7,8%), a China (7,3%) e a Noruega (4,2%) 

ocuparam as primeiras posições enquanto fornecedores. Este conjunto representou 51,1% do total das 

importações dinamarquesas. 

Os produtos exportados, segundo o Comtrade, em 2019 as exportações dinamarquesas atingiram 109,9 

mil milhões de USD. Nos últimos 5 anos, as exportações cresceram a uma taxa média anual de 3,9%. Os 

produtos farmacêuticos, com 15,9% do total, destacaram-se como a principal exportação dinamarquesa, 

seguidos das máquinas e aparelhos mecânicos com 14%. 

A Alemanha (13,4%), a Suécia (9,8%), a Noruega (5,8%), o Reino Unido (5,6%), e os Países Baixos (4,9%) 

ocuparam as primeiras posições enquanto clientes. Este conjunto representou 39,5% do total das 

exportações dinamarquesas. A Balança Comercial a Dinamarca ocupa uma posição com alguma relevância 

no contexto do comércio externo português. Em 2019, o país posicionou-se como 20º cliente de Portugal 

(quota de 0,72% do total) e como 27º fornecedor (quota de 0,51%). 

Ao longo do período 2015-2019, verificou-se uma taxa de variação média anual das exportações 

portuguesas de 9%, enquanto as importações aumentaram 11,5%. A balança comercial de bens é 

favorável ao nosso país, tendo apresentado um saldo de cerca de 23 milhões de euros em 2019, a que 

correspondeu um coeficiente de cobertura das importações pelas exportações de 105,6%. 

A estrutura das exportações é constituída, fundamentalmente, pelo calçado (21,3% do total em 2019), 

veículos e outro material de transporte (16,2%) e vestuário (11,7%) e do lado das importações, surgem 

destacados os produtos químicos, com 32,8% do total em 2019. 
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O SETOR DA PEDRA NATURAL NO MERCADO DINAMARQUÊS 

 

Contexto Geral e tendências 

Dada a especificidade não só geográfica como climatérica, a economia dinamarquesa depende em grande 

medida da importação de matérias primas e do comércio internacional. O setor da pedra natural não foge 

a esta regra geral já que, sendo um produtor, o país não apresenta outputs significativos no que ao volume 

de produção e receitas diz respeito. 

A sua produção – cuja evolução se pode analisar no gráfico abaixo – é quase na sua totalidade consumida 

pelo setor da construção, tal como acontece mundialmente no setor da pedra natural. De acordo com 

dados fornecidos pelo website Statista.com, é possível perceber que o histórico de receitas ao longo dos 

últimos 10 anos tem sido variável, não apresentando uma tendência marcante crescente ou decrescente, 

pese embora seja visível que nos três anos pré-pandémicos, esta indústria de extração revelou os seus 

melhores anos. 

Os anos que se seguem prometem, de acordo com a fonte, uma melhoria assinalável na indústria da 

extração e que surge, em grande medida, ligada à evolução positiva que se espera no setor da construção. 
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EVOLUÇÃO E PROJEÇÃO RECEITAS DA INDÚSTRIA DE EXTRAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS E DE 

CONSTRUÇÃO, CALCÁRIO, GESSO, GIZ E ARDÓSIA (EM MILHÕES DE DÓLARES) 

 

Fonte: Statista.com 

 

Observando agora por região, os dados oficiais disponibilizados pelo Statistik Banken, indiciam uma 

concentração do volume de extração de matérias-primas oriundas da terra na Dinamarca. Ainda que este 

indicador inclua outras matérias além da pedra, esta representa uma fatia significativa pelo que a 

tendência é clara: 5 regiões concentram mais de 80% dos valores. 

 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Receitas 51,3 54,6 57,4 49,8 50,5 64,5 71,2 70,4 49,3 54 64,3 80,7 83,5 85,8
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EXTRAÇÃO DE MATÉRIAS-PRIMAS A PARTIR DA TERRA NA DINAMARCA, POR REGIÕES (EM 

MILHARES DE METROS CÚBICOS) 

 

Fontes: Statista.com 

 

Intimamente ligado à evolução da pedra natural surge a performance do setor da construção já que o 

primeiro depende em larga escala da evolução deste último, tal como referido anteriormente. Como se 

poderá verificar ver através do gráfico abaixo, o output do setor da construção quando comparado com 

o mês homólogo do ano precedente tem vindo a evoluir muito favoravelmente, pese embora os períodos 

de maior aperto pandémico tenham conduzido a um natural retrocesso desta evolução.  
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Fontes: Tradingeconomics.com | FEDERAL STATISTICAL OFFICE 

 

Se, por um lado, fica visível a boa performance face ao período homólogo, importa também sublinhar as 

perspetivas animadoras para o setor que surgem espelhadas em diferentes fontes de informação. De 

acordo com a Global Data, é expectável que o setor da construção cresça nos próximos anos suportado 

por investimentos em infraestruturas, energia e projetos de construções residenciais. 

Em suma, do presente subponto fica visível que, pese embora não seja um país claramente produtor de 

pedra natural, a Dinamarca apresenta-se como o cliente potencialmente importante dado o volume de 

importações de que necessita para fazer face às necessidades internas projetadas de construção. 
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NÚMEROS DO MERCADO 
 

Por forma a uniformizar os dados abaixo apresentados, foi definido o seguinte conjunto de códigos 

pautais internacionais para o levantamento dos valores das transações comerciais entre países. Foram 

selecionados os códigos pautais referentes a Pedra Natural em forma de matéria-prima (25XX), bem como 

os códigos pautais relativos a pedra transformada (68XX). 

Apresentamos de seguida a lista dos códigos utilizados nas análises que serão apresentadas. 

 

O Mercado da Dinamarca importa um valor global de 295.879.000,00 € de Pedra natural, em que o peso 

da importação de pedra transformada é de 63%, os restantes 37% são importações de Pedra Natural em 

forma de matéria-prima. 

Relativamente aos países de origem das importações, a Alemanha assume uma posição de destaque, com 

um peso relativo de cerca de 21%, seguido pela Polónia com 14,8%. A terceira posição é ocupada pela 

Holanda com um peso relativo de 7,3%. 

 

 

 

'2514 Ardósia, quer seja ou não grosseiramente aparada ou meramente cortada, serrada ou não, em blocos ou

'2515 Mármore, travertino e outra pedra calcária monumental ou de construção

'2516 Granito, basalto, arenito e outras pedras monumentais ou de construção

'2517 Seixos, cascalho, pedra quebrada ou esmagada, para agregados de betão, para metalomes de estrada ou para

'2521 Calcário e outras pedras calcárias, de uma espécie usada para o fabrico

'6801 Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural (excluindo ardósia)

'6802 Pedra monumental ou de construção, natural (excluindo ardósia), trabalhada

'6804 Mós, moagem e afins, sem estruturas, para moagem

'6815 Artigos de pedra ou de outras substâncias minerais, incl. fibras de carbono
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No gráfico seguinte, é apresentado o TOP 10, incluindo também a posição relativa de Portugal, dos países 

que mais peso têm nas importações da Dinamarca em termos de Pedra Natural, os valores apresentados 

são relativos a 2020. 

 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 

 

Portugal assume a vigésima posição, com um peso relativo de 0,44% o que se traduz num total de 

1.546.000,00€. 
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O Mercado apresenta uma evolução instável, tendo apresentado uma variação negativa, entre 2018 e 

2019, que se inverteu entre 2019 e 2020. Em 2018, o mercado importava um total de 281.428.000,00€ e 

em 2019 o valor diminuiu para 242.186.000,00€. No ano de 2020, verificou-se um aumento das 

importações, tendo superado o valor de 2018, com um valor de 295.879.000,00€. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor total das Importações da Dinamarca 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 

                     339 000,00 €                    1 210 000,00 €                       738 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 

                     976 000,00 €                    1 218 000,00 €                    1 745 000,00 €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 

                14 445 000,00 €                    7 805 000,00 €                  24 380 000,00 €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                86 415 000,00 €                  73 792 000,00 €                  79 795 000,00 €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                     854 000,00 €                       447 000,00 €                    1 997 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 

                29 374 000,00 €                  27 580 000,00 €                  28 840 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 

                97 720 000,00 €                  77 441 000,00 €                107 029 000,00 €  

'6804 
Mós, moagem e afins, sem estruturas, para 

moagem... 

                23 741 000,00 €                  23 946 000,00 €                  23 965 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 

                22 489 000,00 €                  21 673 000,00 €                  20 990 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                  5 075 000,00 €                    7 074 000,00 €                    6 400 000,00 €  

 

TOTAL               281 428 000,00 €                242 186 000,00 €                295 879 000,00 €  

 

Variação   -14% 22% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 
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Na relação da Dinamarca com Portugal, houve uma quebra nas importações, entre 2018 e 2019, motivo 

pelo qual Portugal perdeu cota de mercado (3%). Entre 2019 e 2020, manteve-se a mesma tendência, 

com uma quebra de 4%. Conclui-se assim que as relações comerciais estão em linha com a evolução do 

mercado. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor das Importações da Dinamarca de Portugal 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                                    -   €                       259 000,00 €                       169 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 
                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                                    -   €                                      -   €                       148 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
                  1 065 000,00 €                    1 516 000,00 €                    1 239 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
                                    -   €                                      -   €                           1 000,00 €  

'6804 
Mós, moagem e afins, sem estruturas, para 

moagem... 
                         1 000,00 €                           1 000,00 €                           1 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                  5 297 000,00 €                    3 814 000,00 €                    4 733 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                     982 000,00 €                    1 555 000,00 €                       573 000,00 €  

 

TOTAL                   7 345 000,00 €                    7 145 000,00 €                    6 864 000,00 €  

 

Variação   -3% -4% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 
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Das exportações de Portugal para a Dinamarca, destaca-se os produtos incluídos no código 

pautal “6801 - Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural (excluindo ardósia)”, facto que 

contribuiu com 69% do total das exportações. Com um valor inferior, mas de relevar estão os 

produtos incluídos no código pautal “6802 - Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada...” tendo contribuído em 2020 com 18% das importações.  

Verifica-se assim, entre 2018 e 2020, uma quebra de 6,5% do total das importações de Portugal. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO 
 

Uma vez percorridos vários tópicos práticos de apoio à presença das empresas nacionais no mercado 

dinamarquês, pretende-se neste subcapítulo aprofundar algumas questões ligadas, essencialmente, à 

operacionalização da entrada no mercado, nomeadamente: 

• Analisar as principais barreiras à entrada na Dinamarcae,  

• Facilidade de efetuar negócio e criar uma empresa no país. 

 

Processo de exportação Procedimentos Iniciais 

Na Dinamarca, todas as pessoas físicas ou jurídicas são aprovadas para conduzir processos de exportação 

e importação. Cada empresa que pretenda operar no país deve-se registar com um número denominado 

CVR (“Central Company Register”) na Autoridade Comercial Dinamarquesa. De seguida, é necessário 

efetuar o registo nas autoridades fiscais dinamarquesas (SKAT). 

Para fins comerciais, é necessário ter um comércio registado para o fim em questão e estar inscrito na 

lista do Registo do Comércio do país. Só assim, poderá estar apto a efetuar trabalhos de importação e 

exportação no país. 

Sendo a Dinamarca um país membro da União Europeia, os estados membros têm certos acordos mútuos 

e semelhanças no que diz respeito ao comércio. Uma vez que está enquadrada nos países da UE, existe 

uma política comercial comum que é adotada para exportar / importar a maioria dos produtos. Regras e 

regulamentos separados são aplicados a produtos específicos quando importados e exportados da União 

Europeia, estando integrados na denominada Pauta Integrada das Comunidades Europeias. 

Para qualquer ato de importação, exportação ou trânsito dentro de países da União Europeia, é sempre 

necessário o número EORI – Economic Operator Registration and Identification. Quem quer proceder a 

operações conforme as mencionadas anteriormente, deve obrigatoriamente possuir este EORI já que este 

será único e deverá ser usado em todas as comunicações com a alfândega e outras agências 

governamentais. 
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Procedimento para desalfandegar 

Os procedimentos que são necessários levar avante para importar dependem do montante em questão. 

Assim, para mercadorias de valor inferior a 1.150 DKK (excluindo despesas de envio), uma declaração 

verbal na alfândega e a apresentação da fatura são suficientes. Para valores superiores, deverá depositar-

se na alfândega os seguintes documentos: 

- Uma breve declaração (manifesto aéreo ou marítimo) para concluir a recolha da mercadoria; 

- Uma declaração de direito consuetudinário (documento administrativo único), bem como os 

documentos que os acompanham para permitir a sua libertação. Esta primeira declaração pode ser obtida 

nas Câmaras de Comércio ou um impresso aprovado para o efeito.  

No caso de entregas e compras dentro da Comunidade Europeia, a declaração de troca de mercadorias 

ou declaração Intrastat deve ser enviada à alfândega. 

 

Tarifas normalmente aplicadas 

Os direitos aduaneiros não serão cobrados se o valor do total das mercadorias não exceder 1.150 DKK 

(excluindo despesas de envio e de seguro). 

As operações realizadas no Espaço Económico Europeu são isentas de impostos. A pauta aduaneira 

comum da União Europeia aplica-se a mercadorias originárias de fora da Europa. Geralmente, o imposto 

é relativamente baixo, variando de 5,0% a 14% sobre produtos industriais. Ainda assim, muitos produtos 

têm direitos reduzidos ou mesmo nenhum direito em virtude de acordos comerciais estabelecidos (de 

acordo com o Eurostat, cerca de 70% das importações que entram na UE fazem-no com tarifa zero). 
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Facilidade de negócio e criação de empresas 

Pese embora a atratividade do mercado seja o principal fator que leva uma empresa a decidir avançar 

para a internacionalização, é importante que todos os processos administrativos conexos para começar a 

operar sejam, também eles, atrativos e não bloqueadores. 

Assim, procurou-se obter informação atualizada sobre a facilidade de efetuar negócios na Dinamarca, 

atendendo aos 10 critérios que servem de base à pontuação por parte da OCDE neste ranking de “Doing 

Business” que todos os anos é publicado. No relatório do ano transato, a Dinamarca posicionou-se no 

excelente quarto lugar a nível mundial. 

Ranking Global (Facilidade de fazer negócios) * 4º nível mundial 

 

Esta classificação global, resulta da análise em 10 parâmetros distintos: 

tópico             Ranking 

#1 Criação de negócio 45 

#2 Licenças de construção 4 

#3 Obter eletricidade 21 

#4 Registo de propriedade 11 

#5 Obtenção crédito 48 

#6 Proteção de investidores 
minoritários 

28 

#7 Pagamento de Taxas 8 

#8 Comércio internacional 1 

#9 Cumprimento contratos 14 

#10 Resolução insolvências 5 

 

Dentro destes 10 parâmetros, importa sublinhar os opostos para entender as principais dificuldades à 

operacionalização de um negócio. 
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Dimensões com pior performance 

D análise da tabela acima, a Dinamarca apresenta uma ótima performance em quase todos os tópicos que 

compõem o índice acima apresentado, estando sempre no top-50 a nível mundial. Ainda assim, é possível 

apresentar alguns pontos de melhoria, no domínio da criação de negócio, bem como para a obtenção de 

crédito. 

Uma vez que de seguida iremos se abordarás com maior detalhe os passos e custos para criar um negócio, 

abordaremos aqui apenas o tópico da obtenção de crédito. Este tópico explora duas situações: por um 

lado, a força dos sistemas de relatórios de crédito e, por outro, a eficácia das leis de garantias e falências 

na facilitação de empréstimos. 

O país posiciona-se, ainda assim, acima da média da OCDE e igualada com países como a Alemanha. 

 

Dimensão com melhor performance 

No sentido oposto, o comércio internacional, a obtenção de licenças de construção e a resolução de 

insolvências apresentam-se como aqueles parâmetros onde o país apresenta a melhor performance e 

sempre no top-5 mundial. 

Relativamente ao comércio internacional, este indicador mede o tempo e custo associado a todo o 

processo logístico de exportação e importação de mercadorias. Observando em detalhe este tema, 

percebemos que este processo demora apenas 1hora para exportar e 1 hora para importar (estes 

processos podem ser realizados de forma digital). 

No que respeita a obtenção de licenças de construção, este parâmetro mede o tempo e custos necessários 

para construir um armazém, incluindo a obtenção de licenças de construção e todos os formalismos 

necessários. Em média, são então necessários 7 procedimentos, 64 dias e com um custo associado de 

0,6% do total do valor do armazém. 
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Por fim, a resolução de insolvências mede igualmente o tempo, o custo e o resultado de processos de 

insolvência envolvendo pessoas jurídicas nacionais. De acordo com este relatório, o tempo de resolução 

de uma insolvência é de aproximadamente 1 ano. 

Tal como referido anteriormente, por questões de operacionalização do negócio, considera-se crucial que 

as empresas nacionais possam melhor entender quais os passos para criar um negócio na Dinamarca. 

Assim, apresenta-se abaixo as diferentes etapas a serem seguidas: 

 

  

Fonte: Doing Business, The World Bank 

 

  

1. Obter uma assinatura 
NemID que pode ser obtida 

em www.nemid.nu

<1 dia /Sem custos

2. Depositar capital de início 
de atividade num banco

1 dia / sem custos

3. Registar a empresa com a 
Danish Business Authority 

(DBA)< 1 dia (online) / DKK 
670

4. Registar-se como 
empregador na Danish 

Business Authority 

< 1 dia / sem custos

5. Registar os colaboradores 
na segurança social

1 dia / sem custos
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PRINCIPAIS PLAYERS NO MERCADO 
 

Foram identificados um conjunto de players que atuam no mercado, a identificação teve como objetivo 

garantir um conjunto de informação, considerada importante, relativa cada uma das empresas 

identificadas. 

Assim foram definidos os seguintes campos: Nome, País, Região / Cidade, Tipologia, Número de 

Trabalhadores, Data Inicio de Atividade, Morada, Número Fax, Telefone, Telemóvel e Pessoa de Contacto.  

Esta informação consta do anexo: “Fichas de Identificação e Caracterização dos Players e 

Prescritores_Dinamarca” 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

A ANIET promoveu contactos com entidades por forma a estabelecer protocolos de cooperação que visam 

a atribuição aos seus associados e a todas as empresas do setor da Pedra Natural Portuguesa, condições 

especiais e facilitadores na abordagem aos mercados internacionais contemplados no projeto SIAC STONE 

Export+. 

O papel que a ANIET assume ao estabelecer estes protocolos é o de facilitador, disponibilizando-se para 

informar os seus associados e todas as empresas e instituições que manifestem a sua vontade participar 

no projeto, não assumindo qualquer relação contratual com as mesmas, excluindo-se da lógica destes 

protocolos qualquer intuito de exclusividade ou compromisso comercial. 

A interação com o mercado em regime de cooperação pode responder de forma positiva às dificuldades 

relacionadas com a pequena dimensão empresarial, com a escassez e menor qualificação dos recursos 

humanos, com a insuficiência de recursos materiais e financeiros, com o deficiente acesso ao 

conhecimento e domínio de tecnologias, potenciando, ainda, benefícios acrescidos, através: 

- do acesso e partilha de recursos, competências e conhecimentos complementares, muitas vezes 

inacessíveis de outra forma, como sejam a transferência de tecnologia e/ou ajustamento mais rápido à 

evolução tecnológica;  

- da limitação dos esforços de cada interveniente individual na atividade de cooperação, com consequente 

partilha de riscos, nomeadamente, na aproximação a novos negócios e a novos mercados;  

- da obtenção de massa crítica e de economias de escala que permitam um melhor conhecimento e 

domínio dos mercados e a racionalização de atividades, maximizando o acesso a recursos materiais e 

financeiros, canais de distribuição, fornecedores e clientes;  

- da partilha de inovação e incorporação de "melhores práticas" aos vários níveis. 

 

 



 

 27 

 

A ANIET identificou os seguintes potenciais parceiros no mercado dinamarquês: 

 

Confederation of Danish Industry  

A Confederação da Indústria Dinamarquesa – DI – é a maior, mais representativa e mais influente 

organização de empresas e empregadores da Dinamarca, abrangendo a indústria transformadora, bem 

como as indústrias de serviços em sectores como os transportes, a energia, as TI, a saúde, o comércio e 

os serviços profissionais.  

Promovem uma sociedade forte que precisa de empresas fortes – assim como empresas fortes beneficiam 

de uma sociedade forte. Defendem que as empresas são cruciais para manter a prosperidade de todos os 

dinamarqueses e para alcançar objetivos sociais como uma sociedade limpa e neutra em carbono. Por 

conseguinte, a DI está empenhada no objetivo de uma sociedade dinamarquesa em crescimento e 

equilíbrio.  

 

Danish Association of Architects  

A Associação Dinamarquesa de Arquitetos – Arkitektforeningen – é uma comunidade profissional e a única 

associação independente de arquitetos na Dinamarca. Desde a sua fundação, em 1879, a associação tem 

trabalhado para apoiar e promover as condições de arquitetos individuais, garantindo ao mesmo tempo 

a qualidade arquitetónica nas nossas cidades, edifícios, paisagens e ambientes.  

 

A associação tem como objetivo promover e desenvolver os interesses dos membros em regiões 

geográficas e áreas de especialização. Em nome dos membros, age em questões legislativas e 

regulamentares para garantir que o ambiente construído seja concebido e gerido por arquitetos capazes 

e competentes.  

 

A Associação Dinamarquesa de Arquitetos oferece uma rede de cerca de 7.000 membros em toda a 

Dinamarca e internacionalmente. 
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FICHA TÉCNICA 
 
 

PROMOTOR: ANIET - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA EXTRACTIVA E 

TRANSFORMADORA 

 

PROJETO STONE EXPORT + 

 

PROJETO N º 37653 

 

MEDIDA: SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS 

 

AVISO 04/SIAC/2017 - SISTEMA DE APOIO A AÇÕES COLETIVAS –

INTERNACIONALIZAÇÃO 

 

ATIVIDADE 4 - MERCADOS E REDES INTERNACIONAIS 

 

EMPRESA: ExN - CONSULTORES, UNIPESSOAL, LDA 

 

ANO: 2021 

  



 

 29 

 

 

DINAMARCA 


