SINGAPURA
Membro da OMC desde 1 de Jan. 1995
População
● 5.61 milhões
Área
● 710,2 km2
Fuso horário
● +7h; + 8h (inverno)
Moeda
● Dólar de Singapura SGD

BREVE
CARACTERIZAÇÃO

1€ =1,5582 SGD

PIB
● 323 902 milhões US$
PIB per capita
● 55 972 US$
Peso da Agricultura ● 0 % do PIB
(World Bank, 2017)
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RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L -

SINGAPURA

Setor agrícola e agroalimentar (AA):
Exportações
● 2,2 milhões € (63ª posição)
Importações
● 0,7 milhões € (102ª posição)
Saldo
● 1,5 milhões €

2204
0910
0901
1806
0208
1905
2101

Vinhos de uvas frescas
51,8%
Gengibre, açafrão, tomilho, louro, etc.
10,9%
Café
7,6%
Chocolate e outras preparações com cacau
5,5%
Outras carnes e miudezas
5,4%
Produtos de padaria, pastelaria, etc.
3,2%
Extratos e preparados de café, chá ou mate
2,1%
Águas com açúcar ou outros produtos; outras
2202
1,8%
bebidas
1509 Azeite (processos mecânicos ou físicos)
1,6%
0808 Maçãs, peras e marmelos, frescos
1,3%
1902 Massas alimentícias (exc. NC 1902 20 10) (a)
Gorduras e óleos, animais ou vegetais,
1518
processados de outras formas
0902 Chá
Extratos de malte; preparações de farinhas,
1901
etc., sem cacau
1521 Ceras vegetais, ceras de abelha, etc.
0901 Café
0713 Legumes de vagem, secos, em grão
1511 Óleo de palma e suas frações
1905 Produtos de padaria, pastelaria, etc.
Cocos, castanhas do brasil e castanha de
0801
cajú
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Importações

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar e
florestas (AA+M+F):
Exportações
● 3,6 milhões € (81ª posição)
Importações
● 0,97 milhões € (117ª posição)
Saldo
● 2,63 milhões €
Representam perto de 6,9% do total de exportações de
bens transacionáveis e 1% das correspondentes
importações.

Exportações

Trocas Comerciais (AA+M+F) (média 2013 – 2017)
Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo
serviços) entre Portugal e Singapura (média 2013-2017):
Exportações
● 51,9 milhões €
Importações
● 101,3 milhões €
Saldo balança comercial ● -49,3 milhões €

Evolução das Trocas Comerciais (2013 – 2017)

milhares €

- Exportações - Importações ● Saldo

PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)
Aumento das exportações

Redução das exportações

Oportunidades

Singapura é um dos 10 países membros da Associação das
Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) e o maior parceiro
comercial da UE na ASEAN.
Singapura é o 15º maior mercado da UE para exportações
agrícolas e o 5º maior mercado de exportação UE na Ásia,
em exportações de alimentos e bebidas, com exportações
anuais de cerca de € 2 mil milhões.
As negociações bilaterais da UE com Singapura foram
lançadas em Março de 2010 e os acordos de comércio e
investimento celebrados com Singapura são os primeiros a
serem concluídos entre a UE e uma economia do Sudeste
Asiático e representam um trampolim para um maior
empenhamento entre a UE e a região.
Foram assinados em 19 de outubro 2018 o Acordo Comercial
entre a UE e Singapura, o Acordo de Proteção dos
Investimentos UE-Singapura e o Acordo-Quadro de Parceria
e Cooperação. Os acordos tornarão mais fácil para os
produtores da UE exportar seus produtos para Singapura,
não apenas eliminando os direitos aduaneiros, mas também
resolvendo questões não relacionadas com direitos
aduaneiros.
Relativamente a Questões Sanitárias e Fitossanitárias (SPS)
haverá procedimentos claros e mais simplificados à
exportação.

Produtos

Novembro 2018

Graças ao acordo, os produtores europeus de cerca de 190
produtos vão ter as suas IG protegidas a um nível
semelhante de proteção contra as imitações prevista na
legislação da UE.
Para Portugal estão incluídos o Queijo S. Jorge e sete vinhos:
Madeira, Madère or Madera; Porto, Port or Oporto; Douro;
Dão; Bairrada; Vinho Verde; Alentejo.
Singapura eliminará os direitos aduaneiros sobre todas as
mercadorias da União a partir da data de entrada em vigor
do Acordo de comércio que aguarda ainda finalização do
processo de aprovação e ratificação pelo Conselho da UE.
A UE eliminará todos os direitos aduaneiros de todas as
mercadorias provenientes de Singapura ao abrigo do Acordo,
a partir da data de entrada em vigor do mesmo, com
exceção de alguns produtos que constam de lista específica:
animais vivos, carnes, produtos da pesca, lácteos, frutas e
hortícolas (mantendo em muitos destes produtos os direitos
específicos e mantendo o regime de preços de entrada),
cereais, azeite produtos da charcutaria, açúcar, vinhos, a
liberalizar em seis anos.
É de salientar para o setor do vinho, principal exportação
portuguesa para Singapura, a eliminação dos direitos
específicos muito elevados, presentemente da ordem dos
9,5 dólares por litro.

BILATERAL
Processos Habilitação
à Exportação (DGAV)
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