
INDONÉSIA

- Exportações    - Importações    ● Saldo

Membro da OMC desde 1995
População                   ● 273,52 milhões  (2020)
Área ● 1 916,9 mil km2

Fuso horário ● + 6 ; + 7 verão (Jacarta)
Moeda                         ● Rupia Indonésia (IDR)

1€ = 16 221,39000 IDR

PIB                                ● 1 059,51 milhões US$ 
PIB per capita ● 3 870 US$ 
Peso da Agricultura ● 14 % do PIB (2020) 

Evolução das Trocas Comerciais (2016 – 2020)
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CARACTERIZAÇÃO

Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e Indonésia (média 2016-2020):

Exportações   ● 19,2  milhões €
Importações ● 136,6 milhões €
Saldo balança comercial ● - 117,5 milhões €

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar
e florestas (AA+M+F):

Exportações ● 2,5 milhões € (103.ª posição) 
Importações ● 29,9 milhões € (38.ª posição)
Saldo ● - 27,3 milhões €

Representam perto de  13,3 % do total de exportações 
de bens transacionáveis e 21,9 % das correspondentes 
importações

Setor agrícola e agroalimentar (AA): 
Exportações ● 0,7 milhões € (113.ª posição) 
Importações ● 14,5 milhões € (38.ª posição)
Saldo ● - 13,8 milhões €

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L - I N D O N É S I A

PERFIL DE COMÉRCIO I N D O N É S I A - resto do M U N D O
(Fontes: FAO | World Bank | WTO | BP)

Trocas Comerciais (AA+M+F)  (média 2016-2020)

(OMC)

4420 Madeira marchetada e incrustada; etc. 20,3%

4707 Papel ou cartão para reciclar 19,4%

4702 Pastas químicas de madeira para dissolução 15,9%

2309 Preparações p/ alimentação  animal 9,9%

2301 Farinhas de carnes, etc. (exc. NC 2301 20) (a) 8,5%

3806 Colofónias e derivados 4,8%

4504 Cortiça aglomerada e suas obras 3,6%

4410 Painéis de partículas de madeira, etc. 3,4%

2204 Vinhos de uvas frescas 3,1%

1509 Azeite (processos mecânicos ou físicos) 2,2%

Outros 8,9%

0303 Peixes congelados 21,8%

2402 Charutos, cigarrilhas e cigarros 20,5%

1604 Preparações e conservas de peixes, etc. 11,9%

0901 Café 9,8%

0307 Moluscos 6,3%

2306
Bagaços e outros resíduos sólidos de gorduras 
ou óleos vegetais

5,9%

0304 Filetes de peixes 4,2%

0801 Cocos, castanhas do brasil e castanha de cajú 3,6%

0906 Canela 3,3%

4804 Papel e cartão "kraft", não revestidos 2,2%

Outros 10,4%
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https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=IN
https://www.bportugal.pt/conversor-moeda?from=EUR&to=IDR&date=1641945600&value=1.00
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/ID_e.pdf


PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
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Oportunidades

Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)

Situada num dos mais importantes chokepoints das rotas 
marítimas do comércio internacional - entre o Sudeste 
Asiático e a Oceânia, servindo igualmente de corredor de 
acesso entre o Índico e o Pacífico - e com vastos recursos 
naturais, a Indonésia é, atualmente , a maior economia do 
Sudoeste Asiático e a terceira maior de toda a Ásia; quarto 
país mais populoso do mundo, com mais de 240 milhões de 
habitantes e uma das mais importantes economias 
emergentes.

Entre 2013 e 2017, o crescimento médio anual do PIB foi de 
5,1%. (não encontrei esta informação) A taxa de 
crescimento do PIB (2020/2021) foi de 1,55% (Trading 
Economics).

As relações comerciais com a Indonésia são 
tradicionalmente pouco expressivas sendo contudo um 
mercado com forte potencial  de crescimento, devido ao 
dinamismo e vitalidade  da sua economia.

Existe um Acordo de Cooperação Económica assinado em 
22/05/2012 que tem por objeto reforçar as relações 
económicas entre as Partes, incluindo promover e 
desenvolver a cooperação nas áreas do comércio, da 
indústria, da energia, bem como nos domínios técnicos com 
elas relacionados. (não sei se interessa!!!)

As trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e Indonésia (média 2016-2020), 
representam um total de 19,2 milhões de euros em 
exportações e 136,6 milhões de euros em importações, 
correspondendo a um saldo negativo da balança comercial 
de cerca de -117,5 milhões de euros.

No que respeita aos produtos dos setores agrícola e 
agroalimentar, mar e florestas, Portugal exportou para 
Indonésia 2,5 milhões de euros (média anual), no mesmo 
período (ocupando assim este país a 103.ª posição em 
relação ao total dos países), enquanto as importações 
totalizaram 29,9 milhões de euros (38.ª posição). 

As oportunidades que o mercado apresenta aconselham a 
uma revisão/adaptação das estratégias de 
internacionalização das empresas Portuguesas, 
nomeadamente no sector dos produtos agroalimentares, 
representando a Indonésia um potencial significativo para 
as empresas portuguesas que pretendam  apostar neste 
mercado.

A Indonésia é membro da OMC desde 1995 e beneficia de 
preferências comerciais concedidas pelo Sistema de 
Preferências Generalizadas (SPG) da UE, ao abrigo do qual 
cerca de 30% das importações totais da Indonésia 
beneficiam de direitos mais baixos. (não sei se interessa!!!)

BILATERAL (última atualização: 31/12/2021)

Produtos Alimentares Processos de Habilitação à Exportação

Aves não de capoeira Em curso

Ovinos para engorda, reprodução, abate Em curso

Leite e produtos lácteos Em curso

Carne e produtos cárneos de suíno Fase inicial

INE - NC 4 dígitos, em Euros

https://pt.tradingeconomics.com/indonesia/gdp-growth-annual

