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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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FINLÂNDIA 

 
Foi após o final da 2ª Guerra Mundial que a 

Finlândia, um país que na sua base económica 

tem a atividade agrícola e florestal, se 

transformou num moderno Estado 

industrializado, altamente diversificado e com 

um PIB per capita dos mais elevados da Europa. 

A sociedade finlandesa assenta, sobretudo, no 

nível do seu sistema de ensino, na igualdade de 

oportunidades, numa sólida segurança social e 

numa economia de base essencialmente 

exportadora. 

Dotada de uma indústria transformadora 

altamente competitiva, onde se destacam os 

sectores florestal, metalomecânica, engenharia, 

telecomunicações, eletrónica, biotecnologia e 

ainda a promoção de startups, a Finlândia 

depende, na grande maioria dos casos, da 

importação de matérias-primas, energia e 

componentes. 

O surto pandémico e as medidas de 

confinamento terão forte impacto na economia 

finlandesa, apesar do pacote de medidas de 

apoio (mais de 19 mil milhões de Euros) 

adotadas pelo Governo. De acordo com as 

projeções do EIU, em 2020 o país deverá registar 

uma contração do PIB de 6,5%, devendo 

recuperar no ano seguinte. 

A excelência do país em termos de investigação 

e desenvolvimento (I&D) faz da Finlândia uma 

localização atrativa para investidores 

internacionais em alta tecnologia, em especial 

na área do entretenimento. 

 

 

 

Dados Genéricos do Mercado 

Diferença Horária: +2 hora que Portugal 

Principais línguas: Finlandês e Sueco 

Nº Habitantes:  5,54 milhões de habitantes (estimativa 2020) 

Moeda:   Euro (EUR) 
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VISÃO ECONÓMICA 
 

Muitas vezes citada como um exemplo para o 

seu desempenho económico, competitividade e 

sucesso inovador, a Finlândia enfrentou, no 

entanto, dificuldades para recuperar da crise 

financeira global e da zona euro. Com efeito, a 

Finlândia é vulnerável à conjuntura 

internacional e o país também sofreu com as 

sanções da UE contra a Rússia. 

Além disso, os efeitos da pandemia COVID-19 

atingiram a economia nacional, que registou 

uma contração estimada do PIB de 2,9% em 

2020 (FMI – embora a estimativa do Ministério 

das Finanças nacional seja de 3,3%), a maioria 

devido a uma forte contração do consumo 

privado. No entanto, a Finlândia teve um 

desempenho melhor do que a maioria dos 

outros países da UE, que deverão voltar a 

crescer, 2021, voltam a crescer a uma taxa de 

2,3% e de 2,5% em 2022, à medida que os 

consumidores aumentam os gastos 

discricionários e as empresas voltam a investir, 

sujeitos à recuperação económica global pós-

pandemia. 

A situação das finanças públicas tinha 

melhorado nos últimos anos, no entanto, a 

pandemia provocou uma queda das receitas 

públicas e um aumento das despesas, o que 

levou o défice orçamental a aumentar para 1,9% 

em 2020, de 0,3% um ano antes. 

As medidas globais de apoio orçamental - 

estimadas em 2,6% do PIB - consistiam 

principalmente em subvenções e compensações 

por perdas incorridas durante o encerramento 

forçado das empresas, redução temporária das 

contribuições para as pensões, auxílios aos 

trabalhadores independentes e alargamentos 

aos regimes de subsídio de desemprego. 

À medida que as medidas são lentamente 

retiradas e a economia recupera, o défice 

orçamental deverá atingir os 2,8% em 2021 e 

depois cair para 2,4% em 2022 (FMI, abril de 

2021). Da mesma forma, o rácio dívida/PIB 

cresceu em 2020, superando o referencial de 

60% do Tratado de Maastricht para atingir um 

nível de 67,1%, e deverá aumentar 

gradualmente para 68,8% em 2021 e 69,2% em 

2022 (FMI). 

Tal como na maioria dos países, a inflação foi 

reduzida (0,4%) no meio de uma queda dos 

preços globais da energia e prevê-se que suba 

apenas ligeiramente em 2021 e 2022 (1,4% e 

1,5%, respetivamente). 
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O PIB per capita da Finlândia – estimado em 

51.426 dólares (PPP) pelo Banco Mundial – está 

entre os mais elevados do mundo e 11% acima 

da média da UE-27 (Eurostat), permitindo ao 

país oferecer um elevado nível de vida. A 

distribuição da riqueza é relativamente 

equilibrada, embora as desigualdades sociais 

tenham aumentado nos últimos anos. 

No entanto, o FMI espera que a taxa de 

desemprego seja fortemente afetada pelo 

impacto económico negativo da pandemia 

COVID-19, estimando-se que a taxa tenha 

aumentado para 7,8% em 2020 (de 6,7% um ano 

antes) e que cresça ainda mais para 8,6% em 

2021, antes de recomeçar a aliviar (7,9% em 

2022 – o FMI). 

A Finlândia é o país europeu mais afetado pelo 

envelhecimento da população e pela queda da 

sua força de trabalho, fenómeno que pesa 

fortemente nas suas finanças públicas. Outros 

desafios que o país enfrentará são a diminuição 

da produtividade nas indústrias tradicionais e a 

necessidade de redução dos elevados custos do 

trabalho (embora se espere que os salários 

aumentem em 2021 devido aos acordos de 

negociação salarial alcançados antes da crise).
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Main Indicators 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e) 

PIB (bilhões de USD) 276.07 269.00e 270.64 300.48 317.34 

PIB (crescimento anual em %, preço constante) 1.5 1.3e -2.9 2.3 2.5 

PIB per capita (USD) 50 48e 48 54 57 

Saldo do Balanço de Pagamentos (em % do PIB) -0.3 -0.3 -1.9 -2.8 -2.4 

Dívida Pública (em % do PIB) 59.6 59.3 67.1 68.8 69.2 

Índice de inflação (%) 1.2 1.1 0.4 1.4 1.5 

Taxa de desemprego (% da população 

economicamente ativa) 

7.4 6.7 7.8 8.6 7.9 

Balanço das transações correntes (bilhões de USD) -4.77 -0.42 2.17 4.57 4.30 

Balanço das transações correntes (em % do PIB) -1.7 -0.2 0.8 1.5 1.4 

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 2,3% do PIB finlandês e emprega cerca de 4% da população (Banco Mundial, 

2019). Devido ao clima desfavorável, o desenvolvimento agrícola limita-se à manutenção de um certo 

nível de autossuficiência em produtos básicos. Além disso, a adesão da Finlândia à UE acelerou ainda mais 

o processo de reestruturação e redução do sector agrícola. 

O país tem cerca de 48.000 explorações agrícolas com 8% de terra arável (12% das terras aráveis do país 

destinam-se a cultivos orgânicos), enquanto 86% da área terrestre é coberta por florestas (FAO). A 

produção de cereais domina, seguida da produção de leite e da criação animal. 

A indústria representa quase 24,2% do PIB, empregando cerca de 22% da população ativa. A silvicultura 

é um sector tradicionalmente bem desenvolvido para a Finlândia, uma vez que o país exporta uma rica 

variedade de bens, desde produtos simples de madeira a etiquetas de alta tecnologia, rótulos, papel, 

cartão e embalagens. Outros sectores industriais fundamentais são a produção de metal, engenharia 

mecânica e bens eletrónicos. 

A Finlândia também se especializou na exportação de tecnologias de informação e comunicação e está 

entre os países que investem substancialmente em I&D (cerca de 2,77% do seu PIB, Banco Mundial). 

Estima-se que a produção de papel – entre as principais fontes de exportação do país – tenha diminuído 

25% em consequência da epidemia (Instituto de Recursos Naturais da Finlândia). 

De acordo com os dados do Instituto de Investigação Económica ETLA, em maio de 2020 a produção 

industrial total na Finlândia foi apenas 4% inferior em relação ao mesmo período do ano anterior, 

enquanto o valor das novas encomendas diminuiu 28%. 

O sector dos serviços emprega quase três quartos da força de trabalho (74%) e representa 60% do PIB. É 

também responsável pela geração do maior número de novos negócios. O sistema bancário finlandês é 

dominado por três grandes grupos de bancos de depósitos: OP Group, Nordea Bank Finland e Danske 

Bank Plc Group. 
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O sector das tecnologias da informação está a crescer a um ritmo acelerado, tal como os sectores da 

tecnologia limpa e da biotecnologia. O consumo de serviços foi mais afetado pelas restrições provocadas 

pela propagação da pandemia COVID-19. 

Entre março e maio de 2020, o volume de produção ajustado sazonalmente diminuiu para a maioria dos 

sectores em comparação com o nível de dezembro-fevereiro: -57% no sector do alojamento e 

restauração, -20% para transportes e armazenamento, -74% para os agentes de viagens, -19% para a 

radiodifusão e -22% para publicidade; que o sector retalhista se manteve relativamente estável 

(estimativas do ETLA). Estima-se que a despesa turística tenha diminuído 40% em 2020 (Ministério da 

Economia e Emprego). 

 

Breakdown of Economic Activity By Sector Agriculture Industry Services 

Emprego por setor (em % do emprego total) 3.5 22.0 74.5 

Valor agregado (em % do PIB) 2.2 24.0 60.3 

Valor agregado (crescimento anual em %) -2.2 0.5 1.5 

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

superior / inferior a 100%. 
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IMPORTAÇÕES VS EXPORTAÇÕES 
 

Segundo dados do Comtrade, em 2018 as importações finlandesas atingiram 78,4 mil milhões de USD, o 

que posiciona o país como o 43º importador mundial. Nos últimos 5 anos, as importações cresceram a 

uma taxa média anual de 1,6%. Os veículos automóveis, com 15,5% do total, destacaram-se como a 

principal importação finlandesa, seguidos das máquinas e aparelhos mecânicos com 12,1%. 

Os principais países de onde importa são: Alemanha (15,2%), Rússia (13,9%), Suécia (10,8%), China (7%) 

e  Países Baixos (4,6%), os quais ocuparam as primeiras posições enquanto fornecedores. Este conjunto 

representou 51,5% do total das importações finlandesas. 

De acordo com o Comtrade, em 2018, as exportações finlandesas fixaram-se em 75,3 mil milhões de USD 

(33º exportador mundial). Nos últimos 5 anos, as exportações cresceram a uma taxa média anual de 1,4%. 

As máquinas e aparelhos mecânicos, com 12,5% do total, destacaram-se como a principal exportação 

finlandesa, seguidos do papel, pasta de papel e suas obras com 12%. 

Os principais destinos das exportações são a Alemanha (14,8%), a Suécia (10,2%), os Países Baixos (6,5%), 

os EUA (6,5%) e a China (5,5%), os quais ocuparam as primeiras posições enquanto clientes. Este conjunto 

representou 43,5% do total das exportações finlandesas. 

A Finlândia tem alguma relevância no contexto do comércio externo português. Em 2019, o país 

posicionou-se como 24º cliente de Portugal (quota de 0,57% do total) e como 35º fornecedor (quota de 

0,28%). 

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

portuguesas de 11,8%, enquanto as importações aumentaram 8,5%. A balança comercial de bens é 

favorável ao nosso país, tendo apresentado um saldo de cerca de 114,6 milhões de euros em 2019, a que 

correspondeu um coeficiente de cobertura das importações pelas exportações de 151,2%. 

A estrutura das exportações é constituída, fundamentalmente, pelos minerais e minérios (44,1%), pelos 

veículos e outro material de transporte (19,8%). Do lado das importações, surgem destacadas as máquinas 

e aparelhos, com 26,6% do total em 2019. 
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O SETOR DA PEDRA NATURAL NO MERCADO FINLANDÊS 

 

Contexto Geral e tendências 

Os principais tipos de pedra natural produzidos na Finlândia são o granito, o xisto, o mármore e a pedra-

sabão com especial foco neste último e no granito. Os dois principais centros de produção de granito são 

as áreas do sudoeste e sudeste da Finlândia, enquanto a pedra-sabão é produzida principalmente no 

município de Juuka no leste do país. 

A Finlândia é um dos maiores exportadores de granito e é líder mundial na produção de pedra-sabão, 

sendo a faturação dividida entre estas duas tipologias. São aproximadamente 200 as empresas que 

operam no setor da pedra natural no país, empregando perto de 3.000 pessoas. 

Durante as duas últimas décadas, os esforços de desenvolvimento no setor da pedra finlandês têm sido 

muito intenso com programas de desenvolvimento específicos nomeadamente no domínio tecnológico, 

com projetos financiados pela Agência Nacional de Tecnologia da Finlândia, sempre coordenados pela 

Associação Finlandesa de Pedras Naturais. Além dos resultados inerentes aos projetos, um dos objetivos 

principais foi o estabelecimento de uma cultura aprimorada de pesquisa, educação e desenvolvimento no 

setor de pedra finlandês. 

Desde 2000, a produção de pedra natural no país tem aumentado gradualmente, com os seus clientes 

principais a serem a Itália, a Espanha, a Alemanha e diversos países asiáticos. Ainda assim, houve um 

declínio repentino nas exportações de granito em 2008-2009, que os especialistas atribuem à crise 

financeira global. O crescimento subsequente nas exportações foi sendo evidente e, ao mesmo tempo, 

houve um aumento nas importações de pedras naturais e uma intensificação da competição com os 

produtores asiáticos. 
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Granito como força-motriz mas pedra-sabão a ganhar relevância 

A força do granito, a sua resistência a mudanças bruscas de temperatura, à poluição e penetração de 

humidade, bem como a sua maior durabilidade e densidade, permitem um uso fácil na construção e 

decoração de todos os tipos de edifícios, tanto residenciais como de escritórios e lojas. Inclusivamente, 

muitos monumentos arquitetónicos únicos são criados com granito rapakivi finlandês. 

Tal como referido anteriormente, no sudeste finlandês há pedreiras de granito que fornecem material de 

exportação em grandes blocos inteiros. Logisticamente, esses blocos são relativamente fáceis de 

transportar seja em navios, contentores ou via ferroviária. Quase 90% da produção finlandesa é exportada 

sendo que uma grande parte vai para o seu vizinho oriental, a Rússia. A título de exemplo, as entregas 

para este país são efetuadas em camiões sendo que por ano seguem aproximadamente 2.000 toneladas 

de granito finlandês por camião. 

Durante as últimas décadas, a pedra-sabão tornou-se cada vez mais importante para o negócio finlandês 

de pedras e cobre, hoje, metade do volume de negócios do comércio deste país de pedras naturais. Esta 

tipologia de pedra tem uma excelente capacidade de armazenamento de calor, contribuindo para a sua 

utilização em lareiras e fornos. O principal local de produção de pedra-sabão é, tal como referido 

anteriormente, o município de Juuka, no leste da Finlândia. 

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. Através do 

gráfico abaixo, verifica-se que o output do setor da construção quando comparado com o mês homólogo 

do ano precedente tem vindo a evoluir muito favoravelmente, pese embora o último semestre de 2020 e 

primeiro trimestre de 2021 tenha registado decréscimos face aos períodos homólogos. 
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 Fontes: Tradingeconomics.com | FEDERAL STATISTICAL OFFICE 

 

Ainda assim, desde abril deste ano, o crescimento face ao mesmo período de 2020 (que até julho já tinha 

sido de crescimento), tem evidenciado sinais de retoma claros que merecem ser colocados em discussão 

quando pensamos nas janelas de oportunidade que se abrem para o setor da pedra natural.  

Como pista adicional para o que pode ser uma tendência a ser explorada, importa sublinhar a intenção 

do país de ser neutro em carbono até 2029 pelo que, atendendo, à neutralidade ambiental do setor da 

pedra natural, pode haver campo de oportunidade a ser explorada. 
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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 Finlândia importa um valor global de 119.176.000,00 € de Pedra natural, em que o peso da 

importação de pedra transformada é de 67%, os restantes 33% são importações de Pedra Natural em 

forma de matéria-prima. 

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

um peso relativo de cerca de 18%, seguido pela Alemanha com 12,81%. A terceira posição é ocupada pela 

China com um peso relativo de 12,02%. 

 

 

 

'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 Finlândia em termos de Pedra Natural, os valores apresentados 

são relativos a 2020. 

 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 

Portugal assume a oitava posição,  com  um  peso relativo de  4,21%, o que  se traduz  num  total de 

937.000,00 €. 
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O Mercado, entre 2018 e 2019, não apresenta alterações significativas do valor das importações (ainda 

se verificou um ligeiro aumento de 189.000,00€). Entre 2019 e 2010, a situação alterou-se, apresentando 

uma quebra de 24%. Em 2018 o mercado importava um total de 157.570.000,00€, em 2019 o valor 

manteve-se praticamente igual e em 2020, deu-se uma quebra para um valor de 119.176.000,00 €. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor total das Importações da Finlândia 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                       35 000,00 €                         58 000,00 €                       103 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

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

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                     394 000,00 €                       168 000,00 €                       261 000,00 €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                58 114 000,00 €                  59 252 000,00 €                  38 140 000,00 €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                     408 000,00 €                       368 000,00 €                       505 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
                  8 316 000,00 €                    5 578 000,00 €                    6 076 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
                56 605 000,00 €                  53 499 000,00 €                  38 457 000,00 €  

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

moagem... 
                25 348 000,00 €                  23 916 000,00 €                  24 438 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                  8 017 000,00 €                  14 602 000,00 €                  10 861 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                     333 000,00 €                       318 000,00 €                       335 000,00 €  

 

TOTAL               157 570 000,00 €                157 759 000,00 €                119 176 000,00 €  

 

Variação   0% -24% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 
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Na relação da Finlândia com Portugal, houve uma forte subida nas importações, entre 2018 e 2019, 

motivo pelo qual Portugal reforçou a sua cota de mercado em 588%. Entre 2019 e 2020, manteve-se a 

mesma tendência, com uma subida de 16%. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor das Importações da Finlândia de Portugal 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'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 … 

                         2 000,00 €                         26 000,00 €                                      -   €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
                       83 000,00 €                       346 000,00 €                         65 000,00 €  

'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... 
                       32 000,00 €                           1 000,00 €                           6 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                                    -   €                       431 000,00 €                       866 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                                    -   €                                      -   €                                      -   €  

 

TOTAL                      117 000,00 €                       805 000,00 €                       937 000,00 €  

 

Variação   588% 16% 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 
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Das exportações de Portugal para a Finlândia, destaca-se os produtos incluídos no código pautal “6801 - 

Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural (excluindo ardósia)”, facto que contribuiu com 92,5% do total 

das exportações. 
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CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO 
 

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

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

operacionalização da entrada no mercado, nomeadamente: 

• Analisar as principais barreiras à entrada na Finlândia,  

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

 

Processo de exportação 

A Finlândia segue as práticas de mercado interno da União Europeia (UE), que definem as suas relações 

comerciais tanto dentro da EU como com países fora da UE. As restrições aplicam-se a certos itens, como 

produtos que contenham álcool, produtos farmacêuticos, narcóticos e drogas perigosas, explosivos, entre 

outros. De seguida sistematizam-se através de alguns subtópicos, os diferentes procedimentos existentes 

de importação que importa que os empresários nacionais conheçam aquando de um processo de troca 

comercial com a Finlândia, nomeadamente aquando da chegada dos bens ao país. 

 

Procedimentos a cumprir à entrada 

O procedimento de importação mais comum/utilizado é o da livre circulação. Ainda assim, outros 

procedimentos de importação também são possíveis, nomeadamente: admissão temporária; uso final; 

processamento interno e importação de mercadorias de aperfeiçoamento passivo. Detalham-se de 

seguida algumas dessas modalidades. 

 

Livre circulação 

Relativamente ao procedimento de livre circulação este é o mais usado e significa que, as mercadorias 

têm o estatuto aduaneiro de mercadorias da União Europeia. Para que as mercadorias sejam introduzidas 
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em livre trânsito, é necessário desde logo que as mesmas não estejam sujeitas a quaisquer restrições ou 

proibições. Podem também ser introduzidas em livre circulação com direitos aduaneiros reduzidos ou 

com isenção de direitos de importação, dependendo da finalidade de utilização. 

 

Admissão temporária 

Por seu turno, a admissão temporária com isenção total ou parcial de direitos de importação pode ser 

concedida a mercadorias não pertencentes à União Europeia mas que sejam aí introduzidas na EU para 

serem utilizadas por um determinado tempo para os fins prescritos por lei e segundo os requisitos 

prescritos. Em regra, o titular de uma autorização de importação deve ser uma entidade estabelecida fora 

do território aduaneiro da União Europeia. As alfândegas normalmente não aplicam medidas de política 

comercial a mercadorias importadas temporariamente, a menos que as medidas proíbam a entrada de 

mercadorias no território aduaneiro da União ou a sua saída desse território. 

Os direitos de importação, como taxas alfandegárias e imposto sobre valor agregado, geralmente não são 

cobrados em relação à admissão temporária. A admissão temporária pode ser parcial ou totalmente 

isenta de direitos de importação. No entanto, na maioria dos casos, a alfândega exige uma garantia que 

corresponde ao valor dos direitos de importação. 

 

Aperfeiçoamento ativo 

Relativamente ao aperfeiçoamento ativo, as mercadorias são importadas de países terceiros para a União 

Europeia por exemplo para fins de fabricação, restauração, entre outros. Após o processo de 

aperfeiçoamento ativo, as mercadorias podem ser reexportadas ou colocadas em livre circulação.  Não 

serão cobrados direitos ou taxas de importação sobre as mercadorias sujeitas ao regime, a menos que o 

regime seja apurado através da introdução das mercadorias em livre circulação no território aduaneiro 

da União. Além disso, as mercadorias não serão objeto de medidas de política comercial, na medida em 

que não proíbam a entrada ou saída de mercadorias no território aduaneiro da União. 
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Aperfeiçoamento passivo 

Por fim, o aperfeiçoamento passivo, é um regime aduaneiro em que as empresas podem exportar 

temporariamente mercadorias da união para a EU para fins por exemplo de fabricação ou reparação. Os 

produtos industrializados podem ser introduzidos em livre circulação com isenção total ou parcial do 

imposto de importação.  

  

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 negócio na Noruega, 

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, 2020, a Finlândia posicionou-se 

no excelente nono lugar a nível mundial. 

Ranking Global (Facilidade de fazer negócios) * 20º nível mundial 
 

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

Tópico Ranking 

#1 Criação de negócio 31 

#2 Licenças de construção 42 

#3 Obter eletricidade 24 

#4 Registo de propriedade 34 

#5 Obtenção crédito 80 

#6 Proteção de investidores minoritários 61 

#7 Pagamento de Taxas 10 

#8 Comércio internacional 37 

#9 Cumprimento contratos 45 

#10 Resolução insolvências 1 
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Dentro destes 10 parâmetros, importa sublinhar os opostos para entender as principais dificuldades à 

operacionalização de um negócio. 

 

Dimensões com pior performance 

Ainda que globalmente, a Finlândia apresenta uma boa performance em quase todos os domínios, sendo 

facilmente visível pela tabela acima que os parâmetros nos quais o país apresenta pior desempenho são 

a “obtenção de crédito” e o “cumprimento de contratos”.  

No que concerne o primeiro, este explora duas questões: 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 abaixo da média da OCDE e, por isso, deverá ser um fator importante a ter em consideração 

aquando do processo de internacionalização.  

Relativamente ao cumprimento de contratos, este item mede o tempo e custo de resolver uma disputa 

comercial num tribunal de primeira instância. Através dos dados recolhidos, este processo demora em 

média 485 dias e custa perto de 16,2% do valor da disputa 

 

Dimensão com melhor performance 

No sentido oposto, a Finlândia apresenta-se como o melhor país do mundo no campo da resolução de 

insolvências. Esta variável mede 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 10 meses e com uma taxa de recuperação de 0,88 cêntimos por dólar. 

Também no domínio do pagamento de taxas o país se posiciona no top-10 a nível mundial. Este indicador 

mede os pagamentos, o tempo, o imposto total e a taxas adicionais que uma empresa necessita de 

assegurar para cumprir todas as regulamentações fiscais. O documento apresenta um conjunto de boas 

práticas identificadas todos os anos em alguns domínios e, neste sentido, é possível perceber que a 

Finlândia tornou o pagamento de impostos menos oneroso através de duas medidas: 
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- ao reduzir as taxas de contribuição paga pelas empresas referente aos trabalhadores e,  

- ao introduzir um novo (e mais eficiente) portal online para preenchimento de declarações de impostos 

das empresas denominado “My Tax”. 

Uma vez abordados os tópicos com pior e melhor performance, importa agora refletir sobre outra variável 

que, pelo seu grau de importância para a operacionalização do negócio, não deve ser descurada – o 

processo de criação de empresa, conforme as diferentes etapas a serem seguidas: 

 

*pode ser efetuado em simultâneo com passo precedente 

Fonte: Doing Business, The World Bank 

 

  

1. Depositar o capital social num 
banco

< 1 dia /Sem custos

2. Submeter o formulário para o 
registo da sociedade, o ficheiro 

para o registo de IVA e o ficheiro 
para registo da empresa

< 1 dia / NOK 5570 
(eletronicamente) ou NOK 6797 

(em papel)

3. Plano de pensão ocupacional 
obrigatório para os funcionários

3 dias / Sem custos

4. Inscrição dos colaboradores no 
seguro de acidentes de trabalho

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_Finlândia” 
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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. 
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A ANIET identificou os seguintes potenciais parceiros no mercado finlandês: 

 

Finland Natural Stone Association 

A KIVI – Stone from Finland (antiga Associação Finlandesa de Pedra Natural) foi fundada em 1938 e é a 

única associação que representa empresas que operam na indústria da pedra natural na Finlândia. 

Atualmente conta com 76 membros, 20 sócios e 40 estudantes. 

A KIVI é membro da Euroroc, Green Building Council Finland, Suomen Yrittäjät (uma organização de 

interesses e serviços para pequenas e médias empresas (PME) e The Association for Finnish Work. 

 

Green Building Council Finland 

A Green Building Council é uma associação sem fins lucrativos que reúne e aperfeiçoa o know-how do 

desenvolvimento sustentável da indústria da construção. A GBC Finlândia reúne conhecimentos 

especializados no desenvolvimento sustentável, bem como representa os seus membros tanto a nível 

nacional como internacional. 

As funções fundamentais da GBC Finlândia são a promoção de políticas de desenvolvimento sustentável 

ligadas ao ambiente da indústria da construção, a partilha do know-how, promover o diálogo e a discussão 

e fazer pontes entre a Finlândia e a rede internacional do Green Building Council.  

A rede da GBC Finlândia é constituída por cerca de 150 organizações associadas com centenas de peritos 

e parceiros para a cooperação.  

As temáticas da FINLÂNDIA para 2018-2022 são a neutralidade carbónica, a economia circular e a vida 

sustentável. 
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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 
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