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ENQUADRAMENTO

A ANIET, orgulha-se dos resultados obtidos pelo

sustentada inserção internacional das empresas

setor até ao momento, mas tem consciência que

portuguesas do sector da Pedra Natural, que

é necessário fazer mais para manter o seu

abrange um conjunto alargado de empresas

contributo num mercado global em que

com competências e valências complementares

concorrência

Assim

neste domínio, suportado no desenvolvimento

desenvolveu o projeto STONE EXPORT+, um

de ações coletivas de modo a moldar a

projeto de promoção Internacional do Setor da

associação e o reconhecimento internacional da

Pedra Natural Portuguesa. O objetivo é o de

imagem de Portugal à qualidade e aos valores da

reforçar

sustentabilidade. Um segundo objetivo é o da

é

a

cada

vez

presença

maior.

nos

mercados

internacionais, implementando uma campanha

disponibilização

de comunicação que promova os valores e

potenciem uma melhor inteligência económica

competências do Setor.

para o reforço da competitividade nos mercados

O grande objetivo estratégico do STONE

às

PME

de

meios

que

internacionais.

EXPORT+ é apoiar, de forma completa e

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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SUÉCIA
A

Suécia

é

uma

mais

2018, caindo para 1,3% em 2019, em

e

consequência da diminuição da procura interna.

modernas do mundo, conciliando um sistema

O recente surto do coronavírus arrastará, em

assente nas tecnologias de ponta com um

2020, a economia para uma recessão projetada

extenso leque de benefícios sociais e elevados

de -4%.

padrões de vida. A posição preponderante da

Para minimizar os efeitos da COVID-19, o

economia sueca é explicada ainda por outros

Governo lançou recentemente o Spring Bill, um

fatores, tais como um alto grau de maturidade

pacote de cerca de 160 mil milhões de Euros, de

tecnológica,

apoio à economia, ao emprego e ao cidadão.

desenvolvidas,

das

abertas,

uma

economias
competitivas

capacidade

inovadora

liderante, uma cultura empresarial muito

Quanto às oportunidades de negócio, a

sofisticada e um ambiente macroeconómico

excelência do país em termos de investigação e

estável.

desenvolvimento (I&D) faz da Suécia um destino

A

economia

sueca

registou

um

forte

crescimento médio anual de 2,8% entre 2014 e

atrativo para investidores internacionais em alta
tecnologia.

Dados Genéricos do Mercado
Diferença Horária:

+1 hora que Portugal

Principais línguas:

Sueco. Estão reconhecidas as seguintes línguas minoritárias: lapão ou sami
(Lapónia), finlandês, meänkieli (variante do finlandês falado na região de
Tornedalen), iídiche e romani Chib.

Nº Habitantes:

10,4 milhões de habitantes (estimativa 2020)

Moeda:

Coroa sueca (SEK)

Câmbio:

1€ = 10, 1692 SEK
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VISÃO ECONÓMICA
Apesar da exposição da Suécia à dinâmica do

do PIB). A dívida pública deverá atingir os 40,2%

comércio global, o Covid-19 teve um impacto

em 2022. Um aumento significativo do consumo

bastante limitado na sua economia em

das famílias no terceiro trimestre, aliado a uma

comparação com a maioria dos outros países

recuperação

europeus.

crescimento do PIB durante o período, que

Restrições preventivas mais suaves contra a

das

exportações,

apoiou

o

atingiu 4,9% face ao trimestre anterior.

Covid-19 no início do ano e uma forte

Embora se espere que o consumo privado

recuperação no terceiro trimestre continham a

continue o seu contributo positivo para o

contração do PIB para uma projeção de 2,8% em

crescimento do PIB em 2021, o aumento dos

2020, de acordo com o FMI ou 2,9% de acordo

casos covid-19 desde o final de 2020 poderá

com as últimas estimativas do governo sueco.

inverter a tendência e pesar ainda mais num

Prevê-se que o índice de confiança das empresas

índice de confiança das empresas já baixo. O

em declínio e o aumento da taxa de desemprego

Governo sueco já reviu em baixa a sua previsão

pesarão na recuperação económica em 2021,

de crescimento para 2021 para 3% face a uma

com a previsão de crescimento a ser de 3,1%

estimativa anterior de 4,1%. Num cenário

(3%, segundo o governo sueco).

normal, prevê-se que o consumo das famílias

A Suécia está entre as raras economias
avançadas para mostrar tanto um excedente da

apoie a inflação em 2021, prevendo-se que
atinja 1,5% face aos 0,7% de um ano antes.

balança de segurança como uma dívida pública

O saldo orçamental do país foi ligeiramente

baixa na Europa. A dívida bruta pública deverá

negativo em 0,4% do PIB em 2019, mas baixou

subir para 38,5% até ao final de 2020, de um ano

para -3,5% devido ao impacto da pandemia

antes estimado em 35,1%, uma vez que o

covid-19 na despesa pública. Prevê-se que se

Governo introduziu generosas compensações

mantenha em -3,6% e que se mantenha nos -

de desemprego e atribuiu fundos adicionais às

1,5% em 2021 e 2022 (FMI, abril de 2021).

autarquias devido ao aumento dos custos de
saúde e bem-estar.
A

política

monetária

A criação de emprego, que já tinha abrandado
em 2019, foi ainda mais impactada pela Covid-

manter-se

19, uma vez que a indústria de serviços

acomodatícia em 2021-22, com o banco central

deverá

abrandou a atividade mesmo quando a Suécia

sueco a manter a taxa de juro a zero até pelo

optou por bloquear a nível nacional. Os regimes

menos 2023 e o orçamento público a subir para

de compensação do governo limitaram o

105 mil milhões de coroas suecas para 2021 (2%
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desemprego adicional, que se prevê que suba

governo sueco. Prevê-se que o desemprego

para 8,3%, de acordo com as estimativas do FMI.

aumente ainda mais para 8,7%, especialmente

No entanto, esta situação ficou abaixo de uma
estimativa anterior do FMI de 10,1% no auge da
pandemia. Ao mesmo tempo, a taxa de
desemprego ajustada sazonalmente situou-se
em 8,6% em novembro de 2020, segundo o

Main Indicators

devido à redução das oportunidades de
emprego para os migrantes pouco qualificados.
Estes últimos trabalhavam maioritariamente no
sector da hotelaria antes da pandemia e foram
desproporcionalmente

afetados

pelo

abrandamento da atividade económica.

2018

2019

2020 (e)

2021 (e)

2022 (e)

555.46

531.28e

537.61

625.95

661.24

PIB (crescimento anual em %, preço constante)

2.0

1.4e

-2.8

3.1

3.0

PIB per capita (USD)

54

51e

51

58

61

Saldo do Balanço de Pagamentos (em % do PIB)

-0.0

-0.4e

-3.5

-3.6

-1.5

Dívida Pública (em % do PIB)

38.8

35.1e

38.5

40.4

40.2

Índice de inflação (%)

2.0

1.6

0.7

1.5

1.3

Taxa de desemprego (% da população
economicamente ativa)

6.3

6.8

8.3

8.7

8.4

13.98

27.16

28.15

31.09

31.19

2.5

5.1

5.2

5.0

4.7

PIB (bilhões de USD)

Balanço das transações correntes (bilhões de USD)
Balanço das transações correntes (em % do PIB)

Fonte: World Bank, 2021 últimos dados disponíveis. Devido ao arredondamento, a soma das percentagens pode ser
superior / inferior a 100%.

6

PRINCIPAIS SETORES DE ATIVIDADE
O setor primário representa 1,4% do PIB e emprega 1,6% da força de trabalho. Os principais produtos
agrícolas são os grãos (nomeadamente aveia, trigo, cevada e centeio), batatas e outras culturas de raiz,
vegetais e frutas, bem como produtos lácteos, carne e madeira. Embora a produção exceda o consumo
interno, uma quantidade significativa de alimentos deve ser importada devido à falta de variedade de
culturas. O país tem uma riqueza de recursos naturais: florestas, ferro, chumbo, cobre, zinco e energia
hidroelétrica.
O setor industrial contribui para 22,2% do PIB e emprega quase 17,7% da força de trabalho. É dominada
por grupos como Volvo, Saab, Ericsson, ABB, AstraZeneca, Electrolux, Ikea, H&M, etc. As principais
atividades de fabrico da Suécia são a transformação de madeira, papel, equipamento eletrónico,
transformação de alimentos industriais, produtos farmacêuticos, etc. As novas tecnologias e os sectores
das biotecnologias são de grande importância para a economia.
O sector terciário, impulsionado pelas telecomunicações e equipamentos informáticos, emprega 80,7%
da força de trabalho ativa e contribui para 65,2% do PIB.

Breakdown of Economic Activity By Sector

Agriculture

Industry

Services

Emprego por setor (em % do emprego total)

1.6

17.7

80.7

Valor agregado (em % do PIB)

1.4

22.2

65.2

Valor agregado (crescimento anual em %)

6.0

1.4

1.3

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 o Comtrade, em 2019 as importações suecas atingiram 158,7 mil milhões de USD. Nos últimos 5
anos, as importações cresceram a uma taxa média anual de 3,7%, de 138,4 (2015) para 158,7 mil milhões
de USD. As máquinas e aparelhos mecânicos, com 12,6% do total, destacaram-se como a principal
importação sueca, seguidas das máquinas e aparelhos elétricos com 11,7%.
A Alemanha (17,8%), os Países Baixos (9,4%), a Noruega (9,2%), a Dinamarca (6,6%) e a China (5,2%)
ocuparam as primeiras posições enquanto fornecedores. Este conjunto representou 48,2% do total das
importações suecas.
Segundo o Comtrade, em 2019 as exportações suecas atingiram 160,5 mil milhões de USD. Nos últimos 5
anos, as exportações cresceram a uma taxa média anual de 3,6%, de 140 (2015) para 160,5 mil milhões
de USD. As máquinas e aparelhos mecânicos, com 15,1% do total, destacaram-se como a principal
exportação sueca, seguidos dos veículos automóveis com 14,3%.
A Noruega (10,6%), a Alemanha (10,3%), os EUA (7,6%), a Finlândia (7,1%) e a Dinamarca (6,9%) ocuparam
as primeiras posições enquanto clientes. Este conjunto representou 42,5% do total das exportações
suecas.
A balança comercial na Suécia ocupa uma posição relevante no contexto do comércio externo português.
Em 2019, o país posicionou-se como 16º cliente de Portugal (quota de 0,99% do total) e como 18º
fornecedor (quota de 0,89%).
Ao longo do período 2015-2019, verificou-se uma taxa de variação média anual das exportações
portuguesas de 9,9%, enquanto as importações aumentaram 2,6%. A balança comercial de bens é
desfavorável ao nosso país, tendo apresentado um saldo negativo de cerca de 121,3 milhões de euros em
2019, a que correspondeu um coeficiente de cobertura das importações pelas exportações de 83,1%.
A estrutura das exportações é constituída, fundamentalmente, pelos veículos e outro material de
transporte (15,1%), vestuário (12,6%) e máquinas e aparelhos (12%). Do lado das importações, surgem
destacados os produtos agrícolas, com 36,6% do total em 2019.
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O SETOR DA PEDRA NATURAL NO MERCADO SUECO

Contexto Geral e tendências
Pese embora a pedra natural seja encontrada um pouco por todo o mundo, é usual associar a sua
localização a países mais familiares como o Brasil, a Índia, a Itália, a Turquia, entre outros. Serão poucas
as pessoas – exceção feita aos profissionais da área -, que tenderão a associar as pedras naturais com a
Suécia. O primeiro material que geralmente é ligado a este país é a madeira. Ainda assim, a Suécia possui
uma gama bastante ampla de pedras naturais, especialmente granito.
O país tinha uma imagem premium na indústria da pedra há pouco mais de duas décadas, nomeadamente
no período em que os Estados Unidos da América e o Japão foram os principais mercados, existindo por
essa altura muitas referências à pedra sueca. Todavia, o setor foi-se desenvolvendo e outros países como
a Índia ou o Brasil (no caso do granito) foram ganhando expressão, acabando as pedras suecas por ficar
comparativamente mais caras face a estes mercados mais competitivos.
Hoje, com o esforço que os players suecos foram efetuando para aumentar a sua competitividade e, por
outro lado, com o aumento de custos e incerteza logística que permanece nesta tipologia de países
concorrentes, a Suécia tem vindo novamente a ganhar alguma quota de mercado progressivamente.
A indústria da pedra é relativamente pequena, sendo o número de pessoas a trabalhar no setor diminuto
(abaixo das 2.000). A maior parte da atividade no país restringe-se à extração de pedreiras, existindo
praticamente 3 empresas que empregam mais de 100 pessoas e dominam, naturalmente, o mercado. De
referir ainda que 70%-80% do consumo é para aplicações no exterior e muitas das pedras fornecidas são
importadas de Portugal e da China.
Tal como acontece com todos os mercados, também o mercado sueco da pedra surge largamente
influenciado pela performance do setor da construção. Neste sentido, fomos tentar identificar qual a
tendência deste setor no mercado sueco. Pelos dados abaixo, fica evidente a forte variabilidade que o
setor tem observado nos dois últimos anos face ao período homólogo, registando algumas quebras mas
também subidas acentuadas nomeadamente em julho do presente ano.
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Fontes: Tradingeconomics.com | FEDERAL STATISTICAL OFFICE

A indústria de construção sueca saiu-se melhor que os seus vizinhos nórdicos em 2020, devido às medidas
moderadas de contenção da crise pandémica que garantiram que a construção não fosse muito
interrompida no ano passado e crescesse 1% em termos reais em 2020. Este crescimento foi apoiado
pelos investimentos do setor público e privado em obras de construção e engenharia civil, com
desenvolvimentos positivos nos setores residencial e de infraestrutura.
A situação de incerteza que todos conhecemos e que tem marcado 2021, tem contribuído para o
crescimento marginal e residual que assistimos no gráfico anterior e que ronda o 1% este ano. O setor
atravessou uma fase bastante difícil no início do ano, com uma diminuição de 3,4% no 1º trimestre numa
base anual. A imposição de medidas mais restritivas por parte do governo nesta fase contribuiu para o
acentuar desta performance.
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No que a horizonte temporal futuro diz respeito, a “Research And Markets” aponta para um crescimento
médio anual de 2,1% no período entre 2022-2025. Este crescimento deverá ser suportado por
investimentos públicos e privados nas infraestruturas de transportes e com um aumento da produção
energética. Pese embora nem todo este investimento esteja diretamente relacionado com potencial
aumento na procura por pedra natural, é de esperar que deste boost possa resultar uma janela de
oportunidade importante.

11

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.
'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

O Mercado da Suécia importa um valor global de 205 683 000,00 € de Pedra natural, em que o peso da
importação de pedra transformada é de 70%, os restantes 30% 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 15%, seguido pela Noruega com 13,99%. A terceira posição é ocupada pela
Letónia com um peso relativo de 10,91%.
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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 Suécia em termos de Pedra Natural. Os valores apresentados são
relativos a 2020.
14,65%

13,99%
10,91%
8,97%

8,81%
5,82%

5,76%

5,58%

4,93%

3,94%

Germany

Norway

Latvia

Denmark

Poland

Lithuania

Finland

China

Portugal

Austria

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fonte: ITC - International Comerce Trade

Portugal assume a nona posição, com um peso relativo de 4,93%, o que se traduz num total de
10.150.000,00 €.
O Mercado, entre 2018 e 2019, não apresenta alterações significativas do valor das importações (ainda
se verificou um ligeiro aumento de 1.976.000,00€). Entre 2019 e 2020, a situação inverteu-se,
apresentando uma quebra de 7%.
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Em 2018 o mercado importava um total de 219.055.000,00€, em 2019 o valor manteve-se praticamente
igual e em 2020, deu-se uma quebra para um valor de 205.683.000,00€.
Código
Pautal

Valor total das Importações da Suécia
Descrição
2018

2019

2020

'2515

Mármore, travertino e outra pedra calcária
monumental ou de construção...

356 000,00 €

408 000,00 €

478 000,00 €

'2521

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

9 825 000,00 €

8 097 000,00 €

8 366 000,00 €

'2516

Granito, basalto, arenito e outras pedras
monumentais ou de construção...

6 313 000,00 €

5 758 000,00 €

4 814 000,00 €

'2517

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

54 076 000,00 €

51 543 000,00 €

47 995 000,00 €

'2514

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

387 000,00 €

331 000,00 €

456 000,00 €

'6802

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

24 857 000,00 €

25 226 000,00 €

27 718 000,00 €

'6815

Artigos de pedra ou de outras substâncias
minerais, incl. fibras de carbono...

57 230 000,00 €

70 241 000,00 €

61 593 000,00 €

'6804

Mós, moagem e afins, sem estruturas, para
moagem...

52 310 000,00 €

46 219 000,00 €

41 105 000,00 €

'6801

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

11 293 000,00 €

10 158 000,00 €

10 118 000,00 €

'6803

Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de
ardósia aglomerada (excluindo grânulos de
ardósia, lascas ...

2 408 000,00 €

3 050 000,00 €

3 040 000,00 €

4 893 141 000,00 €

4 714 742 000,00 €

4 295 791 000,00 €

TOTAL
Variação

-4%

-9%

Fonte: ITC - International Comerce Trade
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Na relação da Suécia com Portugal, houve um crescimento nas importações, entre 2018 e 2019, motivo
pelo qual Portugal reforçou a cota de mercado no valor de 17%. Entre 2019 e 2020, manteve-se a situação,
conseguindo ainda obter uma subida de 18%. Salientamos o aumento do valor que, entre 2018 e 2020,
atingiu um valor de 38%.
Valor das Importações da Suécia de Portugal

Código

Descrição

Pautal

'2515

'2521

'2516

2018
Mármore, travertino e outra pedra calcária
monumental ou de construção...
Calcário e outras pedras calcárias, de uma
espécie usada para o fabrico...
Granito, basalto, arenito e outras pedras
monumentais ou de construção...

2019

2020

- €

1 000,00 €

13 000,00 €

- €

- €

- €

597 000,00 €

730 000,00 €

620 000,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

3 296 000,00 €

4 655 000,00 €

5 270 000,00 €

81 000,00 €

73 000,00 €

101 000,00 €

- €

- €

- €

3 377 000,00 €

3 157 000,00 €

4 146 000,00 €

- €

- €

- €

27 744 000,00 €

25 056 000,00 €

27 075 000,00 €

Seixos, cascalho, pedra quebrada ou
'2517

esmagada, para agregados de betão, para
metalomes de estrada ou para …
Ardósia, quer seja ou não grosseiramente

'2514

'6802

'6815

'6804

'6801

aparada ou meramente cortada, serrada ou
não, em blocos ou ...
Pedra monumental ou de construção, natural
(excluindo ardósia), trabalhada...
Artigos de pedra ou de outras substâncias
minerais, incl. fibras de carbono...
Mós, moagem e afins, sem estruturas, para
moagem...
Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural
(excluindo ardósia)
Ardósia trabalhada e artigos de ardósia ou de

'6803

ardósia aglomerada (excluindo grânulos de
ardósia, lascas ...
TOTAL
Variação

-10%

8%

Fonte: ITC - International Comerce Trade
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Das exportações de Portugal para a Suécia, destaca-se os produtos incluídos no código pautal “6802 Pedra monumental ou de construção, natural (excluindo ardósia), trabalhada...”, facto que contribuiu
com 52% do total das exportações. Com um valor inferior, mas de relevar estão os produtos incluídos no
código pautal “6801 - Conjuntos, pedras e lajes de pedra natural (excluindo ardósia)” tendo contribuído
em 2020 com 41% 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
sueco, pretende-se neste subcapítulo aprofundar algumas questões ligadas, essencialmente, à
operacionalização da entrada no mercado, nomeadamente:
•

Analisar as principais barreiras à entrada na Suécia,

•

Facilidade de efetuar negócio e criar uma empresa no país.

Processo de exportação
Neste subponto pretende-se esclarecer quais as diferentes etapas que devem ser percorridas até ser
possível efetuar um processo de importação/exportação para a Suécia.
Assim, para iniciar um negócio de importação/exportação, o primeiro passo consiste em inscrever-se
como contribuinte da Agência Tributária sueca. É obrigatório a existência de um comércio registado com
licença apropriada (caso seja necessário de acordo com a tipologia do negócio).
A organização aduaneira oficial da Suécia denomina-se de Tullverket e é este organismo que gere todo o
fluxo de mercadorias, garantindo a neutralidade competitiva do comércio e que contribuem para uma
sociedade seguro e protegida. Os operadores são obrigados a preencher uma declaração de resumo de
entrada na alfândega do país de entrada antes de as mercadorias serem introduzidas no território
aduaneiro da União, utilizando o procedimento eletrónico.
O importador pode igualmente declarar as mercadorias apresentando um documento administrativo
único (formulário), sendo este o modelo oficial para as declarações escritas às alfândegas. Este
documento permite delinear os produtos e os seus movimentos associados em todo o mundo e é
fundamental para o comércio fora da UE ou de mercadorias fora da UE. A mercadoria introduzida na zona
aduaneira da UE está, desde a sua entrada, sujeita à fiscalização aduaneira até ao cumprimento das
formalidades aduaneiras.
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Os documentos de importação exigidos na Suécia dependem da política comercial regular do Governo da
Suécia, da natureza da importação de mercadorias, da importação de mercadorias específicas para o país,
entre outros. A eficiência do processo de desalfandegamento aduaneiro depende de ter documentos
válidos, da exatidão das informações previstas na documentação, bem como da prontidão na
apresentação da documentação e depósito dos requerimentos necessários ao despacho aduaneiro.
Relativamente aos direitos de importação e impostos, estes são devidos para bens importados pela Suécia
de fora da União Europeia – seja por um indivíduo particular ou por uma forma jurídica. A Suécia faz parte
da Pauta Aduaneira Comum da União Europeia, portanto, taxas preferenciais aplicam-se às importações
de países com os quais a UE assinou acordos. Os direitos variam de 0-17%, com a tarifa geral em média
4,2%. No entanto, alimentos, têxteis e vestuário ainda passam por medidas de proteção (ex: tarifas mais
elevadas). Algumas importações estão sujeitas a direitos anti-dumping.
Os direitos aduaneiros são iguais para todos os Estados Membros da UE. O imposto sobre o valor
acrescentado (IVA), por outro lado, é estabelecido pelas autoridades fiscais de cada país membro e difere
para cada país. A maioria dos bens importados pela Suécia estão sujeitos a IVA, sendo a taxa geral de 25%,
com uma taxa mais baixa de 12% para alimentos e certos serviços e 6% para livros.
Assim, procurou-se obter informação atualizada sobre a facilidade de efetuar negócios na Suécia,
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 Suécia posicionou-se no
excelente terceiro lugar a nível mundial.

Ranking Global (Facilidade de fazer negócios) *

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

Tópico
#1 Criação de negócio
#2 Licenças de construção
#3 Obter eletricidade
#4 Registo de propriedade
#5 Obtenção crédito
#6 Proteção de investidores minoritários
#7 Pagamento de Taxas
#8 Comércio internacional
#9 Cumprimento contratos
#10 Resolução insolvências

Ranking
39
31
10
9
80
28
31
18
39
17

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 Suécia, fica claro que existe uma dimensão
no qual o país ainda se encontra longe dos restantes parâmetro. Trata-se do parâmetro relacionado com
a obtenção de crédito que 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.

Dimensão com melhor performance
Em sentido contrário, a Suécia apresenta-se no top-10 a nível mundial em duas outras vertentes. Por um
lado, é a nona melhor economia do mundo no domínio do registo de propriedade. Este eixo examina o
número de etapas, tempo e custo associado ao registo de uma propriedade para um caso standard de um
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empreendedor que pretenda comprar um terreno que esteja livre de disputa comercial. A título de
informação, o relatório aponta para que sejam necessários 7 dias para o registo, 1 procedimento
envolvido e aproximadamente 4,3% do custo total da propriedade esteja relacionado com este
procedimento.
De sublinhar ainda a boa performance que o país tem na obtenção de eletricidade. Este tópico mede os
procedimentos, custo e tempo associados a obter conexão elétrica permanente num armazém novo e
acabado de construir. O relatório indica que são necessários 3 procedimentos e 52 dias para que tal
aconteça.
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.

1. Obter uma declaração escrita de
um banco sueco a comprovar que o
total do valor relativo às ações foi
depositado na conta
1 dia /Sem custos

4. Submissão de informações sobre os
proprietários na Swedish Companies
Registration Office (Bolagsverket)
<1 dia / SEK 250

2. Submeter o formulário para a
Swedish Companies Registration
(Bolagsverket) e obter o certificado de
registo
5 dias / SEK2200 ou SEK1900 se
preenchido online

3. Registo na Swedish Tax Agency
para os assuntos relacionados com a
parte fiscal
1 dia / Sem custos

Fonte: Doing Business, The World Bank
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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_Suécia”.
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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 sueco:
Sveriges Stnnnindustriforbund
A Swedish Stone Industry Association (Sten) é a associação comercial do setor. Os sócios são empresas,
desde a mineração até à comercialização e aplicação de produtos de pedra natural. Os consultores e
fornecedores também podem ser membros. O denominador comum é a pedra natural.
Os membros do Sten usam o símbolo "Natursten" que garante autenticidade e competência. O símbolo
foi criado no âmbito da organização europeia EUROROC, e está espalhado por toda a Europa. Só os
membros da associação comercial podem usá-lo.

Swedish Stone Industry Association
A Swedish Stone Industry Association foi fundada em 1938 e é uma associação de empresas da indústria
da pedra natural. Entre outras coisas, a associação realiza pesquisas e partilha informações sobre o uso
adequado da pedra natural.
Os membros representam toda a cadeia de valor, desde a refração através do extração, transformação e
aplicação. Inclui igualmente importadores de pedra e fornecedores de equipamentos para a indústria.
Uma parte importante das atividades da Associação Sueca da Indústria da Pedra é a informação sobre a
pedra natural e a sua utilização pretendida. Os canais usados para difundir informações incluem o site, o
jornal STEN e stenhandboken (manual publicado anualmente).

Swedish Association of Architects
A Associação Sueca de Arquitetos mantém os membros atualizados sobre questões importantes
relacionadas com o seu trabalho.
A Associação Sueca de Arquitetos promove o papel dos arquitetos através da participação do arquiteto e
de uma responsabilidade mais clara no processo de planeamento, construção e gestão. Contribui,
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também, para aumentar o valor atribuído à profissão de arquitetura em termos salariais. Representa os
interesses dos associados em matérias relacionadas com as suas funções, as suas condições de emprego,
o mercado de trabalho, a educação e a formação.
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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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