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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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NORUEGA 

 
Economia aberta, a Noruega constitui um bom 

exemplo do que se designa por Estado Social, 

com políticas efetivamente redistributivas e 

elevados padrões de serviços públicos, 

financiadas por uma elevada carga fiscal e pelas 

receitas do petróleo. Através de empresas com 

capital maioritariamente público, o Governo 

controla áreas-chave, com destaque para o 

sector dos hidrocarbonetos (petróleo e gás), que 

representa mais de 55% das exportações. 

O país é rico em recursos naturais, tais como 

energia hidroelétrica (8º maior produtor 

mundial), peixe (2º maior exportador mundial 

de pescado), silvicultura, minerais e, sobretudo, 

hidrocarbonetos (12º maior exportador de 

petróleo e 3º de gás a nível mundial). É um dos 

mais prósperos países europeus, com um dos 

maiores PIB per capita do mundo. 

Com o objetivo de estabilizar a economia face às 

oscilações das cotações do petróleo e do gás nos 

mercados internacionais, e antecipando 

quebras na produção, a Noruega criou, em 1990, 

o Fundo Estatal Petrolífero, o maior fundo 

soberano do mundo, avaliado em mais de 1,1 

trilião de dólares, cujos dividendos contribuem 

para o financiamento da despesa pública (em 

2019, o Fundo gerou um dividendo record de 

180 mil milhões de dólares). 

Segundo o EIU (Economist Intelligence Unit), o 

surto pandémico de Covid-19, associado à 

queda da cotação internacional do petróleo, 

provocará uma contração de 6% no PIB 

norueguês, que compara com um crescimento 

de 1,6% em 2019. 

 

 

Dados Genéricos do Mercado 

Diferença Horária: +1 hora que Portugal 

Principais línguas: Norueguês 

Nº Habitantes:  5,4 milhões de habitantes (estimativa 2020) 

Moeda:   Coroa norueguesa (NOK)  

Câmbio:   1 EUR = 9,8143 NOK 
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VISÃO ECONÓMICA 
 

A desaceleração económica da Noruega 

manteve-se limitada em 2020 em comparação 

com a maioria dos países europeus, uma vez que 

medidas mais suaves contra a Covid-19 

compensaram parcialmente a queda global dos 

preços do petróleo e do gás - as principais 

exportações da Noruega. A economia 

norueguesa deverá cair -0,8% em 2020 (1,6% de 

acordo com o governo norueguês), antes de 

recuperar 3,9% em 2021 e 4% em 2022. De 

acordo com as estatísticas norueguesas, o PIB 

ajustado sazonalmente diminuiu apenas 0,9% 

em novembro de 2020 na Noruega continental 

(dissociada da indústria petrolífera e do gás). 

A desaceleração e recuperação da economia 

norueguesa foram mais rápidas do que a maioria 

dos outros países europeus em 2020. O país foi 

rapidamente atingido por uma forte queda dos 

preços do petróleo e do gás, com a coroa 

norueguesa a atingir um mínimo de 40 anos em 

março de 2020.  

O valor do Fundo Soberano da Noruega 

manteve-se relativamente estável no ano em 

termos de coroas, uma vez que o euro mais forte 

e o dólar norte-americano compensaram a 

queda dos preços globais da energia. A inflação 

manteve-se abaixo da meta de 2% em 2020, mas 

prevê-se que atinja 2,2% em 2021, no meio de 

uma recuperação esperada do consumo interno.  

Estima-se que a dívida pública se mantenha 

estável em cerca de 41% do PIB em 2021 e no 

próximo. Ao mesmo tempo, o défice público 

deverá manter-se em -11% em 2021 (contra -

13,8% em 2020) e diminuir ligeiramente para -

10,5% em 2022 (FMI, abril de 2021). 

A Noruega é um país rico, com um dos maiores 

PIB per capita do mundo. O país também está no 

topo do ranking do Índice de Desenvolvimento 

Humano do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento.  

O desemprego tinha diminuído gradualmente 

desde o seu pico em 2016 até ao início da 

pandemia, no entanto, a redução da atividade 

no sector da hotelaria, em particular, 

interrompeu esta tendência. Estima-se que a 

taxa de desemprego suba para 4,6% em 2020, 

mas prevê-se que baixe para 4,3% em 2021, 

antes de cair ainda mais para 4% em 2022. 
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Main Indicators 2018 2019 2020 (e) 2021 (e) 2022 (e) 

PIB (bilhões de USD) 434.17e 405.51e 362.01 444.52 463.20 

PIB (crescimento anual em %, preço constante) 1.3e 0.9e -0.8 3.9 4.0 

PIB per capita (USD) 81e 75e 67 81 84 

Saldo do Balanço de Pagamentos (em % do PIB) -7.1 -8.1 -13.8 -11.0 -10.5 

Dívida Pública (em % do PIB) 39.9 40.9 41.4 41.6 41.3 

Índice de inflação (%) 2.8 2.2 1.3 2.2 2.0 

Taxa de desemprego (% da população 

economicamente ativa) 
3.9 3.7e 4.6 4.3 4.0 

Balanço das transações correntes (bilhões de USD) 31.02 10.30e 9.17 23.86 22.21 

Balanço das transações correntes (em % do PIB) 7.1 2.5e 2.5 5.4 4.8 

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 1,9% do PIB e emprega 2% da força de trabalho. A pesca é uma atividade 

importante, uma vez que a Noruega é o segundo maior exportador mundial de frutos do mar depois da 

China. Os subsídios agrícolas são muito significativos. 

A indústria emprega 19,1% da força de trabalho e representa 29,1% do PIB; a sua quota começou a ganhar 

a partir de 2017, depois de anos de declínio constante. A economia norueguesa depende dos seus 

recursos naturais e fontes de energia (petróleo, gás, energia hidráulica, florestas e minerais).  

As receitas de petróleo, que já dominaram o PIB, fornecem agora menos de 4% do PIB, uma vez que está 

muito abaixo do seu nível máximo em 2000. O consenso político consiste em poupar receitas de petróleo 

e gás para as gerações futuras; por isso, a Noruega tem o maior fundo soberano do mundo (avaliado em 

mais de USD 1,29 biliões no final de 2020). A construção naval, os metais, a pasta de madeira e o papel, a 

indústria química, as máquinas e os equipamentos elétricos constituem as principais indústrias de 

produção da Noruega. A Noruega também tem uma das maiores e mais modernas frotas do mundo. 

O sector dos serviços é altamente desenvolvido; emprega mais de três quartos da população (78,9%) e 

representa 57,7% do PIB. 

 

Breakdown of Economic Activity By Sector Agriculture Industry Services 

Emprego por setor (em % do emprego total) 2.0 19.1 78.9 

Valor agregado (em % do PIB) 1.9 29.1 57.7 

Valor agregado (crescimento anual em %) 4.4 -1.3 2.3 

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

superior / inferior a 100%. 

 

 



 

 8 

 

IMPORTAÇÕES VS EXPORTAÇÕES 
 

Em termos de importações, segundo o Comtrade, em 2018 as importações norueguesas atingiram 87,4 

mil milhões de USD, o que coloca o país como o 41º importador mundial. Nos últimos 5 anos, as 

importações cresceram a uma taxa média anual de 0,1%. As máquinas e os aparelhos mecânicos, com 

13,2% do total, destacaram-se como a principal importação norueguesa, seguidos dos veículos 

automóveis com 11,7%. 

A Suécia (12,1% do total), a Alemanha (10,9%), a China (10%), os EUA (7,8%) e a Dinamarca (5,5%) 

ocuparam as primeiras posições enquanto fornecedores. Este conjunto representou 36,3% do total das 

importações norueguesas. 

De acordo com o Comtrade, em 2018, as exportações da Noruega atingiram 122,6 mil milhões de USD 

(35º exportador mundial). Nos últimos 5 anos, as exportações regrediram a uma taxa média anual de 2%. 

Os combustíveis minerais, com 62,3% do total, destacaram-se como a principal exportação norueguesa, 

seguido dos peixes, crustáceos e moluscos com 9,5%.  

O Reino Unido (21,6% do total), a Alemanha (16%), os Países Baixos (10,6%), a Suécia (6,7%), e a França 

(6,7%) ocuparam as primeiras posições enquanto clientes. Este conjunto representou 61,6% do total das 

exportações norueguesas. 

A balança comercial da Noruega tem uma relevância média no contexto do comércio externo português. 

Em 2019, o país posicionou-se como 34º cliente de Portugal (quota de 0,33% do total) e como 39º 

fornecedor (quota de 0,24%). 

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

portuguesas de -0,5%, enquanto as importações aumentaram 28,4%. Ainda assim, a balança comercial de 

bens é favorável ao nosso país, tendo apresentado um saldo de cerca de 4,5 milhões de euros em 2019, 

a que correspondeu um coeficiente de cobertura das importações pelas exportações de 102,3%. 
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A estrutura das exportações é constituída, fundamentalmente, pelos minerais e minérios (39,6%), metais 

comuns (13,5%) e calçado (7,1%). Do lado das importações, surgem destacados os combustíveis minerais, 

com 71,6% do total em 2019. 
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O SETOR DA PEDRA NATURAL NO MERCADO NORUEGÊS 

 

Contexto Geral e tendências 

A indústria da pedra natural apresenta um peso na economia muito significativo nos países com condições 

geológicas e morfológicas para tal. O setor, norueguês, tem crescido ao longo das últimas duas décadas e 

esse crescimento tem-se verificado à escala mundial mas também no contexto norueguês, contribuindo 

fortemente para a produção e exportação de minerais no país.  

A produção de larvikite é, de longe, a parte mais importante da indústria seguida pela ardósia. O país 

possui um potencial considerável para a exploração de novos depósitos de pedra natural, bem como para 

a revitalização de antigas pedreiras face à expansão e diversificação da utilização da pedra. Ainda assim, 

as possibilidades para a exploração de novos depósitos para a produção direcionada para a exportação 

são, provavelmente, limitadas a algumas províncias que contém tipos de rochas únicos.  

Relativamente ao tecido empresarial norueguês do setor da pedra, a maioria das empresas são muito 

pequenas (mesmo para o contexto do país) tendo apenas 10 empresas com mais de 20 funcionários. No 

entanto, as poucas grandes empresas estão a expandir a sua participação no mercado. Espera-se que haja 

um crescimento contínuo de unidades de produção em pequena escala para os mercados locais e 

domésticos. A produção em grande escala destinada à exportação ficará provavelmente ainda mais 

concentrada nas mãos de menos mas maiores empresas e apenas os tipos de rocha mais exclusivos serão 

de interesse futuro.  

90% da produção de pedra no país é de diferentes variedades de granito azul (os residentes confirmam 

que a cor não muda para outras cores ao longo do ano). As restantes variedades que representam os 

restantes 10% de produção, são constituídas basicamente por ardósia (preta e cinzenta), cujas pedreiras 

estão localizadas no centro e norte do país. Quanto às pedreiras de extração de granito, existem 

sobretudo 3 empresas que dominam o mercado sendo uma delas detentora de uma quota de 75% do 

mercado.  
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Imagens de pedreiras de granito. 

 

Tal como no caso da Suécia, a Noruega basicamente exporta blocos brutos que posteriormente são 

processados noutros países, com a China a ser o maior mercado dos últimos anos, com cerca de 50% das 

vendas totais a serem exportadas para aquele país. O segundo destino mais importante para 

processamento adicional é a Itália sendo a Índia outro mercado importante.  

À semelhança do que sucede com os restantes players internacionais, também a performance do setor 

na Noruega é largamente influenciada pelo crescimento do setor da construção. De acordo com a Global 

Information Inc., a indústria de construção norueguesa está projetada para crescer 2,4% em termos reais 

em 2021, após uma contração de 3,3% em 2020. O crescimento previsto está atribuído principalmente à 

flexibilização das restrições COVID-19 e a uma melhoria na construção de moradias durante o primeiro 

semestre de 2021. De acordo com o Instituto de Estatísticas Norueguês, a indústria da construção cresceu 

1,4% no primeiro semestre de 2021.  

 

https://www.litosonline.com/sites/default/files/imagenes%202020/lundhs%20blue%20quarry.jpg
https://www.litosonline.com/sites/default/files/imagenes%202020/cantera%20noruega.jpg
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Fonte: tradingeconomics.com 

 

Ainda de acordo com a Global Information Inc, a indústria deverá registar um crescimento médio anual 

de 2,1% entre 2022 e 2025. Uma das principais fontes de crescimento espera-se que venha a ser o foco 

do governo na atualização da infraestrutura de transporte do país. Em setembro de 2021, o consórcio 

Sotra Link garantiu um contrato de 2,3 mil milhões dólares da Administração Pública de Estradas da 

Noruega para construir e operar uma rede de ativos rodoviários no oeste da Noruega. O Governo propôs 

igualmente um investimento de 9,9 mil milhões de dólares em melhorias de infraestruturas e projetos de 

energia renovável no orçamento de 2022.  

As iniciativas de reforço de investimento na educação, saúde e energia limpa conduzirão ainda a um 

crescimento da construção de edifícios institucionais nos próximos dois anos. 
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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 Noruega importa um valor global de 126.459.000,00 € de Pedra natural, em que o peso da 

importação de pedra transformada é de 95%, os restantes 5% são importações de Pedra Natural em forma 

de matéria-prima. 

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

peso relativo de cerca de 28%, seguido pela Alemanha com 11,56%. A terceira posição é ocupada pela 

China com um peso relativo de 11,51%. 

 

 

 

'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



 

 14 

 

No gráfico seguinte, é apresentado o TOP 10, incluindo também a posição relativa de Portugal, dos países 

que mais peso têm nas importações da Noruega em termos de Pedra Natural. Valores relativos a 2020. 

 

Fonte: ITC - International Comerce Trade 

Portugal  assume  a  nona posição,  com  um peso relativo de 3,11%, o que se traduz num total de 

3.933.000,00 €. 
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Entre 2018 e 2019, o mercado não apresenta alterações significativas do valor das importações (verificou-

se um ligeiro decréscimo de 1.440.000,00€). Entre 2019 e 2020, a situação manteve-se, apresentando 

uma quebra de 11%.  Em 2018 o mercado importava um total de 142.978.000,00€, em 2019 o valor 

manteve-se praticamente igual e em 2020, deu-se uma quebra para um valor de 126.459.000,00€. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor total das Importações da Noruega 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                     341 000,00 €                       369 000,00 €                       238 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 
                     806 000,00 €                       610 000,00 €                       911 000,00 €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                  3 856 000,00 €                    5 277 000,00 €                    3 127 000,00 €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                  2 817 000,00 €                    1 990 000,00 €                    1 862 000,00 €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                     637 000,00 €                    1 124 000,00 €                       558 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
                44 559 000,00 €                  40 624 000,00 €                  35 280 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
                41 666 000,00 €                  40 083 000,00 €                  47 518 000,00 €  

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

moagem... 
                19 976 000,00 €                  17 933 000,00 €                  16 792 000,00 €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                25 744 000,00 €                  30 835 000,00 €                  18 313 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                  2 576 000,00 €                    2 693 000,00 €                    1 860 000,00 €  

 

TOTAL               142 978 000,00 €                141 538 000,00 €                126 459 000,00 €  

 

Variação   -1% -11% 

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

pelo qual Portugal perdeu cota de mercado no valor de 11%. Entre 2019 e 2020, inverteu-se a situação, 

registando-se uma subida de 17%. Salienta-se um aumento do valor que, entre 2018 e 2020, atingiu 4%. 

Código 

Pautal 
Descrição 

Valor das Importações da Noruega de Portugal 

2018 2019 2020 

'2515 
Mármore, travertino e outra pedra calcária 

monumental ou de construção... 
                       72 000,00 €                           9 000,00 €                         40 000,00 €  

'2521 
Calcário e outras pedras calcárias, de uma 

espécie usada para o fabrico... 
                                    -   €                                      -   €                           3 000,00 €  

'2516 
Granito, basalto, arenito e outras pedras 

monumentais ou de construção... 
                     172 000,00 €                         43 000,00 €                       211 000,00 €  

'2517 

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou 

esmagada, para agregados de betão, para 

metalomes de estrada ou para … 

                                    -   €                           5 000,00 €                                      -   €  

'2514 

Ardósia, quer seja ou não grosseiramente 

aparada ou meramente cortada, serrada ou 

não, em blocos ou ... 

                                    -   €                           4 000,00 €                           5 000,00 €  

'6802 
Pedra monumental ou de construção, natural 

(excluindo ardósia), trabalhada... 
                  1 158 000,00 €                    1 020 000,00 €                       698 000,00 €  

'6815 
Artigos de pedra ou de outras substâncias 

minerais, incl. fibras de carbono... 
                       14 000,00 €                           1 000,00 €                                      -   €  

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

moagem... 
                                    -   €                           3 000,00 €                                      -   €  

'6801 
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural 

(excluindo ardósia) 
                  2 320 000,00 €                    2 286 000,00 €                    2 976 000,00 €  

'6803 

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de 

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de 

ardósia, lascas ... 

                       51 000,00 €                           3 000,00 €                                      -   €  

 

TOTAL                   3 787 000,00 €                    3 374 000,00 €                    3 933 000,00 €  

 

Variação   -11% 17% 

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

Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural (excluindo ardósia)”, facto que contribuiu com 76% 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.  
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CONDIÇÕES DE ACESSO AO MERCADO 
 

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

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

operacionalização da entrada no mercado, nomeadamente: 

• Analisar as principais barreiras à entrada na Noruega,  

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

 

Processo de exportação 

A Noruega (juntamente com a Suíça, a Islândia e o Liechtenstein) é membro da Associação Europeia de 

Comércio Livre (EFTA) da qual Portugal também já pertenceu. Os membros desta associação – com 

exceção da Suíça -, participam do mercado único da União Europeia (UE) por via do acordo do Espaço 

Económico Europeu (EEE). A Noruega concede, assim, tarifas preferenciais aos membros do EEE e, como 

signatária, assume a maioria dos direitos e obrigações dos estados membros da UE. A principal exceção 

encontra-se no setor agrícola, já que não se encontra abrangido pelo acordo EEE. 

 

Procedimentos a cumprir à entrada 

A Autoridade Aduaneira Norueguesa cobra direitos de importação e impostos sobre mercadorias 

estrangeiras. Uma fatura comercial mais um cartão de embarque são a documentação geral normalmente 

solicitada. Um certificado de origem não é necessário, a menos que expressamente solicitado. Para 

contratos de longo prazo ou para remessas caras, é necessária uma decisão oficial. 

O modelo oficial para as declarações escritas às alfândegas é o denominado “Single Administrative 

Document (SAD)” que serve como declaração do importador da UE/EEE e inclui taxas alfandegárias e IVA, 

sendo válido em todos os países da UE/EEE. 
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As mercadorias não agrícolas que entram no território devem cumprir as formalidades aduaneiras 

(declaração sumária). Esta declaração deve ser efetuada pela entidade que traz a mercadoria para o 

território. No caso de mercadorias não pertencentes à UE, este procedimento pode tomar: 

- 45 dias no caso de mercadorias transportadas por via marítima; 

- 20 dias no caso de mercadorias transportadas fora do mar. 

 

Exportar amostras 

A Noruega é membro da convenção internacional para facilitar a importação de amostras comerciais e 

material publicitário.  

Amostras e materiais publicitários sem valor comercial são isentos de impostos e taxas se forem inúteis 

para a venda (acompanhados do denominado ATA Carnet). Estas amostras devem ser usadas no país 

apenas para fins de demonstração, devendo também ser declarados na chegada ao país.  

As amostras podem temporariamente estar isentas de taxas alfandegárias no caso de apresentação de 

uma caução à entrada. Na reexportação a caução é recuperada. 

 

Taxas normalmente praticadas 

As tarifas norueguesas para bens industriais são baixas, geralmente entre 3% e 6%. Os produtos 

importados de um país do EEE estão isentos de direitos de importação.  

Qualquer importação de produtos está sujeita ao Imposto sobre Valor Acrescentado, que atualmente é 

cobrado a 25% (taxa padrão, embora quatro outras taxas estejam em vigor).  O IVA é dedutível se os bens 

forem destinados ao uso numa empresa tributável de IVA. Antes de enviar uma remessa de valor 

considerável, pode ser aconselhável obter uma decisão oficial sobre o tratamento alfandegário da 

Autoridade Alfandegária e Fiscal da Noruega.  
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Existem, obviamente, produtos que pela sua natureza são taxados a valores bastante superiores como é 

o caso do álcool, bebidas, açúcar, tabaco, entre outros. 

  

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 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 Noruega posicionou-se no 

excelente nono lugar a nível mundial. 

Ranking Global (Facilidade de fazer negócios) * 9º nível mundial 
 

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

 

Tópico Ranking 

#1 Criação de negócio 25 

#2 Licenças de construção 22 

#3 Obter eletricidade 44 

#4 Registo de propriedade 15 

#5 Obtenção crédito 94 

#6 Proteção de investidores minoritários 21 

#7 Pagamento de Taxas 34 

#8 Comércio internacional 22 

#9 Cumprimento contratos 3 

#10 Resolução insolvências 5 
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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 

Pese embora o excelente posicionamento apresentado pela Noruega, importa sublinhar dois parâmetros 

nos quais o país surge menos bem posicionado: a obtenção de crédito (lugar 94) e a obtenção de 

eletricidade (lugar 44). 

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 bem como dos seus parceiros nórdicos e, por isso, deverá ser um 

fator importante a ter em consideração aquando do processo de internacionalização.  

Relativamente à obtenção de eletricidade, esta variável mede o tempo, os procedimentos e o custo 

necessário para um negócio obter conexão elétrica permanente para um novo armazém construído de 

raiz. De acordo com o relatório, este processo demora ainda na Noruega 66 dias e exige a passagem por 

4 diferentes procedimentos. 

 

Dimensão com melhor performance 

No sentido oposto, a Noruega apresenta-se como o quinto 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 0,91 cêntimos por dólar. 

Também no domínio de cumprimento de contratos, o país se posiciona muito bem, estando em terceiro 

lugar dos países que melhor atua neste campo. A Noruega tornou o cumprimento de contratos mais fácil 

com a introdução de uma plataforma online que implementa serviço eletrónico de processo e permite 

que juízes e advogados possam gerir alguns casos eletronicamente. 
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Uma vez abordados os tópicos com pior e melhor performance, importa agora realçar-nos sobre outra 

variável, pelo seu grau de importância para a operacionalização do negócio e que o quadro abaixo 

evidencia no processo de criação de empresa.  

 

 

*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_Noruega” 
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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 norueguês: 

 

Federation of Norwegian Industries 

A Federação das Indústrias Norueguesas promove a partilha de informação e conhecimento atualizados 

em áreas-chave. Pretendem ser um parceiro e um conselheiro em áreas críticas para os líderes 

empresariais. Os seus associados, tem direito a aconselhamento jurídico (direito laboral) de advogados 

desta Federação e da NHO (Confederation of Norwegian Enterprise), ou através de acordos com outras 

sociedades de advogados. 

 

National Association of Norwegian Architects 

A National Association of Norwegian Architects (NAL) é uma organização profissional que trabalha para 

promover a arquitetura e os arquitetos que partilham dos mesmos interesses. A associação participa no 

debate público sobre arquitetura e desenvolvimento local, no desenvolvimento da política arquitetónica 

na Noruega e procura ativamente influenciar os políticos e decisores.  

Promove a qualidade no exercício da profissão através da educação, projetos-piloto, concursos de 

arquitetura, revistas e diversas outras iniciativas. 
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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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