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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Portugalská republika (República Portuguesa)

Prezidentem Portugalska je od 9. 3. 2016 Marcelo Rebelo de Sousa.

Aktuální (stav platný k 10. 5. 2019) složení portugalské vlády odráží výsledek parlamentních voleb, které se konaly
v říjnu 2015. Vláda byla složena Socialistickou stranou za parlamentní podpory ostatních levicových stran - Levého bloku,
Komunistické strany Portugalska a Zelených.

Předseda vlády - António Costa
Ministr vnitra - Eduardo Cabrita
Místopředseda vlády a ministr hospodářství - Pedro Siza Vieira
Ministr financí - Mário Centeno
Ministr zahraničních věcí - Augusto Santos Silva
Ministryně pro úřad vlády a administrativní reformu - Mariana Vieira da Silva
Ministryně spravedlnosti - Francisca Van Dunem
Ministr obrany - João Gomes Cravinho
Ministr plánování - Nelson de Souza
Ministr práce, solidarity a sociálního zabezpečení - José António Vieira da Silva
Ministr zdravotnictví - Marta Temido
Ministr školství - Tiago Brandão Rodrigues
Ministr pro vědu, technologie a vysoké školství - Manuel Heitor
Ministr životního prostředí a energetiky - João Pedro Matos Fernandes
Ministr pro infrastrukturu a bydlení - Pedro Nuno Santos
Ministr zemědělství, lesů a rozvoje venkova - Luís Capoulas Santos
Ministryně moře - Ana Paula Vitorino
Ministryně kultury - Graça Fonseca
Státní tajemnice asistující předsedovi vlády - Mariana Vieira da Silva
Státní tajemník pro předsednictví vlády - Tiago Barreto Caldeira Antunes
Státní tajemnice pro evropské záležitosti - Ana Paula Zacarias

Aktuální složení portugalské vlády je k dispozici na jejích webových stránkách.
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1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Počet obyvatel – 10 355 493 (2018)

Hustota osídlení – 111,7 obyvatele na km
2

(2018)

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: – 50,52 % (50,84 % muži a 49,15 % ženy)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: -0,27 % (2018)

Průměrný věk: 43,7 let, očekávaná délka života 80,9 let (2018)

Z hlediska demografického má velký význam migrace, jejíž vliv na počet obyvatel je spíše neutrální. Příchozí imigranty
zejména z Afriky, případně z východní Evropy, kompenzuje značný počet zejména mladých Portugalců odcházejících za
prací do členských států EU. Významným faktorem je stárnutí populace, Portugalsko má nyní více než 3,5 milionů
důchodců.

Národností složení: Portugalci a cca 395 tis. příslušníků jiných národností (nejvíce jich pochází z Brazílie, dále Ukrajiny,
Kapverdské republiky, Angoly, Moldavska a Rumunska).

Z hlediska náboženského tvoří většinu (81 %) římští katolíci, 3 % jiná křesťanská vyznání, 0,6 % jiná náboženství, 6 %
ateisté a zbytek nespecifikováno. Role katolické víry a církve v životě zejména mladých Portugalců však ve srovnání s
minulostí klesá.

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel 2014 2015 2016 2017 2018

HDP (mld. EUR) 173 179 185 193 201

HDP změna
meziročně (%)

0,9 1,5 1.4 2,7 2,1

HDP/obyv. (EUR) 16 698 17 335 18 106 18 778 19 600

inflace (%) -0,4 0,8 0,6 1,6 1,03

Nezaměstnanost
(%)

14,5 12,2 11,1 8,9 7,0
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Zdroje: Národní statistický úřad INE, Pordata, AICEP

V letech 2019 a 2020 by portugalská ekonomika měla i nadále mírně růst v souladu s ostatními zeměmi eurozóny. Vláda
očekává v obou zmíněných letech růst HDP o 1,7 %, což je více, než kolik činí předpovědi pro průměr eurozóny - 1,3 % v
roce 2019 a 1,6 % v roce 2020.

V roce 2018 došlo ke zvýšení soukromé spotřeby a investic, což byly hlavní růstové faktory. Naopak pokles dynamiky se
projevil u domácí poptávky a u exportu. Pozitivní vývoj je zaznamenáván na pracovním trhu, kde se podařilo během
uplynulých 3 let vytvořit přes 320 tisíc pracovních míst, čímž došlo k poklesu míry nezaměstnanosti o 5,5 %. Zaměstnanost
tak v Portugalsku rostla více než v jakékoliv jiné země eurozóny (v letech 2015 až 2018 vzrostla o 7,2 %, zatímco v
eurozóně za stejné období o 4,5 %). Významným faktorem v tomto směru jsou i nadále služby v čele s cestovním ruchem.

Pozitivní vývoj byl zaznamenán i v oblasti státního rozpočtu. V souvislosti se zlepšující se ekonomickou situací, poklesem
nezaměstnanosti i snížením tlaku na vládní úspory je větší objem finančních prostředků alokován na infrastrukturní
projekty, ale např. i na navyšování obranných výdajů v souvislosti s modernizací portugalských ozbrojených sil. Zároveň se
vláda podporou poskytování úvěrů zatím úspěšně snaží oživit i soukromé investice. Patrná je rovněž snaha odstraňovat
byrokratické překážky a podporovat znalostní ekonomiku, včetně zelené a modré (mořské) ekonomiky.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet v
mil. EUR

2014 2015 2016 2017 2018

Příjmy 45 048 43 436 45 213 46 868 46 695

Výdaje 48 457 48 493 50 361 56 854 50 515

Saldo -14 721 -11 844 -8 260 -9 986 -3 820

Saldo v % HDP -4,8 -4,4 -2,1 -3,0 -0,6

Zdroj: Vrchní ředitelství pro státní rozpočet, Ministerstvo financí Portugalska

Dlouhodobé a postupně se zvyšující schodky státního rozpočtu Portugalska vedly v roce 2011 ke ztrátě důvěry finančních
trhů a k nutnosti požádat o mezinárodní finanční pomoc. Reformy zaváděné pod patronací věřitelské Trojky (Evropské
komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu) vedly k postupné stabilizaci veřejných rozpočtů,
které však byly i v následujících letech zatíženy náklady na sanaci bankovního systému. Až v roce 2016 se podařilo opět
snížit schodek k hranici 3 % HDP. Poměrně optimistický je výhled i na další roky, kdy by měl schodek dosahovat přibližně
2 % HDP.

Do schodků státního rozpočtu se opakovaně negativně promítá státní pomoc poskytovaná bankám v kritické situaci. V
roce 2017 to byla rekapitalizace státní banky Caixa Geral de Depósitos ve výši téměř 4 mld. EUR. Stejně tak byly zatížily
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státní rozpočet výdaje na sanaci bank v letech 2014 (Banco Espírito Santo, 2,7 % HDP) a 2015 (Banco Internacional do
Funchal, 1,4 % HDP). Do rozpočtu v roce 2018 se započítávala státní pomoc bance Novo Banco ve výši 800 mil. EUR.

Rozpočtový schodek za rok 2018 dosáhl pouhých 0,5 % HDP, což bylo ještě o dvě desetiny procenta méně, než kolik
vláda očekávala. Jedná se tak o nejlepší výsledek od roku 1974. I díky němu se podařilo snížit stále ještě obří hrubý
veřejný dluh ze 124,8 % HDP v roce 2017 na 121,5 % HDP v roce 2018.

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

PLATEBNÍ
BILANCE V MIL.
EUR

2014 2015 2016 2017 2018

Běžný účet 140,0 209,4 1101,2 878,5 -1 230,4

- Zboží - 9486,9 -9 544,5 -9 644,9 -12 107,8 -14 707,2

- Služby 11 377,8 12 534,5 13 461,4 15 618,9 16 718,1

- Prvotní důchody -3 376,1 -4 337,5 -4 356,1 -4 858,7 -5 700,6

- Druhotné
důchody

1 625,1 1 556,9 1 640,8 2 226,1 2 459,3

Kapitálový účet 2 316,2 2 094,0 1 877,0 1 820,2 2 133,0

Finanční účet 2 742,2 2 296,6 2 986,1 3 131,1 1 447,9

- Přímé investice -2 651,6 -1 220,4 -3 248,9 -8 300,9 -3 917,3

- Portfoliové
investice

-1 408,7 127,4 15 480,0 9 295,6 9 244,1

- Finanční
deriváty

1 945,9 379,6 542,1 -20,0 619,1

- Ostatní investice 3 144,8 1 533,2 -14 476,6 3 373,2 -3 583,1

- Rezervní aktiva 1 711,8 1 476,8 4 689,4 -1 216,8 -914,9

Chyby a
opomenutí

286,0 -6,7 7,9 432,4 545,2

Zdroj: Pordata

v mil. EUR 2014 2015 2016 2017 2018

Devizové
rezervy

16 156,5 17 816,0 23 841,8 21 771,7 21 786,8
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Hrubý veřejný
dluh v % HDP

130,8 128,8 129,2 124,8 121,5

Čistá zahraniční
zadluženost

180 586,5 181 048,9 175 228,2 178 556,5 179 457,8

Dluhová služba
v % HDP

3,6 3,4 3,2 3,0 2,8

Zdroj: Pordata, Banco de Portugal, Ministerstvo financí Portugalska

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Centrální bankou je Banco de Portugal (www.bportugal.pt), která zodpovídá za měnovou politiku státu. K jejím hlavním
úlohám patří regulace úvěrů, kontrola a ochrana měny Euro a správa státního dluhu.

Guvernérem Banco de Portugal byl v roce 2014 na druhý pětiletý mandát jmenován Carlos Costa, který předtím působil
ve funkci viceprezidenta Evropské investiční banky.

Hlavní portugalské banky

• Caixa Geral de Depósitos (CGD) – www.cgd.pt - Banka CGD je největším finančním ústavem “spořitelního” typu a
patří mezi nejsilnější banky v Portugalsku. Je dosud státní.

• Banco BCP Millennium – www.millenniumbcp.pt
• Novo Banco – www.novobanco.pt
• Banco Português de Investimento (BPI) – www.bpi.pt
• Banco Santander TOTTA – www.santandertotta.pt

Portugalsko má v poslední době jeden z nejmodernějších bankovních systémů v Evropě (vysoký stupeň
automatizovaných bankovních operací, včetně plateb složenek, výpisů z účtů, transferů apod.). Všechny tyto operace
probíhají prostřednictvím bankomatů v rámci systému „Multibanco“. Síť těchto bankomatů je velice hustá a z každého z
nich je možno vybírat a platit nezávisle na tom, u kterého bankovního domu má klient veden účet.

Hlavní portugalské pojišťovny

• AIG Europe (Portugal) S.A. – www.aig.com
• Combined Portugal – www.combined.com
• Tranquilidade – www.tranquilidade.pt
• Fidelidade – www.fidelidade.pt

1.7 Daňový systém

Portugalský daňový systém se zakládá na souboru daní státních a komunálních, přímých a nepřímých. Poměrně často se
mění způsob výpočtu daní z příjmů fyzických osob, zejména co se týče stanovení příjmových pásem, míry zdanění a výše
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nezdanitelného základu.

a) Daně z příjmu

• Daň z příjmu fyzických osob (IRS) - je silně progresivní a proměnná v závislosti na počtu vyživovaných osob, nejnižší
sazba pro příjmy do 5 tis. EUR je 14,5 %, nejvyšší sazba pro příjmy nad 66 tis. EUR ročně činí 48 %.

• Daň z příjmu právnických osob (IRC) - 21 %, přičemž v autonomní oblastech (Madeira a Azorské ostrovy) jsou v
některých případech uplatňovány nižší sazby. Snížená sazba 17 % (12,5 % v případě vnitrozemí) se uplatňuje na malé
a střední podniky, ale jen na prvních 15 000 EUR zisku.

b) Daň z nemovitostí (IMI)

• Sazby se pohybují mezi 0,3 % a 0,8 % hodnoty nemovitosti, dle jejího typu a dle rozhonutí místních orgánů. Místní
orgány mohou uložit další poplatky, které mohou dosahovat i významných částek (např. v Lisabonu se jedná o
poplatek za požární ochranu vypočítaný v závislosti na hodnotě a povaze nemovitosti)

c) Spotřební daně (IEC)

• Daň z přidané hodnoty (IVA) - kontinentální sazby jsou 23 % (od 1.1. 2011), 13 % a 6 %, snížené sazby uplatňované v
autonomních oblastech (Azory, Madeira) jsou 16 %, 9 % a 4 %

• Daň z minerálních paliv a plynu (ISP)
• Daň z tabáku a tabákových výrobků
• Daň z lihovin - piva, vína, destilátů
• Daň z lihu (ISA)
• Daň automobilová (ISV) - jediná interní daň specifické povahy na osobní nebo kombinované automobily

d) Ostatní státní daně

• Daň kolková
• Daň z her a hracích automatů
• Daň z nafty (při pronájmu těžebního prostoru)
• Silniční daň
• Komunální poplatky
• Komunální daň z vozidel
• Daň za požární službu
• Komunální dopravní poplatky
• Komunální daň na operace s nemovitostmi (SISA)
• Daň ekologická.

Sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné je povinné. Částky placené na sociální pojištění jsou určovány na
základě fixní sociální daně aplikované na celkový příjem (statutární nařízení číslo 1999/99 z 8. června):

• zaměstnavatel - 23,75 %
• zaměstnanec - 11,0 %
• celkem 34,75 %.

Veškeré informace, návody a formuláře jsou k dispozici na jednotném informačním webu sociálního pojištění
na adrese www4.seg-social.pt.

Bližší údaje týkající se daní v Portugalsku lze najít na webových stránkách Generálního ředitelství daní a cel.
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2. Zahraniční obchod a investice
Obchodní bilance portugalského zahraničního obchodu zbožím je trvale pasivní, přičemž v posledních letech dochází k
prohlubování tohoto trendu. Hodnoty vývozu a dovozu v průběhu posledních let trvale rostou, nicméně dovoz roste o
poznání rychleji. Velký deficit obchodní bilance země kompenzuje vysokým přebytkem v bilanci služeb, a to zejména
prostřednictvím příjmů z cestovního ruchu.

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční
obchod v mil.
EUR

2013 2014 2015 2016 2017 2018

dovoz (CIF) 56 745 58 853 60 241 61 055 68 963 75 018

vývoz (FOB) 47 378 48 177 49 870 50 290 55 096 57 962

saldo -9 367 -10 676 -10 371 -10 766 -13 840 -17 326

krytí dovozu
vývozem (v %)

83,5 81,5 82,8 84,5 79,89 77,2

Zdroj: AICEP, Národní statistický úřad

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Zapojení Portugalska do mezinárodní obchodní výměny je stále vyšší. Zatímco před ekonomickou a finanční krizí v roce
2008 činil podíl exportu na HDP jen 28 %, v roce 2018 to bylo již 44 %. Podle optimistických předpokladů by tento
ukazatel mohl dosáhnout 50 % v roce 2021. Tradičně největším obchodním partnerem je sousední Španělsko. Přes
historické vazby na Brazílii a portugalsky hovořící africké země jsou mnohem důležitějšími obchodními partnery členské
státy EU, USA a Čína.
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Největší obchodní partneři Portugalska v roce 2018 (v mil. EUR):

Země Vývoz Země Dovoz

Španělsko 14 688 Španělsko 23 560

Francie 7 343 Německo 10 387

Německo 6 647 Francie 5 734

Velká Británie 3 673 Itálie 4 008

USA 2 877 Nizozemí 3 903

Itálie 2 479 Čína 2 350

Nizozemí 2 210 Belgie 2 165

Angola 1 514 Velká Británie 1 899

Belgie 1 322 USA 1 383

Brazílie 809 Rusko 1 294

Zdroj: Národní statistický úřad INE

2.3 Komoditní struktura

HS kód Hlavní položky
portugalského exportu v
r. 2018

mil. EUR %

8703 Osobní automobily a jiná
motorová vozidla
konstruovaná především
pro přepravu osob (jiná než
čísla 8702), včetně osobních
dodávkových automobilů a
závodních automobilů.

3446 5,9
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2710 Minerální oleje a oleje ze
živičných nerostů, jiné než
surové; přípravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté,
obsahující 70 %
hmotnostních nebo více
minerálních olejů nebo
olejů ze živičných nerostů,
jsou-li tyto oleje základní
složkou těchto přípravků;
odpadní oleje.

3398 5,8

8708 Části, součásti a
příslušenství motorových
vozidel čísel 8701 až 8705.

3007 5,1

6403 Obuv se zevní podešví z
kaučuku, plastů, usně nebo
kompozitní usně a se
svrškem z usně.

1670 2,8

4802 Nenatíraný papír, kartón a
lepenka, určené ke psaní,
tisku nebo k jiným
grafickým účelům, a
neděrovaný papír na děrné
štítky nebo děrné pásky, v
kotoučích nebo v
pravoúhlých (včetně
čtvercových) listech (arších),
jakéhokoliv rozměru, jiný
než papír čísel 4801 nebo
4803; ručně vyrobený papír,
kartón a lepenka.

1211 2,0

4011 Nové pneumatiky z
kaučuku.

965 1,6

6108 Dámské nebo dívčí
kombiné, spodničky,
kalhotky, noční košile,
pyžama, nedbalky (negližé),
koupací pláště, župany a
podobné výrobky, pletené
nebo háčkované.

880 1,5

9401 Sedadla (jiná než sedadla
čísla 9402), též
proměnitelná v lůžka, jejich
části a součásti.

858 1,4

2204 Víno z čerstvých hroznů,
včetně vína obohaceného
alkoholem; vinný mošt jiný
než čísla 2009.

804 1,3
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9403 Ostatní nábytek a jeho části
a součásti.

763 1,3

Zdroj: INE

HS kód Hlavní položky
portugalského importu v
r. 2018

mil. EUR %

2709 Minerální oleje a oleje ze
živičných nerostů, surové.

5516 7,3

8703 Osobní automobily a jiná
motorová vozidla
konstruovaná především
pro přepravu osob (jiná než
čísla 8702), včetně osobních
dodávkových automobilů a
závodních automobilů.

4728 6,3

8708 Části, součásti a
příslušenství motorových
vozidel čísel 8701 až 8705.

2816 3,7

3003 Léky (kromě zboží čísel
3002, 3005 nebo 3006)
sestávající ze dvou nebo
více složek smíchaných k
terapeutickým nebo
profylaktickým účelům,
které nejsou v odměřených
dávkách nebo upravené ve
formě nebo v balení pro
drobný prodej.

1916 2,5

2711 Ropné plyny a jiné plynné
uhlovodíky.

1550 2,0

2710 Minerální oleje a oleje ze
živičných nerostů, jiné než
surové; přípravky jinde
neuvedené ani nezahrnuté,
obsahující 70 %
hmotnostních nebo více
minerálních olejů nebo
olejů ze živičných nerostů,
jsou-li tyto oleje základní
složkou těchto přípravků;
odpadní oleje.

1234 1,6

8517 Telefonní přístroje, včetně
telefonů pro celulární sítě

977 1,3
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nebo jiné bezdrátové sítě;
ostatní přístroje pro vysílání
nebo přijímání hlasu, obrazů
nebo jiných dat, včetně
přístrojů pro komunikaci v
drátových nebo
bezdrátových sítích (jako
jsou lokální nebo dálkové
sítě), jiné než vysílací nebo
přijímací přístroje čísel 8443,
8525, 8527 nebo 8528.

8542 Elektronické integrované
obvody.

754 1,0

8471 Zařízení pro
automatizované zpracování
dat a jejich jednotky;
magnetické nebo optické
snímače, zařízení pro přepis
dat v kódované formě na
paměťová média a zařízení
pro zpracování těchto dat,
jinde neuvedené ani
nezahrnuté.

703 0,9

8802 Ostatní letadla (například
vrtulníky, letouny); kosmické
lodě (včetně družic) a
balistické a kosmické nosné
rakety.

686 0,9

Zdroj: INE

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Portugalsku funguje jediná zóna volného obchodu, a to již od roku 1987 na Madeiře (volná zóna na Azorských
ostrovech byla zrušena na konci r. 2011). Tato zóna, která je známa také jako International Business Center of Madeira
(IBC of Madeira), má povolení od Evropské unie a jedná se tedy o stabilní a důvěryhodné místo pro investice. Byla
vytvořena s cílem podpořit ekonomický rozvoj Madeiry. IBC of Madeira zahrnuje tři činnosti - mezinárodní služby,
průmyslovou zónu volného obchodu a mezinárodní registr lodí. Do mezinárodních služeb patří např. obchod,
poradenství, správa duševního vlastnictví, e-commerce, telekomunikace nebo obchod s nemovitostmi. Do průmyslové
zóny volného obchodu patří výroba, skladování a montáž průmyslových výrobků. Finanční aktivity spojené s
bankovnictvím, pojišťovnictvím nebo makléřstvím netvoří součást zóny volného obchodu (IBC of Madeira), a tudíž
nepožívají daňových výhod.

Výhodou IBC of Madeira jsou nízké daňové sazby. Daň z příjmů právnických osob činí 5%, jedná se o jednu z nejnižších
sazeb v Evropě. Společnosti založené v rámci IBC of Madeira požívají také osvobození od placení kolkových poplatků,
daně z nemovitostí, daně z převodu a dalších souvisejících poplatků.

K uplatnění režimu zóny volného obchodu (IBC of Madeira) musí společnosti splnit podmínku vytvoření jednoho až pěti
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pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, přičemž minimální hodnota investice musí činit 75.000
EUR (v hmotném nebo nehmotném majetku) v prvních dvou letech od založení, nebo vytvoření šesti a více pracovních
míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, bez určení minimální hodnoty investice.Přihláška se podává ve dvou
kopiích v portugalském jazyce a odevzdává se k S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, jež schvaluje a
uděluje licence k založení společností v rámci IBC of Madeira. Poplatek za přihlášku činí 1000 EUR.

Společnosti, jež získala povolení k provozu v rámci IBC of Madeira, musí mít hlavní sídlo na
Madeiře. Naopak společnostem s povolením k založení poboček v rámci IBC of Madeira postačí mít na Madeiře právní
zastoupení.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční
investice v mil.
EUR

2014 2015 2016 2017 2018

portugalské
investice v
zahraničí

7 233 1 056 5 289 616 236

zahraniční
investice v
Portugalsku

9 884 2 277 8 539 8 916 4 152

Zdroj: Pordata, Eurostat

Evropská unie byla hlavním zdrojem přímých zahraničních investic v Portugalsku, v souhrnném vyjádření s podílem
přibližně 85 %. Z členských států EU přicházely investice zejména z Nizozemí, ze Španělska, z Lucemburska, ze Spojeného
království a Francie. Ze zemí, které nejsou členy EU, je možno zmínit Čínu, USA, Brazílii, Švýcarsko a Angolu.

Evropská unie je také dlouhodobě hlavním cílem portugalských investic s podílem přibližně 75 %. Mezi jednotlivými
zeměmi v rámci EU vyčnívají opět Nizozemsko a Španělsko, které následuje Lucembursko. Ze zemí mimo EU směřovaly
portugalské investice zejména do Angoly, Brazílie, USA a Mozambiku.

Naprostá většina investic směřujících ven míří do finančního sektoru (finanční a pojišťovnické aktivity), u příchozích
investic je převaha investic do finančního sektotu jen o málo nižší.

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Portugalsko má vytvořeny optimální podmínky pro zahraniční investory v souladu s legislativou Evropské unie a patří
mezi země z nejvíce liberalizovanou ekonomikou i nejbezpečnějším investičním prostředím. Mezi Portugalskem a Českou
republikou existuje od roku 1994 bilaterální Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic, která poskytuje českému
investorovi značnou právní ochranu.
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Specifikou portugalské ekonomiky jsou nejnižší mzdové a nemzdové náklady na pracovní sílu v rámci původní patnáctky
EU. Z největších evropských a amerických společností investovaly v Portugalsku v předchozích letech Volkswagen, Shell,
Grundig, Siemens, Fiat, Citroen, Nestlé, Philips, General Motors, IBM a mnoho dalších globálních hráčů světové
ekonomiky.

Zahraniční investor, který hodlá investovat více než 25 mil. EUR, nebo pokud roční obrat jeho společnosti nebo skupiny
společností činí 75 mil. EUR, by se měl obracet na Agenturu pro zahraniční obchod a investice - AICEP. Agentura nabízí
odbornou pomoc v oblasti investic a zahraničního obchodu a napomáhá zprostředkovávat uzavírání smluv
s portugalskými společnostmi nebo státními orgány. Na jejích stránkách lze najít i praktické informace týkající se
podnikatelského prostředí, postupu při založení podniku nebo pobočky, pracovní a daňového práva apod.

Menší investoři se zpravidla obracejí na Agenturu pro konkurenceschopnost a inovace - IAPMEI, která mj. spravuje
databázi nabídek a poptávek ze zahraničí.
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3. Vztahy země s EU
Portugalsko vstoupilo do EU k 1. 1. 1986. Členství v Evropské unii mělo klíčový význam zejména pro modernizaci země a
její ekonomický rozvoj. Evropské fondy sehrály významnou roli mimo jiné při výstavbě dopravní infrastruktury.
Portugalsko je také zakládajícím členem Eurozóny. Vztah Portugalců k EU obecně je velmi pozitivní.

Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise
Largo Jean Monnet, 1 - 10
PT-1269-068 Lisboa
Tel.: (+351) 213 509 800
Fax: (+351) 213 509 801
E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Portugalský zahraniční obchod je zaměřen především na země Evropské unie, jejichž podíl na portugalském vývozu a
dovozu dosahuje přes 75 %.

3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V roce 2014 podepsala Evropská komise s Portugalskem dohodu o mobilizaci evropských strukturálních investičních
fondů v letech 2014-2020. Dohoda definuje implementační strategii při využívání těchto fondů, stanovuje priority a
investiční cíle. V sedmiletém období by mělo v rámci evropských fondů soudržnosti přitéci do Portugalska přes 21 mld.
EUR. Dalších více než 4 mld. EUR by mělo Portugalsko získat z programu na rozvoj venkova a téměř 400 mil. EUR mu bylo
přiděleno na rozvoj rybářství. Mezi portugalské priority patří rozvoj podnikání a inovací, přenos znalostí mezi univerzitami
a firmami, podpora konkurenceschopnosti, boj s nezaměstnaností, zvyšování kvality vzdělávání, snižování chudoby a
modernizace veřejné správy.

Vzhledem k nedostatku domácích i zahraničních investic je pro Portugalsko velmi důležitý Investiční plán pro Evropu
(Junckerův plán), který si klade za cíl podpořit investice do evropského hospodářství, se zaměřením na vytváření
pracovních míst, hospodářský růst a posílení kapacit a infrastruktury. Podpora je poskytována z Evropského fondu pro
strategické investice zřízeného Evropskou komisí a Evropskou bankou pro investice.

V Portugalsku bylo v průběhu roku 2016 schváleno 18 projektů v oblasti životního prostředí, inovací a infrastruktury,
jejichž celková výše dosáhla přibližně miliardy EUR. Portugalsko je tak osmé v žebříčku členských států s největší
mobilizaci finančních prostředků v rámci Junckerova plánu, ale v poměru k HDP mu patří čtvrté místo. Jako příklad
stěžejních projektů je možné zmínit rámcový úvěr ve výši 250 milionů EUR udělený Lisabonu na protipovodňovou
prevenci, udržitelnou podporu mobility a modernizaci sociálního bydlení. Drtivá většina z podpořených projektů je
nicméně učena malým a středním podnikům, jejichž projekty získávají v průměru 288 tisíc EUR.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Portugalskem trvale roste, přičemž větší dynamiku je možno zaznamenat na
straně českého vývozu. Obrat vzájemného obchodu v roce 2018 poprvé v historii překonal hranici 1 mld. EUR.

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

(mil. EUR) 2014 2015 2016 2017 2018

Vývoz 345,1 477,5 479,4 515,3 589,0

Dovoz 344,8 376,4 374,0 415,9 426,1

Obrat 686,9 853,9 853,9 931,2 1 015,0

Bilance 0,3 101,1 105,9 99,5 162,9

Zdroj: MPO ČR, ČSÚ

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

HS kód hlavní vývozní položky do
Portugalska v r. 2018

mil. EUR

8708 Části, součásti a příslušenství
motorových vozidel čísel 8701 až
8705

86,7

8703 Osobní automobily a jiná motorová
vozidla konstruovaná především pro
p

69,1

8471 Stroje automat zprac dat jednotky
snímače ap

41,2

8421 Odstředivky přístroje k filtrování
čištění

25,0

8415 Stroje přístroje klimatizační 19,8

8479 Stroje mechanické s vlastní indiv 15,8

SOUHRNNÁ TERITORIÁLNÍ INFORMACE

Portugalsko

16/36 http://www.businessinfo.cz/portugalsko © Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

http://www.businessinfo.cz/portugalsko


funkcí jn

8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání
nebo k ochraně elektrických ob

14,6

8301 Zámky i visací závěry klíče z kovů
obecných

14,6

4011 Pneumatiky nové z pryže 12,3

9503 Tříkolky,kolob.;kočárky pro
panenky;panenky;hračky
ost;modely;puzzle

11,4

Zdroj: ČSÚ

HS kód hlavní dovozní položky z
Portugalska v r. 2018

mil. EUR

8708 Části, součásti a příslušenství
motorových vozidel čísel 8701 až
8705

50 753

8703 Osobní automobily a jiná motorová
vozidla konstruovaná především pro
p

44 366

3004 Léky odměřené ne krev antisera ap
vata aj

28 388

4703 Buničina dřevná nátronová sulfátová 18 046

8532 Elektrické kondenzátory, pevné,
otočné nebo dolaďovací
(přednastavené)

16 909

3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 16 235

8480 Rámy základny formovací modely
pro formy aj

14 554

9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402),
též proměnitelná v lůžka, jejic

14 153

6403 Obuv se svrškem z usně 12 817

3920 Desky folie ap ostatní z plastů
neporovité aj

11 905

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna služeb mezi ČR a Portugalskem v r. 2018 (v mil. Kč)
Kredit Debet Bilance

Služby 1 612,5 1 098,8 513,7
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Výrobní služby u cizích
fyzických vstupů (služby
zpracování zboží)

27,6 29,8 -2,2

Opravy a údržba jinde
neuvedené

7,3 19,3 -12,0

Doprava 815,8 460,4 355,4
Cestovní ruch 597,2 277,4 319,8
Stavební práce 2,4 36,5 -34,1
Pojišťovací služby a penzijní
financování

25,8 18,2 7,6

Finanční služby 0,7 0,9 -0,1
Poplatky za využívání
duševního vlastnictví jinde
neuvedené

0,5 1,1 -0,6

Telekomunikační služby,
služby v oblasti počítačů a
informační služby

25,2 24,4 0,8

Ostatní podnikatelské
služby

109,0 228,1 -119,2

Osobní, kulturní a rekreační
služby

1,1 2,8 -1,6

Výrobky a služby vládních
institucí jinde neuvedené

0,0 0,0 0,0

Služby nezařazené 0,0 0,0 0,0

Zdroj: ČNB

Celková bilance služeb vyznívá z hlediska ČR příznivě. Největší podíl zaznamenávají dlouhodobě doprava a cestovní ruch,
které patří mezi nejperspektivnější odvětví i do budoucna. Významnou roli zde hraje před několika lety zavedené
pravidelné letecké spojení mezi Prahou a Lisabonem, které provozuje portugalský národní letecký dopravce TAP Air
Portugal. ČSA zahájily v roce 2017 novou pravidelnou linku mezi Prahou a Lisabonem, která létá vždy od května do října
čtyřikrát týdně a doplňuje tak stávající linku stejného dopravce mezi Prahou a Portem, která je zpravidla provozována od
května do října třikrát týdně.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

České investice v Portugalsku jsou relativně nízké. K nejvýznamnějším patří zemědělská společnost Camposol II patřící do
skupiny Družstvo Bramko CZ.

Hlavní české firmy na portugalském trhu:

Bramko - Camposol II
Herdade dos Nascedios
E.N. 393, Km 6,
Apartado 123
7645-909 Vila Nova de Milfontes
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E-mail: camposol2@camposol2.com
Web: http://www.camposol2.com

SIVA - dovozce automobilů Škoda
Rua do Comércio nº 2,
2050-541 Vila Nova da Rainha
Tel.: 263 407 000
Fax: 263 407 099
Web: http://www.sivaonline.pt

MORAVIA STEEL IBERIA, S.A.
Campo Grande, No 35–9A
1700-087 Lisboa
Tel: +351-217 826 250
E-mail: geral@msiberia.pt
Web: http://www.trz.cz/

Tescoma
Rua 25 de Abril, 215
Zona Industrial do Roligo, Espargo
4520-115 Santa Maria da Feira
Tel.: +351 256 330 756
E-mail: info@tescoma.pt
Web: https://www.tescomaonline.pt/

BTL Portugal, Lda.
Av. Amália Rodrigues, n.º 16 – Loja Esq.
Urbanização da Ribeirada
2675-624 ODIVELAS
Tel.: + 351 210 993 509
E-mail: geral@btlportugal.pt
Web: www.btlportugal.pt

BEZNOSKA Portugal, Lda,
2720-457, Lisboa
Tel.: +361 210 187 169
E-mail: geral@beznoskaportugal.pt
Web: http://www.beznoska.pt/

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Ve vztazích mezi Českou republikou a Portugalskem jsou v platnosti následující hospodářské smlouvy:

• mezivládní Dohoda o vzájemné ochraně a podpoře investic, Praha 13. 11. 1993
• mezivládní Dohoda o zamezení dvojího zdanění, Lisabon 5. 1. 1994
• mezivládní Dohoda o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci, Lisabon 8. 7. 1994
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V lednu 2004 byly během návštěvy předsedy vlády Vladimíra Špidly v Portugalsku podepsány Memorandum o
porozumění mezi Hospodářskou komorou ČR a Portugalskou průmyslovou asociací (Associação Industrial Portuguesa -
AIP) v Lisabonu a Dohoda o spolupráci s Portugalskou podnikatelskou asociací (Associação Empresarial de Portugal -
AEP) v Portu.

Během návštěvy prezidenta republiky Václava Klause v březnu 2004 byl podepsán závazný dokument o spolupráci mezi
Magistrátem města Brno a Magistrátem města Porto.

V dubnu 2010 byl u příležitosti návštěvy portugalského prezidenta Cavaca Silvy v ČR podepsán Protokol o spolupráci
mezi agenturami CzechInvest a AICEP.

V prosinci 2016 bylo u příležitosti státní návštěvy prezidenta republiky Miloše Zemana v Portugalsku podepsáno
Memorandum o porozumění mezi Svazem průmyslu a dopravy a jeho partnerskou organizací, Portugalskou průmyslovou
asociací, o zřízení Hospodářské a obchodní rady mezi Portugalskem a Českou republikou.

4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

Portugalsko není příjemcem české rozvojové spolupráce. Obě země spolu nicméně pravidelně jednají o možnostech
spolupráce na rozvojových projektech ve třetích zemích, zejména portugalsky mluvících zemích Afriky.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Největší exportní příležitosti na portugalském trhu lze spatřovat v dodávkách dopravních prostředků, v energetice a
obranném průmyslu.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Civilní letecký průmysl
Letecký průmysl se v Portugalsku úspěšně rozvíjí díky brazilskému výrobci letadel Embraer, který zde provozuje dvě
továrny a je většinovým vlastníkem tradičního opravárenského podniku OGMA. V současné době je plánována výstavba
třetí továrny a rozšiřování výroby. České společnosti z oblasti letec kého průmyslu již s Embraerem úspěšně
spolupracují a ten má dle vlastního vyjádření zájem i o další dodavatele z ČR, stejně jako OGMA. Současně je vzhledem k
zvyšujícímu se leteckému provozu nutno posilovat pozemní infrastrukturu. V přípravě je výstavba druhého civilního
letiště v Lisabonu, které by bylo určené především pro nízkonákladové lety a které by mělo vyrůst na místě stávajícího,
vojenského letiště na levém břehu ústí řeky Tejo.

Energetický průmysl
Rozvoj zelené ekonomiky včetně obnovitelných zdrojů energie je jednou z priorit portugalské vlády, k čemuž přispívá
možnost získat do roku 2020 pro toto odvětví z evropských fondů až 4 mld. EUR. Počátkem roku 2019 schválila EK
program, v jehož rámci budou během příštích 15 let alokovány portugalské národní prostředky ve výši 320 mil. do dotací
na výstavbu a provoz kogeneračních jednotek spalujících biomasu. Jedná se o preventivní opatření, s jehož pomocí má
být likvidován odpad z lesů v rámci boje proti každoročně se opakujícím ničivým požárům. Zařízení pro výrobu energie z
vodních i větrných zdrojů jsou v Portugalsku částečně vyráběna, ale rovněž jsou z výrazné části dovážena, v čemž lze
spatřovat příležitosti pro české firmy. Další příležitostí je nutné posilování rozvodné elektrické sítě, ke kterému
Portugalsko nutí vyvažování výkyvů ekologických zdrojů, a budování propojení Portugalska se španělským a dále
celoevropským energetickým trhem.

Chemický průmysl
Přestože je portugalský chemický průmysl relativně malý v porovnání s některými evropskými zeměmi, v minulých letech
prošel dynamickým růstem a má významný podíl na exportu (cca 5,5 %). Zároveň je nutno řadu surovin či hotových
produktů dovážet. Jedná se, mimo jiné, o oblast hnojiv pro rozvíjející se nové formy pěstování oliv či vinné révy.

Nábytkářský průmysl
Tradiční portugalský sektor zažívá díky sázce na kvalitu a moderní design období setrvalého růstu a úspěchu na
zahraničních trzích. Zvyšuje se potřeba kvalitního materiálu, neboť místní zdroje jsou omezeny druhovou skladbou lesů,
pravidelně decimovaných lesními požáry. Příležitostí pro české výrobce nábytku může být i intenzivní výstavba hotelů,
nemocnic a podobných objektů.

Obranný průmysl
Na základě zákona o vojenském plánování by v letech 2016 až 2020 měla probíhat obnova vybavení ozbrojených sil.
Rozpočet ministerstva obrany pro rok 2019 byl oproti předchozímu roku navýšen o 17,5% a celkově činí 2,338 mld.
EUR. Plánována je obnova lehkých obrněných vozidel (4x4) a modernizace v oblasti satelitních komunikací, kybernetické
obrany, vojenských informací a polních nemocnic. Portugalské ozbrojené síly projevily zájem i o české navigační systémy.
V souvislosti s nedávnými tragickými požáry je plánován i nákup či pronájem leteckých prostředků pro boj s ohněm, na
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což je v rozpočtu připraveno téměř 50 mil. EUR.

Stavební průmysl
Stavebnictví po dlouhém útlumu způsobeném finanční krizí postupně nabírá dech, a to přes doposud nízkou úroveň
veřejných investic. V roce 2018 činil růst odvětví přibližně 3,5 % a pro rok 2019 je odhadován ve výši 4,0 %. Na konci
roku 2016 byl zřízen Finanční instrument pro rehabilitaci a revitalizaci měst, jehož celková finanční dotace by měla
dosáhnout 1,4 mld. EUR. Zvýhodněné půjčky z tohoto instrumentu podporují větší stavební aktivitu zejména v oblasti
rekonstrukce městských center a ke slovu by měly přijít i inteligentní řešení a energeticky úsporné technologie. Další
příležitosti nabízí výstavba potřebné infrastruktury pro průmysl cestovního ruchu, kam kromě nových hotelů patří i projekt
nového lisabonského letiště. Uplatnění mohou české firmy nalézt zejména jako subdodavatelé silných domácích
stavebních firem.

Strojírenský průmysl
Příležitost se nabízí v oblasti tiskových zařízení a obráběcích strojů. Rozvíjí se rovněž oblast subdodávek v automobilovém
průmyslu, jehož produkce dosahuje okolo 6 % portugalského HDP.

Textilní a obuvnický průmysl
Tradiční portugalské odvětví prožívá renesanci díky strategii zaměřené na produkty s vyšší přidanou hodnotou.
Portugalsko se po Itálii může s cenou převyšující 23 EUR pochlubit druhou nejvyšší cenou vyváženého páru obuvi na
světě. Investice do dalšího růstu odvětví budou podporovány ze strany státu i EU. Sektor proto nabízí uplatnění nejenom
pro vývozce materiálů pro textilní a obuvnickou výrobu, ale i specializovaných strojů.

Vodohospodářský a odpadní průmysl
Portugalsko v uplynulých letech i s pomocí financování z EU udělalo velký krok v oblasti pevných i kapalných odpadů,
přesto v řadě míst je problém odpadních vod vyřešen nedostatečně (pouze 78% populace je pokryto odpovídajícími
čističkami odpadních vod) a jsou nutné další investice.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl
Veřejný zdravotnický sektor trpí nedostatkem investic spojeným s poklesem kvality a dostupnosti lékařské péče. Zvýšení
investic do zdravotnictví doporučila i EU. Nutné navýšení investic přinese nové příležitosti při rekonstrukci nemocnic a
obnově jejich vybavení. Připravována je výstavba pěti velkých nemocnic po celé zemi a na Madeiře. Zhoršování státem
poskytované zdravotní péče a její dostupnosti a rozvoj zdravotnické turistiky vede k dalším investicím do soukromých
zdravotnických zařízení. Stejně jako v ostatních evropských zemích je i zde klíčovým faktorem stárnoucí populace. V této
oblasti, jako ve většině jiných, existuje možná návaznost i na trhy lusofonních zemí.

Zemědělský a potravinářský průmysl
Odvětví tvoří tradiční a důležitou složku portugalské ekonomiky, která se stále více soustředí i na vývoz. Pokračující snaha
o zvýšení produktivity přináší příležitosti pro výrobce zemědělských strojů a nářadí. Přestože je Portugalsko v řadě
potravinových položek soběstačné, dovážet musí zejména obilniny a olejniny. Pokud jde o potraviny, jsou portugalští
spotřebitelé převážně konzervativní a je nutná znalost lokálních specifik. Příležitosti se však nacházejí např. v oblasti
prodejů pod privátními značkami řetězců. Dynamický růst počtu turistů přináší nové příležitosti v oblasti potravin i nápojů,
zejména piva. Stejně tak zažívají rozmach popularity dietní, funkční a jiné speciální potraviny. V oblasti potravinářství
existuje možnost využít průnik na portugalský trh také k otevření navazujících trhů v dalších lusofonních zemích.

Zpracovatelský průmysl
V oblasti zpracovatelského průmyslu existují příležitosti u výrobků papírenského průmyslu, kancelářského vybavení a
optických prvků. Portugalsko má silný papírenský průmysl a výrobu celulózy, dovoz papíru i celulózy se přesto zvyšuje. V
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této oblasti se nabízejí konkrétní vývozní příležitosti odpovídající absenci domácí produkce.

Železniční a kolejová doprava
Portugalsko zahájilo výrazné investice do své železniční sítě. Do roku 2020 hodlá investovat celkem cca 2,2 mld. EUR.
Plánována je dostavba několika páteřních tratí, které by měly zlepšit napojení na evropskou železniční síť. Nejvíce aktuální
je dokončení koridoru Sines-Badajoz, které mimo jiné zahrnuje výstavbu úseku Évora-Elvas o délce 79 km. Hodnota
investice by měla dosahovat 900 mil. EUR. Kromě výstavby nových tratí je plánována elektrifikace a modernizace
stávajících. Příležitostí pro české firmy je i plánované posílení městské hromadné dopravy v největších městech Lisabonu a
Portu, zejména co se týče příměstských železnic a tramvají.

Perspektivní sektor Konkrétní příležitosti
Civilní letecký průmysl HS 8526 - Radiolokační a radiosondážní přístroje,

radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení
HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802
HS 8805 - Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

Energetický průmysl HS 8402 - Parní kotle
HS 8410 - Vodní turbíny, vodní kola a jejich regulátory
HS 8535 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně
el. obvodů aj. › 1 000 V

Chemický průmysl HS 2827 - Chloridy, chlorid-oxidy a chlorid-hydroxidy;
bromidy a bromid-oxidy; jodidy a jodid-oxidy
HS 2844 - Radioaktivní chemické prvky a radioaktivní
izotopy a směsi.
HS 3407 - Modelovací pasty, pasty pro zábavu dětí,
pasty v zubním lékařství ap.
HS 3913 - Přírodní polymery a modifikované přírodní
polymery j.n.
HS 3606 - Ferocer aj. pyroforické slitiny ve všech formách

Nábytkářský průmysl HS 4412 - Překližky, dýhované desky a podobné vrstvené
dřevo
HS 4416 - Rámy dřevěné na obrazy, zrcadla ap.
předměty

Obranný průmysl HS 9301 - Vojenské zbraně, jiné než revolvery, pistole a
zbraně čísla 9307
HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo
9304
HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307
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Stavební průmysl HS 2507 - Kaolin a jiné kaolinitické jíly, též kalcinované
HS 4906 - Plány a výkresy pro stavební, strojnické,
průmyslové, obchodní ap. účely, ruční originály
HS 6903 - Ost. žáruvzdorné keramické výrobky
HS 7206 - Železo a nelegovaná ocel v ingotech nebo v
jiných primárních formách (kromě železa čísla 7203)
HS 7215 - Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované
oceli
HS 7224 - Ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných
primárních formách; polotovary z ost. legované oceli.
HS 7301 - Štětovnice ze železa nebo oceli, též vrtané,
ražené nebo vyrobené ze sestavených prvků
HS 7317 - Hřebíky, cvočky, napínáčky ap. ze železa
HS 7402 - Měď nerafinovaná, anody pro rafinaci
HS 7403 - Měď rafinovaná, slitiny mědi netvářené
HS 8467 - Ruční nástroje a nářadí, pneumatické,
hydraulické nebo s motorem

Strojírenský průmysl HS 8442 - Stroje, přístroje pro přípravu, zhot. desek,
válců a j. tiskařských pomůcek
HS 8460 - Obráběcí stroje pro odstraňování ostřin, k
broušení, honování aj. konečnou úpravu kovů

Textilní a obuvnický průmysl HS 4104 - Kůže vyčiněné dobytka hovězího koní aj
lichok.
HS 5208 - Tkaniny bavlněné nad 85 % do 200 g.m-2
HS 5309 - Tkaniny lněné
HS 5509 - Příze z vláken střižových chemických
laminované
HS 5810 - Výšivky v metráži pásech nebo jako motivy
HS 5907 - Textilie jinak provrstvené ap., plátno malované
HS 6404 - Obuv se svrškem z textil. materiálů
HS 8445 - Stroje pro přípravu, spřádání, textilních vláken
aj. stroje na výrobutextilních přízí
HS 8451 - Stroje na praní žehlení barvení apod. látek
příze

Vodohospodářský a odpadní průmysl HS 9025 - Hydrometry a podobné plovoucí přístroje,
teploměry, barometry, vlhkoměry aj. zařízení

Zdravotnický a farmaceutický průmysl HS 9012 - Mikroskopy jiné než optické, difraktografy
HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské
nástroje a přístroje aj.
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Zemědělský a potravinářský průmysl HS 0410 - Jedlé produkty živočišného původu, jinde
neuved.
HS 1109 - Pšeničný lepek, též sušený
HS 1205 - Semena řepky nebo řepky olejky, též drcená
HS 1207 - Ost. olejnatá semena a olejnaté plody, též
drcené
HS 1210 - Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin
HS 1503 - Stearin, olein z vepřového sádla, oleostearin
aj.
HS 2203 - Pivo ze sladu
HS 8432 - Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví
a lesnictví ap.
HS 8706 - Podvozky (chassis) vybavené motorem, pro
motorová vozidla čísel 8701 až 8705

Zpracovatelský průmysl HS 4706 - Vlákniny z jiných celulózových vláknovin
HS 4806 - Rostlinný pergamen, nepromastitelné papíry,
pauzovací papíry aj.
HS 7104 - Syntetické nebo rekonstituované drahokamy
nebo polodrahokamy
HS 8305 - Mechaniky pro pořadače aj., sponky ap. z
kovů obecných
HS 9002 - Čočky, hranoly, zrcadla aj. optické články z
jakéhokoliv materiálu

Železniční a kolejová doprava HS 7302 - Konstrukční materiál pro stavbu železničních
nebo tramvajových tratí ze železa nebo oceli
HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových
lokomotiv nebo kolejových vozidel
HS 8608 - Kolejový svrškový upevňovací materiál a
zařízení; mechanické přístroje a signalizační zařízení

5.2 Kalendář akcí

Nejvýznamnější veletrhy a výstavy v Portugalsku v roce 2019

Termín FIL - Mezinárodní výstaviště Lisabon
8. - 11. 5. Tektónika - Mezinárodní veletrh stavebnictví a veřejných

staveb
8. - 11. 5. SEGUREX - Mezinárodní veletrh civilní ochrany,

bezpečnosti a obrany
21. - 23. 5. PORTUGAL SMARTCITIES SUMMIT by Green Business

Week
6. - 7. 7. Mezinárodní veletrh řemeslných výrobků
9. - 13. 10. SIL - Portugalský veletrh realit
9. - 13. 10. Intercasa - Mezinárodní veletrh vnitřních a vnějších

dekorací
9. - 13. 10. LXD - Lisboa Design Show
24. - 26. 10. DECORHOTEL - Veletrh produktů a služeb pro hotelnictví
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4. - 7. 11. Web Summit - největší světový veletrh technologií
21. - 24. 11. Lisboa Games Week - přehlídka herního a digitálně

zábavního průmyslu
22. - 24. 11. Mecânica – Mezinárodní veletrh nástrojů, náhradních

dílů, součástek a doplňků osobních a nákladních vozidel

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Lisabon - FIL.

Termín Exponor Porto
30. 3. - 1. 4. EXPOCOSMÉTICA a HEALTH FOR BEAUTY - veletrh

kosmetiky a krásy
16. - 18. 5. 360 TECH INDUSTRY - Mezinárodní veletrh Průmyslu 4.0,

robotiky, automatizace a kompozitů
4. - 8. 9. IDF by Interdecoração - Veletrh designu a dekorací
26. - 28. 9. Homeing - Interior Design and Home Living
26. - 29. 9. PORTOJÓIA - Mezinárodní veletrh šperkařství a

hodinářství
26. - 28. 10. In Beauty - Mezinárodní veletrh estetiky, kosmetiky a

péče o vlasy
7. - 9. 11. MAQUISHOES – EXPOCOURO - Veletrh strojů,

technologií a příslušenství pro obuvnický průmysl
7. - 9. 11. FIMAP - Mezinárodní veletrh strojů, příslušenství a

služeb pro dřevařský průmysl
21. - 24. 11. ELETRICA - Veletrh elektrických a elektronických zařízení
21. - 24. 11 CONCRETA - Veletrh stavebnictví, rekonstrukcí,

architektury a designu

Více informací je k dispozici na stránkách Mezinárodního výstaviště Porto - Exponor.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Portugalsko je standardním vyspělým trhem, který je součástí společného trhu EU.

Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Portugalsko je těsně navázáno na své tradiční dodavatele – Španělsko, Německo, Francii a další členské země
EU. Případným zájemcům o vývoz do Portugalska lze doporučit navázat partnerství se silnými místními firmami, což může
pomoci také k proniknutí do některých afrických teritorií, zejména Angoly, Mosambiku či dalších bývalých portugalských
kolonií. Také účast v tendrech vyhlašovaných v Portugalsku bez silného domácího a místních poměrů dobře znalého
partnera obvykle nemá velkou šanci na úspěch.

Distribuční a prodejní síť dosahuje v současné době jedné z nejvyšších úrovní centralizace v rámci států Evropské unie.
Pro případnou realizaci spotřebního zboží na portugalském trhu je proto výhodnější navazovat přímé obchodní vztahy s
největšími společnostmi v oblasti hypermarketů - Makro, Jumbo (skupina Auchan), Modelo-Continente (skupina Sonae),
Pingo Doce (skupina Jerónimo Martins), nebo s distribučními a obchodními společnostmi a asociacemi.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Portugalsko je od roku 1993 součástí vnitřního trhu EU, kde jsou garantovány čtyři základní svobody (volný pohyb osob,
zboží, služeb a kapitálu). Spolu s vnitřním trhem existuje celní unie, kde dochází k pohybu zboží mezi členskými státy EU
bez omezení. Proto obchod mezi Českou Republikou a Portugalskem není zatížen žádnými cly, poplatky nebo
množstevními omezeními. Pro účel monitoringu objemu intrakomunitárního obchodu slouží statistický systém Intrastat,
kde vývozci a dovozci mají povinnost vyplňovat formulář, v případě, že dováží/vyváží do členských zemí EU. Výhody
plynoucí z celní unie a vnitřního trhu je možné odepřít pouze v případě, jedná-li se o ochranu životního prostředí, zdraví,
a života lidí a zvířat, ochranu rostlin, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti či ochranu národního kulturního dědictví.
Tyto limity však nelze aplikovat svévolně a diskriminačně.

Pro obchod se státy mimo EU se uplatňuje jednotný celní sazebník (TARIC), ustanovený Evropskou komisí. Veškerá data
související s vývozem a dovozem do třetích zemí se zaznamenávají do statistického systému Extrastat.
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6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Proces založení obchodní společnosti v Portugalsku:

• Definice aktivity společnosti a její jméno
• Určení data ve veřejné listině pro založení společnosti
• Podpis veřejné listiny u notáře (společnost však může být založena i online na portálu www.empresanahora.pt nebo

www.portaldaempresa.pt)
• Deklarace začátku činnosti a registrace jako plátce daní
• Registrace u obchodního rejstříku
• Registrace u správy sociálního pojištění

Na stránkách agentury AICEP lze nalézt bližší údaje týkající se podnikání fyzických i právnických osob v Portugalsku. Další
informace poskytne Centrum podnikatelských aktivit či web Světové banky.

Přehled právních forem společností v Portugalsku

název český ekvivalent počet členů počáteční kapitál ručení za závazky

EMPRESÁRIO
EM NOME
INDIVIDUAL

OSVČ 1 není určena min.
hodnota

neomezené

SOCIEDADE
UNIPESSOAL POR
QUOTAS

1 není určena min.
hodnota

omezené do hodnoty
kapitálu společnosti

SOCIEDADE POR
QUOTAS

s.r.o min. 2 není určena min.
hodnota

omezené do hodnoty
společnosti

SOCIEDADE
ANÓNIMA

a.s. min. 5 akcionářů min. 50 000 € každý společník do
hodnoty vkladu
společníka

SOCIEDADE EM
NOME COLECTIVO

v.o.s min. 2 není určena min.
hodnota

neomezené
započítává se
i majetek společníků

SOCIEDADE EM
COMENDITA
SIMPLES

Komanditní
společnost

min. 2 min. 50 000 € komandista -
omezená do výše
vkladu,
komplementář
neomezené

SOCIEDADE EM
COMENDITA POR

Komanditní
společnost akciová

min. 2 min. 5 000 € každý společník do
hodnoty svého
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ACOES vkladu

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Portugalský trh je prakticky stejně náročný pro uplatnění zahraničního zboží jako trhy ostatních členských států EU. Z této
reality vyplývají rostoucí náklady na realizaci zboží na portugalském trhu, a to zejména na propagaci a zavádění nových
výrobků. Rovněž ceny marketingových služeb jsou srovnatelné s náklady v zemích EU. Lze doporučit vyhledání
portugalského partnera pomocí průmyslových a podnikatelských asociací a případnou nabídku časově omezené
exkluzivity pro zastoupení zboží nebo služeb na portugalském trhu. Silného a prostředí znalého partnera lze doporučit
také při účasti ve veřejných soutěžích.

Nejvýznamnější veletržní akce a výstavy se konají v Lisabonu a Portu, viz kapitola 5.2.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví

Problematika duševního vlastnictví je v Portugalsku upravena v zákonech Código da Propriedade Industrial (CPI) a
Código do Direito de Autor e dos Direitos Conexos Português (C.D.A.D.C). Systém ochrany duševního vlastnictví
v Portugalsku je dán legislativou Evropské Unie a mezinárodními smlouvami, jimiž je Portugalsko vázáno. Portugalsko je
také členem Světové organizace pro duševní vlastnictví (WIPO) v Ženevě.

Registrace ochranných známek, patentů a designu probíhá u Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Národní institut
průmyslovýého vlastnictví - INPI). Ochranou autorských práv se zabývá Inspecção Geral das Actividades Culturais (Obecná
inspekce kulturních aktivit - IGAC). Všechny komunitární ochranné známky a design registrované u Úřadu pro harmonizaci
vnitřního trhu (OHIM) jsou platné v Portugalsku. Portugalsko také uznává ochranné známky registrované v rámci WIPO.

Od roku 2012 v Portugalsku existuje specializovaný soud zaměřený výhradně na ochranu duševního vlastnictví. Tento
soud by vytvořen na základě Memoranda o porozumění mezi Trojkou a portugalskou vládou. Momentálně na tomto
soudě pracují dva soudci.

Další ze způsobů, jak řešit spory týkající se duševního vlastnictví, je před arbitrážním centrem pro průmyslové vlastnictví,
doménová jména a název firem (ARBITRATE). Arbitráže může být vedena v portugalštině nebo v angličtině, a to i online.

6.6 Trh veřejných zakázek

Režim zadávání veřejných zakázek je v Portugalsku aplikován podobně jako v ostatních členských státech Evropské unie
(povinné je zveřejnění alespoň v jednom celostátním deníku a v Diário da República - sbírka zákonů). Z tohoto hlediska
jsou významné zejména projekty, které jsou v programu investiční politiky vlády. Jsou převážně zaměřeny na budování a
zlepšování infrastruktury a na ekologii. Realitou zůstává, že podstatně větší možnosti podílet se na projektech v rámci
veřejných zakázek mají ty firmy, které úzce spolupracují s místními subjekty, neboť ty znají podstatně lépe místní zvyklosti
a mají potřebné osobní kontakty.

Velké soutěže s mezinárodní účastí vyhlašuje portugalská vláda a ministerstva na internetových stránkách EU Tenders
Electronic Daily, proto lze jen doporučit jejich průběžné sledování. Všechny veřejné zakázky (celostátního i místního
významu ze všech oborů) jsou uveřejňovány specializovaném vládním portálu Base. Přehlednější jsou však soukromě
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provozované portály jako například Vector 21, který sice vyžaduje placenou registraci, ale umožňuje vyhledávání a zasílání
aktuálních informací prostřednictvím e-mailu.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Při uzavírání obchodních smluv se doporučuje, aby tyto smlouvy obsahovaly klauzuli o určení rozhodného práva a místa
řešení sporů. Nebudou-li tyto informace zmíněny ve smlouvě, může se pro spory mezi občany z Evropské Unie použít
Nařízení č. 1215/2012 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech a
Nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

Česká republika v roce 1993 uzavřela s Portugalskem bilaterární Dohodu o ochraně přímých zahraničních investic.
V případě investičního sporu by se měl investor nejprve snažit vyřešit daný spor smírem a domluvit se s daným státem.
Pokud situaci nelze vyřešit tímto způsobem a trvá-li tento stav déle než 6 měsíců, investor má právo se obrátit na soud
v místě své investice nebo se může obrátit na International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) či může
využít ad hoc arbitráže s pravidly UNCITRAL.

Portugalská advokátní komora: e-mail: dept.administrativo@cg.oa.pt , tel. +351 21 8823550, fax +351 21 8862403.

V případě neznalosti cizího jazyka existuje možnost využít služeb portugalské advokátní kanceláře JUDr. Tatiany Kytkové
(tatiana.kytkova-52707L@adv.oa.pt, tel. +351 91 38 34 311), se kterou je možno komunikovat česky/slovensky.

Rizika místního trhu

Podmínky, které české exportéry zboží a služeb čekají na portugalském trhu, jsou srovnatelné s podmínkami v ostatních
členských státech Evropské unie. České podnikatelské subjekty musejí vycházet především z toho, že portugalský trh je
náročným trhem členského a standardního státu EU, zejména po vstupu do eurové oblasti. Z tohoto pohledu nejsou čeští
vývozci vystaveni velkým obchodním a podnikatelským rizikům. Přesto je nutné počítat s tím, že v některých případech
může dojít k riziku nesplácení splatných závazků.

V Portugalsku platí obdobné podmínky jako v ostatních státech EU. Při navazování nových kontaktů zejména při českém
vývozu do Portugalska doporučuje ZÚ Lisabon využít služeb mezinárodní společnosti Dun&Bradstreet, dostupných v ČR
například prostřednictvím společnosti Bisnode, případně jiné firmy, která poskytuje základní kancelářské či bankovní
informace, a v případě nových obchodních partnerů používat zajištěné způsoby placení, a to i v případě rozpracování
větších zakázek.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Portugalsko se nevyznačuje výrazně odlišnými zvyklostmi ve srovnání s ostatními jihoevropskými státy. Při sjednávání
schůzek je třeba počítat s delší časovou prodlevou při komunikaci (pokud se nejedná o partnery, které dobře a dlouho
známe). Doba oběda (přibližně 13:00 - 15:00 hod.) je „posvátná“ a očekává se, že bude respektována. Je však možné
partnera pozvat na pracovní oběd. Naproti tomu je běžné mít pracovní schůzku třeba v pátek v 18 hodin. V zemi se lze
relativně dobře dohovořit kromě portugalštiny i anglicky, a to zvláště na státních úřadech a s partnery zvyklými na
komunikaci s cizinci. Španělština je přijatelná jako komunikační jazyk, většina Portugalců jí přinejmenším rozumí, přesto je
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lepší angličtina. Zejména starší generace nezřídka ovládá také francouzštinu.

V Portugalsku jsou následující národní svátky:

• Nový rok - 1. leden
• Velký pátek - pohyblivý svátek (březen-duben)
• Den svobody - 25. duben (výročí tzv. Karafiátové revoluce 1974)
• Svátek práce - 1. květen
• Svátek těla a krve páně - Corpus Cristi - pohyblivý svátek (60 dní po velikonocích)
• Den Portugalska, Camõese a Portugalských společenství - 10. červen
• Nanebevzetí Panny Marie - 15. srpen
• Svátek vyhlášení republiky - 5. říjen
• Svátek všech svatých - 1. listopad
• Svátek obnovení nezávislosti - 1. prosinec
• Neposkvrněné početí - 8. prosinec
• Vánoce - 25. prosinec

Mimo národních svátků v Portugalsku existují i svátky regionální a městské (např. Lisabon - 12. 6., sv. Antonín; Porto - 24.
6., sv. Jan)

Obvyklá pracovní doba je v Portugalsku ve státním sektoru 9:00 - 12:30 hod. a 14:00 - 18:00 hod.

Banky jsou pro veřejnost otevřeny od 9:00 hod. do 15:00 hod.

Velké supermarkety a nákupní centra mají otevřeno od 9:00 do 23:00 hod., v neděli od 9:00 do 22:00 hod.

Běžné obchody otevírají v 9:00 nebo 10:00 hod. a zavírají kolem 19:00 hod.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup a pobyt v Portugalsku režim volného pohybu osob, tj. stejné podmínky jako pro občany ostatních států EU.
Občané ČR tak mohou vstupovat do Portugalska s platným cestovním pasem nebo s platným občanským průkazem. Při
pobytu delším než 90 dní je nutné požádat o registraci v místě bydliště. Další informace jsou k dispozici na webu
cizinecké policie SEF.

Od roku 2006 nepotřebují čeští občané pracovní povolení, chtějí-li se ucházet o zaměstnání v Portugalsku.

Portugalsko obecně nevykazuje žádná zvláštní nebo mimořádná rizika pro cizince. V zemi existuje obecná kriminalita, jejíž
míra nijak zvlášť nevybočuje z průměru v Evropě. Při zaparkování vozidel - i na veřejných parkovištích u turistických
atrakcí - se doporučuje neponechávat ve vozidle žádné cennosti a doklady, a to zejména na viditelných místech. V noci a
na některých místech Lisabonu i ve dne je nutná zvýšená opatrnost z důvodu hrozby kapesních krádeží v turisticky
exponovaných zónách. V centru větších měst se na frekventovaných místech někdy vyskytují „dobrovolní hlídači“, kterým
se běžně platí „za ostrahu“ cca 0,50 - 2 Euro. V případě nezaplacení může někdy dojít i k poškození vozu.

V silniční dopravě má Portugalsko jednu z největších nehodovostí na počet obyvatel, je proto nutné počítat s velkou
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neukázněností a nevyzpytatelností portugalských řidičů.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Portugalsko jako člen Evropské unie aplikuje na svém území legislativu EU, která umožňuje volný pohyb pracovní síly. Při
registraci na příslušném finančním úřadě a na správě sociálního zabezpečení je nutno předložit platný osobní doklad.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

V Portugalsku jsou státní a soukromá zdravotnická zařízení. Soukromá mají zpravidla vyšší odbornou úroveň, kratší čekací
doby, jsou technicky lépe vybavena, ale samozřejmě mají i vyšší sazby (např. stomatolog 50 – 80 EUR registrace, samotné
základní ošetření bolesti zubu kolem 60 EUR a více; obdobné sazby jsou i u jiných druhů lékařské péče). Platí se hotově,
kreditní kartou, prostřednictvím pojišťovny nebo šekem. V naléhavých případech se doporučuje ošetření na pohotovosti
(Urgência; za ošetření se platí).

Občané ČR mohou využívat evropský (EU) systém lékařského ošetření, přičemž se prokazují Evropským průkazem
zdravotního pojištění. Na základě tohoto průkazu mají občané ČR v Portugalsku nárok, za stejných podmínek jako občané
Portugalska, na lékařsky nezbytnou zdravotní péči s přihlédnutím k povaze nemoci a očekávané délce pobytu. Vzhledem
k tomu, že výše uvedený systém většinou nezahrnuje převoz nemocného do ČR, a k výše zmíněným vysokým doplatkům,
Velvyslanectví České Republiky v Lisabonu důrazně doporučuje všem českým cestovatelům do Portugalska uzavřít na
dobu pobytu cestovní zdravotní pojištění.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky v Lisabonu
(Embaixada da República Checa em Lisboa)
Rua Pêro de Alenquer, 14,
Restelo 1400-294 Lisboa
Tel.: +351-21 301 04 87, 21 301 35 29
Fax: +351- 21 301 06 29
E-mail: lisbon@embassy.mzv.cz
E-mail (konzulární úsek): consulate_lisbon@mzv.cz
E-mail (ekonomický úsek): commerce_lisbon@mzv.cz
Web: http://www.mzv.cz/lisbon

Hodiny konzulárního úseku pro veřejnost jsou od pondělí do čtvrtka od 9:00 do 12:00 hod.

Pozn.: Velvyslanectví ČR v Lisabonu je akreditováno také pro Kapverdskou republiku a Demokratickou republiku Svatého
Tomáše a Princova ostrova.

Honorární konzulát ČR v Porto
Praça General Humberto Delgado, 267, Piso 4, Sala 12.
4000-288 Porto
Tel: +351 933 229 423
E-mail: porto@honorary.mzv.cz
Web: http://www.czporto.pt

Hodiny pro veřejnost jsou v úterý od 9:30 do 12:00 hod.

Honorární konzulát ČR ve Faro
Avenida 5 de Outubro, 55, I. Esq. 8000 Faro
Tel.: +351-289 804 478
Fax: +351-289 806 310
E-mail: faro@honorary.mzv.czWeb: http://www.farocz.org

Hodiny pro veřejnost jsou ve středu od 15:00 do 18:00 hod.

Honorární konzulát ČR v Ponta Delgada (Sao Miguel, Azorské ostrovy)
Rua Manuel da Ponte 29, 9500-085 Ponta Delgada, Açores, Portugal
tel. +351-296 201 830, fax: +351-296 201 839
E-mail: geral@lcca.pt
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Hodiny pro veřejnost jsou ve středu od 9:00 do 12:30 hod. a od 14:00 do18:00 hod. (po předchozí domluvě).

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)

Teritoriální odbor na MZV ČR
Odbor států jižní a jihovýchodní Evropy
Ministerstvo zahraničních věcí ČR
Loretánské náměstí 5 118 00 Praha 1
Tel. +420 224 183 197

Teritoriální odbor na MPO ČR
Odbor zahraničně-ekonomických politik I
Ministerstvo průmyslu a obchodu Politických vězňů 20, 112 49 Praha 1
Tel.+420 2 2485 2491

Žádná z českých vládních agentur nemá v Portugalsku své stálé zastoupení.

Zahraniční kancelář CzechTrade, v jejíž působnosti je Portugalsko, sídlí v Madridu:

Agencia de Promoción Comercial de la República Checa - CzechTrade
C/Apolonio Morales n°6, 305 - A 28036 Madrid
tel.: 0034 91 571 86 15 fax: 0034 91 572 29 50
e-mail: madrid@czechtrade.cz

Rovněž zastoupení nejbližší zastoupení agentury CzechTourism se nachází v Madridu:

Oficina Nacional Checa de Turismo - CzechTourism
Representación para España y Portugal Avda. Pío XII, 22-24 28016 Madrid
tel.: 0034 91 345 71 12 fax: 0034 91 359 25 27
e-mail: madrid@czechtourism.com

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• +351 919 319 422 - nouzová linka Velvyslanectví ČR v Portugalsku
• 112 - jednotné bezplatné tel. číslo pro stavy nouze (záchranka, policie, hasiči)
• 808 250 143 - intoxikace
• 118 - informace o národních telefonních číslech
• 800 216 200 - informace o mezinárodních telefonních číslech
• 171 - mezinárodní telefonické hovory s operátorem
• 218 413 700 - letiště v Lisabonu - informace o příletech a odletech
• 800 296 296 - linka na pomoc turistům

7.4 Internetové informační zdroje
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Prezident

• www.presidencia.pt

Vláda

• www.portugal.gov.pt

Vybraná ministerstva

• Ministerstvo hospodářství
• Ministerstvo financí
• Ministerstvo zahraničních věcí
• Ministerstvo národní obrany
• Ministerstvo zemědělství, lesnictví a rozvoje venkova
• Ministerstvo moře
• Ministerstvo vnitra
• Ministerstvo spravedlnosti
• Ministerstvo zdravotnictví
• Ministerstvo školství
• Ministerstvo plánování a infrastruktury
• Ministerstvo vědy, technologie a vysokého školství
• Ministerstvo práce, solidarity a sociálního zabezpečení

Vládní agentury řízené Ministerstvem hospodářství

• www.portugalglobal.pt - AICEP (vládní agentura na podporu investic a zahrničního obchodu - obdoba CzechTrade +
CzechInvest

• www.iapmei.pt/ - IAPMEI (vládní agentura na podporu malého a středního podnikání); spravuje i databázi nabídek a
poptávek ze zahraničí.

Banky

• www.bportugal.pt - Banco de Portugal (centrální banka)
• www.cgd.pt - Caixa Geral de Depósitos - největší portugalská banka
• www.millenniumbcp.pt - Millennium BCP - největší soukromá banka

Národní statistický úřad

• www.ine.pt

Nevládní průmyslové a podnikatelské asociace

• www.aip.pt – AIP (portugalská průmyslová asociace) v Lisabonu a pobočkami po celém Portugalsku; nejvýznamnější
nevládní asociace v Portugalsku

• www.fil.pt – FIL Lisabonu; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AIP Lisabon
• www.aeportugal.pt – AEP Porto (portugalská podnikatelská asociace) - druhá nejdůležitější nevládní asociace
• www.exponor.pt – EXPONOR Porto; pořadatel veletrhů, výstav apod., účelová organizace AEP Porto
• www.anpme.pt – ANPMES (Asociace malých a středních podniků) s aktivitami v oblasti průmyslu, obchodu, služeb,

zemědělství, rybolovu, turistice, stavebnictví aj.
• www.aida.pt – Průmyslová asociace v Aveiro; cca 250 km severně od Lisabonu
• www.aiminho.pt – Průmyslová asociace v Minho; zahrnuje oblast Braga - Guimarães - Viana do Castelo, Barcelos, Vila

Nova de Famalição - Fale - Valença - Arcos de Valdevez - Melgaço
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Důležité adresy pro podnikatele

• www.portaldasfinancas.gov.pt/at/html/index.html - Generální ředitelství daní a cel
• www.vector21.com/cp – oficiální server státní správy - přehled o všech veřejných soutěžích (tendrech), které jsou v

Portugalsku vyhlašovány
• www.irn.mj.pt/IRN/sections/inicio – Notářský a registrační institut
• www.guianet.pt – rozcestník odkazů dle různách oborů
• www.acap.pt – Asociace obchodníků s automobily (ACAP)
• www.animee.pt – Národní asociace elektrického a elektronického průmyslu (ANIMEE)
• www.anivec.com – Národní asociace oděvního a textilního průmyslu (ANIVEC)
• www.aecops.pt – Asociace podnikatelů ve stavebnictví a veřejných pracích (AECOPS)
• www.apiee.pt – Portugalská asociace energetického průmyslu (APIEE)
• www.afia.pt – Asociace výrobců automobilového průmyslu (AFIA)
• www.fipa.pt – Federace portugalského zemědělsko-potravinářského průmyslu (FIPA)
• www.aiccopn.pt – Asociace stavebního průmyslu a veřejných prací, Porto (AICCOPN)

Hlavní internetové vyhledávače:

• www.sapo.pt
• www.pai.pt - Zlaté stránky
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