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País em Ficha 

 

 

Área:    2.586 km2  

População:       524900 mil habitantes (estimativa 2014) 

Densidade populacional:    202,2 hab./Km2 (Estimativa 2013) 

Designação Oficial:     Grão-Ducado do Luxemburgo 

Forma de Estado:     Monarquia Constitucional 

Chefe do Estado:    Grão-Duque Henri Albert Félix Marie Guillau  

Primeiro-Ministro:      Xavier Bettel  

Data da atual Constituição:  17 de outubro de 1868. Posteriormente, foram introduzidas 

várias alterações, a última das quais a 19 de novembro de 2004. 

Capital: Cidade do Luxemburgo 

Outras cidades importantes:  Esch-sur-Alzette, segunda cidade mais povoada e a 

mais importante quanto à actividade industrial; 

Diekirch, capital do distrito do Norte, com relevância 

local a nível administrativo e judicial, Differdange; 

Dedelange; Pétange; Sanem. 

Divisão Judicial:  2 Comarcas: Luxemburgo (Capital) e Diekirch 

(capital do distrito de Diekirch - Centro/Norte). 



 Luxemburgo 

2015 
 

                                                             GDEE - GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPRESARIAL 

 

3 

  
 

    

Divisão Administrativa: 106 Câmaras Municipais (Communes), 12 Cantões, 3 

Distritos. 

   

Religião: A maioria da população é cristã; cerca de 87% é 

católica romana e uma minoria é protestante, judaica e 

muçulmana 

Língua: O “letzeburgish” (luxemburguês) é a língua nacional 

desde 1985, sendo o francês e o alemão igualmente 

línguas oficiais. O inglês é amplamente falado. 

Unidade monetária/    1 EUR = 1,2673 USD ( Outubro 2014) 
sistema bancário:  Rede bancária diversificada e apta a qualquer 

operação em todas as agências tanto na capital como 
nas outras regiões. 

  

Risco de Crédito:  País "não classificado" na tabela risco-país da OCDE. 

Não é aplicável o sistema de prémios mínimos. 

 
  

Clima:  Temperaturas médias: máxima 20,5º; mínima – 1,3º. 

No Inverno a temperatura mínima regista valores 

negativos podendo, excecionalmente, atingir –15º. 
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Missão Empresarial ao Luxemburgo 

Promovida pelo Município de Santa Maria da Feira, integrada no Projeto Bizfeira, esta Missão 

Empresarial Multissectorial ao Luxemburgo (setores da construção, casa e decoração), esta mostra 

será uma oportunidade para os empresários exporem os seus produtos e explorarem oportunidades 

de negócio. 

Pretende-se ainda proporcionar às empresas o contacto com parceiros locais de referência que 

tenham relevância para os seus negócios, conhecer os principais operadores do mercado no setor de 

cada empresa, a concorrência e o perfil dos consumidores, bem como estabelecer contactos com a 

diáspora portuguesa do meio local. 

 

1. Situação Económica e Perspetivas 

 

O Luxemburgo tem uma das economias mais dinâmicas e abertas da União Europeia. Em 2013, o 

PIB cresceu de 2% e em 2014 as previsões apontavam para +2,9%. Com uma produtividade acima 

da média europeia, uma baixa taxa de desemprego (ca. 7%) e uma gestão das finanças públicas 

muito rigorosa (a dívida pública é hoje de cerca de 20% do PIB), o Luxemburgo conta com um alto 

nível de vida e é um dos poucos países da UE que conserva até hoje o famoso Triple A outorgado 

pelas agências de rating. 

Caracterizado pelo seu alto desempenho em termos de qualidade e eficiência, e onde o ambiente de 

negócios é realmente global, o país beneficia do facto de estar situado no núcleo económico e 

político da EU, tendo também por característica proeminente ser o centro de uma da Regiões mais 

integradas da Europa (Saar-Lor-Lux, 11 milhões de consumidores), na qual não existem fronteiras 

económicas, nem demográficas. 

Outro atributo importante é a congregação das culturas latina e germânica que ali se combinam, uma 

vantagem estratégica para qualquer firma do Sul da Europa ali implantada. Além disso, num país 

onde se vive quotidianamente a globalização económica e onde se falam correntemente pelo menos 

quatro línguas, a forte presença de emigrantes portugueses e luso-descendentes (ca. de 20% 
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da população), é um benefício indubitável para qualquer empresa portuguesa que deseje explorar 

este mercado. 

São identificados alguns sectores com potencial para as empresas portuguesas, 

nomeadamente: logística, electrónica, sector aeroespacial, componentes e ecotecnologias, 

biotecnologias, ciências da vida, indústria química, farmacêutica e metalomecânica, sector 

financeiro, ICT, medias e retalho. Também os novos materiais e tecnologias de construção 

sustentável, o sector do vidro têm vindo a merecer especial atenção, bem como o sector agro-

alimentar pela enorme diáspora portuguesa existente neste país. 

1.1.1 Política Interna 

Um novo Governo de coligação tomou posse em Dezembro de 2013. A coligação inclui o Partido 

Democrático de centro-direita (DP) e dois partidos de esquerda, o Partido Socialista dos 

Trabalhadores (LSAP) e o Partido Verde. O Governo é liderado por Xavier Bettel do DP como 

Primeiro-Ministro.  

O próximo teste eleitoral será nas eleições comunais (locais) em 2017. A próxima eleição geral 

está agendada para 2018. O sistema de representação proporcional implica que os governos de 

coligação sejam a norma.  

A "Coligação Gâmbia" – assim chamado porque as diferentes cores associadas com os três 

partidos coincidem com os da bandeira da Gâmbia – marca a 1ª vez desde 1945 (exceto 1974-1979) 

que o Governo não é liderado pelo Partido Popular Social Cristã (Chrëschtlech Sozial Vollekspartei: 

CSV). 

1.1.2 Política Externa  

Em 2013, observou-se um crescimento de 2.1%, a um ritmo significativamente mais rápido do que a 

média da Zona Euro. No último trimestre de 2013, o PIB acelerou para 3.0%, sugerindo que a 

economia pode ter entrado num período de expansão relativamente sustentado.  

O crescimento foi impulsionado principalmente pela recuperação da indústria e da construção, com a 

produção no setor industrial a retornar a valores próximos dos observados em 2010, suportada pela 

recuperação dos mercados de exportação dentro da Zona Euro. 

A construção está a ser beneficiada pela crescente procura nos setores do imobiliário comercial e 

residencial, impulsionada, em parte, por uma população que está a aumentar a um ritmo superior a 

2% ao ano, como resultado da imigração.  

O PIB deverá crescer, respetivamente, 2.5% e 2.6% em 2014 e 2015. 
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A recuperação económica deverá estar difusa quase uniformemente nos diversos setores. O setor 

financeiro parece estar a adaptar-se mais rapidamente do que o esperado inicialmente ao novo 

quadro regulatório, embora ainda não seja claro se o potencial de crescimento do setor continuará a 

ser tão elevado como foi no passado. 

 Os dados da produção do setor da construção e da indústria estão a apontar também para uma 

recuperação. A melhoria prevista para a confiança empresarial confirma que a expansão económica 

está a ganhar terreno.   

Apesar da recuperação incipiente, o investimento deverá ainda crescer modestamente, com 

empresas propensas a adiarem ou a congelarem os planos de expansão, na medida em que a 

utilização da capacidade instalada também permanece em níveis historicamente baixos e a procura 

dos principais parceiros comerciais do Luxemburgo continua fraca. O investimento deverá ser liderado 

por setores específicos, nomeadamente ao nível das indústrias aeronáutica e de satélite.   

O consumo privado deverá acelerar um pouco para, respetivamente, 2.4% e 2.5% em 2014 e 2015, 

em linha com as boas perspetivas de emprego, o que deverá aumentar o rendimento disponível das 

famílias. As baixas taxas de juro estão a suportar o investimento das famílias, que deverá manter-se 

robusto. As exportações estão a melhorar, com base em melhores perspetivas para a procura 

externa. A contribuição para o crescimento do comércio externo deverá manter-se positivo no período 

2014/15.  

No entanto, esta contribuição para o crescimento deverá diminuir ao longo do horizonte de previsão, 

com as importações a crescerem devido ao dinamismo da procura interna.   

Existem riscos para a previsão em ambos os sentidos e devem-se sobretudo à capacidade do setor 

financeiro para se adaptar à mudança dos negócios e ao novo quadro regulatório. Este facto vai 

determinar, não só as perspetivas para esta indústria, mas, dado o tamanho do setor, também as 

perspetivas para a economia como um todo.  

A economia do Luxemburgo é muito aberta e, portanto, muito vulnerável a choques externos. Mesmo 

após a crise financeira, o setor responde por cerca de 25% do PIB e das receitas fiscais, e por 11% 

do emprego, pelo que a economia está altamente suscetível aos desenvolvimentos neste setor.  

A recuperação da economia tem sido frágil e desigual entre os setores, mas é positivo que o setor 

financeiro, o motor do crescimento económico no passado, tenha mostrado sinais de recuperação a 

partir de 2013. A indústria de fundos de investimento parece ter um desempenho particularmente 

bom. No entanto, as condições para o setor financeiro não são suscetíveis de se tornar tão favoráveis 
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como eram antes da crise 2008/2009, que irá limitar o potencial de crescimento do setor e, 

consequentemente, à economia como um todo.  

Apesar da recuperação, o ímpeto de crescimento do PIB permanecerá mais moderada em 2014/15 

do que no período pré-crise de 2008/09, dado que as atividades das instituições financeiras – 

nomeadamente empréstimos obrigacionistas e afluxos de capital para os fundos de investimento (as 

célebres SICAV luxemburguesas) – serão prejudicados pelos danos infligidos aos balanços dos 

bancos e, de um modo geral, aos balanços das empresas. 

1.1.3 Oportunidades 

Um ambiente regulamentar favorável, uma baixa fiscalidade e uma força de trabalho altamente 

qualificada e um elevado nível de integração regional fazem do Luxemburgo um destino atraente 

para investimentos (por exemplo, várias multinacionais de internet, como o Skype, servem o 

mercado europeu a partir do país 

       

1.1.4 Inflação 

 

A taxa de inflação (medida pela variação homóloga do índice harmonizado de preços ao consumidor) 

abrandou em 2013 para uma média anual de 1.7%. O aumento dos preços administrados compensou 

parcialmente as menores pressões inflacionistas vindas dos preços do petróleo.  

Em linha com o resto da Zona Euro, a inflação desacelerou acentuadamente na 1ª parte de 2014, 

pressionada pelos baixos preços do petróleo e dos produtos alimentares internacionais e do euro forte. De 

um crescimento homólogo de 1.5% em dez-13, caiu para uma média de 0.8% entre fevereiro e abril, 

acabando por se situar em 1.2% em julho.   

As pressões inflacionistas internacionais deverão permanecer baixas, pelo que prevemos uma inflação 

média anual de 1.0% em 2014. No entanto, o aumento de 2 p.p. em todas as taxas de IVA (com exceção 

da taxa super -reduzida que deverá manter-se nos 3%) no início de 2015 deverá empurrar a inflação para 

valores acima de 2% no início do ano.  

Dependendo ou não da taxa chegar a 2.5%, isso poderia desencadear a inflação dos vencimentos, salários 

e benefícios sociais. Espera-se que em 2015 a inflação média anual se situe em 2.0% . 
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2. Política Orçamental  

 

O Governo está a fazer da consolidação orçamental um dos elementos centrais da sua política económica. 

No entanto, o esforço de reduzir os gastos públicos poderá ter um impacto superior ao normal no setor 

privado, por causa do sistema de indexação de salários e vencimentos no Luxemburgo.  

O Governo está a manter as limitações lançadas pelo anterior Executivo de aumentos salariais automáticos 

indexados à inflação de uma vez por ano (em vez de uma vez por trimestre). No entanto, em parte devido à 

influência da esquerda, no seu programa, o Governo comprometeu-se em manter o princípio da indexação 

nos salários ligados à inflação, embora também mantenha a possibilidade de ser capaz de suspender a 

indexação em "circunstâncias excecionais".  

Atualmente, a indexação dos salários, pensões e benefícios tem lugar quando o crescimento dos preços é 

de 2.5% ou superior. Os empresários estão preocupados com a possibilidade de o sistema vir a tornar o 

Luxemburgo menos competitivo e aumente a pressão sobre as finanças públicas. 

 

 

2.1.1 Saldo Orçamental 

 

O saldo orçamental registou um ligeiro superavit de 0.1% do PIB em 2013, principalmente devido a 

inesperadas receitas de atividades relacionadas com o IVA do e-commerce e, em menor medida, devido à 

implementação de medidas fiscais previstas no orçamento.  

Apesar das medidas de consolidação adotadas pelo Governo no orçamento de 2013, a despesa pública 

continua a apresentar um crescimento dinâmico.  

 Espera-se que o saldo orçamental de 2014 passe a um pequeno défice de 0.2% do PIB, uma vez que o 

previsto aumento dos gastos públicos deverá compensar outras medidas de consolidação no valor de 0.5% 

do PIB, sendo que nenhuma medida foi anunciada pelo Governo do lado da receita. O défice deverá 

aumentar substancialmente em 2015 para 1.4% do PIB, já que as receitas do IVA do ecommerce deverão 

desaparecer gradualmente, devido às possíveis mudanças na legislação.  

 

O impacto orçamental inicial da queda nas receitas do IVA é estimado em cerca de 1.5% do PIB. Em 

resultado da alteração da regulação da UE, a partir de 2015, o IVA será cobrado no país de residência do 

consumidor, em vez do retalhista. No entanto, a queda nas receitas do IVA deve ser parcialmente 
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compensada pelo aumento de 2 pontos percentuais (p.p.) acima mencionados das taxas do IVA, no valor 

de 0.7% do PIB.   

 

O saldo orçamental estrutural, que em 2013 registou um excedente de 1.4% do PIB, deverá descer em mais 

de 0.75 p.p., em 2014, antes de, eventualmente, se transformar num défice bastante elevado em 2015, após 

outra queda de quase 2 p.p. 

 

Em todo o caso, o rácio da dívida pública em relação ao PIB situou-se em 23.1% em 2013 e deve chegar 

aos 25.5% em 2015. Para além da dívida ser baixa, o Estado tem uma posição patrimonial líquida positiva 

(os ativos financeiros do Estado correspondiam a mais de 80% no final de 2013), ou seja, os seus ativos 

são superiores à sua dívida. Isso dá espaço ao Governo para adotar uma política expansionista, caso seja 

necessário.  

 No entanto, a posição orçamental do Luxemburgo enfrenta numerosos desafios. 

Em primeiro lugar, a referida queda pontual na receita de IVA em resultado da alteração da regulação da 

UE.  Em segundo lugar, na ausência de reformas, o Luxemburgo depara-se com um ambiente de baixo 

crescimento e de elevados custos dos generosos sistemas de previdencial social e de saúde, que serão 

exacerbados pelo envelhecimento da população. 

 

No entanto, dada a posição atual forte, os saldos orçamentais devem permanecer sustentáveis. De resto, o 

baixo nível de tributação atual dá espaço ao Luxemburgo para aumentar as receitas públicas sem perder 

atratividade para os investidores.  

 

Além disso, o compromisso do Governo de regressar aos excedentes orçamentais e de conter a dívida 

pública abaixo de 30% do PIB constitui um bom presságio.  

 

2.1.2 Política Cambial 

 

A promessa do Banco Central Europeu (BCE) em ago-12 de realizar qualquer ação para proteger a Zona 

Euro contribuiu para apoiar e aumentar a tolerância ao risco nos mercados globais. Este apoio permitiu um 

fortalecimento do euro em relação ao dólar até o início de mai-14, sendo que, desde então, tem perdido 

valor, embora a um ritmo mais lento do que era esperado.  

Em 1/set/14, o euro cotava a cerca de 1.31 $/€, tendo chegou a quase 1.40 $/€ em 4/mai.   
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Atendendo ao facto de nos EUA a Fed ter iniciado a remoção de estímulos e de o BCE na reunião de 

setembro ter anunciado novos estímulos, a tendência será de perda de valor do Euro face ao Dólar, que 

deverá fazer este ano uma média anual de 1.34 $/€ e fechar 2016 em 1.20 $/€. 

 

2.1.3 Contas Externas 

 

Espera-se que a balança corrente permaneça excedentária ao longo do período de previsão, mas o 

excedente deverá reduzir-se à medida que o défice da balança comercial de bens se alarga, em resultado 

do crescimento das importações superior ao das exportações.  

Os saldos das balanças de rendimentos e de transferências correntes devem também permanecer em 

défice. A compensação destes défices será feita através de um contínuo e elevado excedente na balança 

de serviços, incluindo serviços financeiros.  

 A Balança Corrente permanecerá excedentária. 

Em resultado dos sistemáticos excedentes na balança corrente, o Luxemburgo detém uma posição de 

investimento internacional positiva, ou seja, é um credor líquido perante o resto do Mundo. 

 

2.1.4 Mercado Laboral  

A criação de empregos em 2013 abrandou para 1.7%, devido a perdas de emprego na construção civil e na 

indústria. Embora o setor financeiro deva continuar a cortar empregos em 2014, a criação de emprego no 

total da economia deve melhorar, juntamente com as perspetivas económicas globais.  

O crescimento do emprego deverá aumentar no horizonte 2014/15 a um ritmo médio anual similar aos 1.7% 

de 2013, enquanto o setor financeiro recupera. No entanto, atendendo ao crescimento da população, a taxa 

de desemprego (de acordo com as regras do Eurostat) subiu para 5.8% em 2013 e deverá subir ligeiramente 

em 2014 para 6.2% (um máximo histórico), mas devendo regressar aos 5.8% em 2015.  

Refira-se que, em julho 2014, a taxa de desemprego atingiu um máximo histórico de 6.3% (atingido também 

em maio), mas continuando bastante aquém da média da Zona Euro (11.5%). 
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3.  

 

 

Membro fundador da União Europeia em 1957, o Grão-Ducado do Luxemburgo também foi um dos 

fundadores do euro em 1999, continuando a promover a integração europeia. Jean-Claude Juncker, do 

Partido Popular Social Cristão, de centro-direita, foi Primeiro Ministro a partir de 1995 de um dos países com 

um dos níveis de rendimento per capita mais elevados do Mundo, não obstante a crise económica global ter 

provocado em 2009 a 1ª recessão em 60 anos.  

  

Durante o século XX, o Luxemburgo evoluiu de uma economia industrial para uma economia de indústria e 

serviços, e dotada de um setor de serviços financeiros muito forte. O Governo está a tentar diversificar a 

economia através da promoção do Luxemburgo como um hub para as tecnologias da informação e 

ecommerce. O país tem uma força de trabalho qualificada e infraestruturas bem desenvolvidas. 

 

O Luxemburgo é o 7º país mais livre entre os 43 países da região da Europa. 

 

3.1.1 Índice de Liberdade Económica 

 

O índice de liberdade económica do Luxemburgo é de 74.2, sendo a 16ª economia mais livre em 2014. A 

sua pontuação geral manteve-se inalterada face ao ano anterior,  com as melhorias na liberdade de trabalho 

e na liberdade de comércio a compensarem as quedas na liberdade empresarial e na liberdade fiscal. 

Ao longo dos 19 anos em que o Luxemburgo integra o Índice, a sua pontuação melhorou em 1.7 pontos. 

Observaram-se melhorias em metade das 10 liberdades económicas, incluindo a liberdade de investimento, 

a gestão das finanças públicas e a liberdade financeira. O Luxemburgo tem sido classificado como uma das 

economias "mais livres”.  

A abertura ao comércio e ao investimento global tem sido a pedra angular da economia eficiente e dinâmica 

do Luxemburgo. Um elevado grau de estabilidade macroeconómica minimiza a incerteza e o quadro 

regulamentar transparente apoia funcionamento das empresas privadas, tornando o Luxemburgo um lugar 

atraente para se realizarem negócios globais. Os serviços financeiros representam um setor económico 

importante no Luxemburgo. 
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3.1.2 Estado de Direito  

O Governo é em grande parte livre de corrupção. As leis anticorrupção são aplicadas de forma eficaz e a 

tolerância mínima para a corrupção incentiva a transparência e a existência de um Governo honesto. O 

sistema judicial é independente e o quadro legal apoia fortemente o Estado de Direito. Os direitos de 

propriedade privada estão bem protegidos e os contratos são seguros.  O Luxemburgo aderiu aos principais 

acordos internacionais sobre direitos de propriedade intelectual.  

A taxa de IRS máxima subiu para 43.6% e a de IRC permaneceu em 21%. Os indivíduos e as empresas 

também pagam uma sobretaxa de 7% a 9% para o fundo de desemprego. Os outros impostos incluem o 

IVA e um imposto sobre sucessões. A carga fiscal global é de 37% do PIB. Os gastos públicos equivalem a 

42% do PIB.  

O quadro regulamentar global é relativamente eficiente e o processo de criação de empresas foi simplificado. 

Preencher os requisitos de licenciamento é menos caro, mas ainda demora mais de 150 dias. O salário 

mínimo é um dos maiores da Europa.  

A estabilidade monetária tem sido bem conservada. O setor agrícola é altamente subsidiado pelo 

Estado e através da Política Agrícola Comum da UE.  

 

4. Turismo 

O turismo no Luxemburgo centra-se, fundamentalmente, no setor do turismo de negócios. Para outros 

setores e/ou motivações, este mercado apresenta uma menor atratividade face a outros destinos europeus. 

O “Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, coloca o Luxemburgo no 23º lugar (16º ao nível da 

Europa), num ranking de 140 países, ficando depois de países como, a Irlanda (19º), Portugal (20º), a 

Dinamarca (21º) e a Noruega (27º). 

Os fluxos financeiros gerados por turistas luxemburgueses em Portugal, entre 2008 e 2012, não tiveram 

grande relevância na atividade turística em Portugal. De acordo com os dados disponíveis verifica-se que o 

peso das receitas geradas por turistas oriundos do Luxemburgo, apenas representou, nestes últimos cincos 

anos, cerca de 1% do total das receitas obtidas por Portugal com a atividade hoteleira. 

No entanto, convém assinalar que estas receitas evoluíram, entre 2008 e 2012, de uma forma sempre 

crescente e a uma taxa média anual próxima dos 12%. 
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5. Relações Internacionais e Regionais 

   

O Luxemburgo integra, entre outras, a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Económico 

(OCDE – http://www.oecd.org), o Banco Europeu para a Reconstrução e o Desenvolvimento (BERD – 

http://www.ebrd.com/pages/homepage.shtml) e a Organização das Nações Unidas (ONU – 

http://www.un.org) e suas agências especializadas (http://www.un.org/en/aboutun/structure/#Others), de 

entre as quais se destacam a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento 

(CNUCED) e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).  

Este país faz parte da Organização Mundial de Comércio (OMC – http://www.wto.org) desde 1 de janeiro 

de 1995. 

A nível regional, o Luxemburgo é membro fundador da União Europeia (UE), faz parte do Conselho da 

Europa, da União da Europa Ocidental (UEO), do Benelux (Belgique-Nederland-Luxembourg) e da Agência 

Espacial Europeia (AEE). 

Quanto ao Benelux (http://www.benelux.int/fr/home_intro.asp), trata-se de um modelo de cooperação 

intergovernamental assinado em 1958 pela Bélgica, Luxemburgo e Países Baixos. Embora a área de 

atuação desta união económica se dissolva na da União Europeia, os três países signatários consideram 

que existe espaço de diferenciação, nomeadamente no que concerne ao seu contributo para o processo de 

integração europeia e à coordenação de posições no seio da própria União. 

6. Condições Legais de Acesso ao Mercado 

 

 

a) Regime Geral de Importação 

Como membro da União Europeia, o Luxemburgo faz parte integrante da União Aduaneira,  caracterizada, 

essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política comercial comum 

relativamente a países terceiros. 

O Mercado Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, criou um grande espaço económico 

interno, traduzido na liberdade de circulação de bens, capitais, serviços/estabelecimento e pessoas, tendo 

sido suprimidas as fronteiras internas físicas, fiscais e técnicas. 
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Deste modo, as mercadorias com origem na UE ou colocados em livre prática no território comunitário, 

encontram-se isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma fiscalização no que respeita 

à qualidade e características técnicas. Neste contexto, a rede SOLVIT 

(http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pt.htm) é um mecanismo criado pela União Europeia para resolver 

problemas entre os Estados-membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado Único, 

evitando-se, assim, o recurso aos tribunais. 

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a adoção da mesma 

legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário – bem como a aplicação de iguais imposições 

alfandegárias aos produtos provenientes de países exteriores – Pauta Exterior Comum (PEC). 

A regra geral de livre comércio com países exteriores à UE não impede que as instâncias comunitárias 

determinem restrições às importações (como seja a existência de contingentes anuais), quando negociadas 

no seio da Organização Mundial de Comércio. 

A PEC baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os 

direitos aduaneiros na sua maioria ad valorem, calculados sobre o valor CIF das mercadorias. 

Para além dos referidos encargos, as importações estão também sujeitas ao pagamento do Imposto sobre 

o Valor Acrescentado (IVA. A taxa normal aplicada sobre a generalidade dos bens e serviços é de 15%. No 

entanto, em determinadas situações e tipo de produtos (principalmente bens essenciais e alguns serviços), 

podem ser aplicadas as taxas: intermédia (12%); reduzida (6%); e super reduzida (3%). Os serviços 

financeiros, de seguro e resseguro estão normalmente isentos do imposto. 

Sobre determinados bens, como sejam, o álcool, as bebidas alcoólicas, o tabaco, e os produtos petrolíferos 

incidem, ainda Impostos Especiais de Consumo. 

Os interessados podem consultar informação pormenorizada sobre os impostos e taxas no Portal da União 

Europeia, na página – Taxation & Customs Union –de referir que a publicação – VAT Rates Applied in the 

Member States of the European Union – foi objeto de uma última atualização a 14 de janeiro de 2013  

b) Regime de Investimento Estrangeiro 

O Tratado da União Europeia consagra, entre outros princípios, a livre circulação de capitais, da qual resulta 

um quadro geral do investimento estrangeiro comum em todo o espaço comunitário, nos termos dos limites 

decorrentes do princípio da subsidiariedade, isto é, sem prejuízo de instrumentos legislativos criados pelos 

Estados-membros. 

Nesta linha, o promotor externo encontra no Luxemburgo um regime jurídico adaptado ao ordenamento 

comunitário: princípio da igualdade de tratamento face ao investidor nacional; direito de transferência para 

o exterior do produto da sua liquidação e dos rendimentos legalmente obtidos após cumprimento das 
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respetivas obrigações fiscais; igualdade de acesso aos programas de incentivos disponibilizados às 

empresas. 

Não obstante a liberdade de estabelecimento na UE, importa referir que existe no Luxemburgo (como é 

regra nos restantes países comunitários) um conjunto de condições especiais de autorização e controlo para 

o exercício de uma série de atividades comerciais e industriais, assim como de profissões liberais  

A criação de uma empresa deverá seguir as formalidades previstas para cada tipo de sociedade 

estabelecida na lei e culmina no registo da mesma junto do Trade and Companies Register  

A Agência Luxembourg for Business, criada em 2008, com participação dos setores público e privado, é a 

entidade competente para assistir o investidor na implementação dos projetos, bem como para estabelecer 

os contactos necessários junto das entidades locais. Trata-se, na prática, de um one stop shop (ou network 

agency) para realizar as ligações com as entidades públicas envolvidas nos diversos procedimentos de 

criação de empresas. 

No que respeita aos incentivos o Estado poderá conceder ajudas a favor de operações de investimento, de 

reestruturação ou de I&D, entre outras, que tenham por objetivo promover a criação, o desenvolvimento, a 

reestruturação, a conversão ou a reorientação de empresas industriais e de prestação de serviços. Estas 

operações deverão, contudo, estar de acordo com as rigorosas exigências locais em matéria de 

ordenamento do território e de proteção ambiental. 

As empresas também podem recorrer a instrumentos de crédito que disponibilizam condições vantajosas, 

por exemplo, na concessão de empréstimos, aquisição de equipamentos, criação de empresas e promoção 

da inovação  

No Portail Entreprises os interessados podem aceder a informações mais pormenorizadas sobre os 

diversos apoios disponíveis:    

 – Financiamento 

(http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/financement/index.html). 

 Ajudas ao Emprego, Formação Profissional e Contratação 

(http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-emploi-recrutementformation/index.html). 

 Apoio ao Comércio e Artesanato (ex.: criação e desenvolvimento de empresas, infraestruturas 

turísticas, proteção do meio ambiente (http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financementaides/aides-

artisanat-commerce/index.html). 

 

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/financement/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-emploi-recrutementformation/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financementaides/aides-artisanat-commerce/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financementaides/aides-artisanat-commerce/index.html
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 Incentivos à Indústria e Prestação de Serviços (ex.: projetos de investimento com impacto no 

desenvolvimento económico do país e de determinadas regiões / cantões  

(http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aide-pme-industrielle-prestationservices/index.html). 

 Apoios no Domínio da Proteção Ambiental 

 (http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-environnement/index.htm) 

 Ajudas à Investigação e ao Desenvolvimento 

(http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-recherchedeveloppement/index.html). 

 

 

 

 

  

http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aide-pme-industrielle-prestationservices/index.html
http://www.guichet.public.lu/entreprises/fr/financement-aides/aides-recherchedeveloppement/index.html
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Como já foi referido Luxemburgo é uma das principais praças financeiras europeias, onde as 

sociedades holding usufruem de um regime fiscal bastante favorável (isenção de impostos), sendo 

considerados, fundamentalmente, dois tipos de sociedades desta natureza: as denominadas 1929 Holdings 

Companies, ao abrigo da Lei de 31 de julho de 1929 (revogada posteriormente); e as SOPARFI (Sociétés 

de Participations Financières). 

As primeiras estão excluídas dos vários Acordos assinados pelo Luxemburgo com países terceiros, tendo 

em vista a eliminação da dupla tributação, uma vez que estão isenta de impostos no Grão-ducado. 

As segundas diferenciam-se das 1929 Holdings Companies porque, além de lhes ser permitido o mesmo 

tipo de atividade, podem também operar ao nível industrial e comercial, ou seja, podem dedicar-se a uma 

atividade sujeita a tributação (as 1929 Holding Companies dedicam-se especificamente à gestão de 

participações sociais, excluindo-se as atividades industriais, comerciais ou de serviços). 

Importa referir que estas últimas (1929 Holding Companies) têm um interesse relativo hoje em dia; de facto, 

o regime tributário de isenção só é aplicável às empresas existentes a 19 de julho de 2006; cumprido o 

período transitório, previsto na lei, após 31 de dezembro de 2010 não é mais permitido a nenhuma empresa 

holding beneficiar deste regime.  

Os promotores podem aceder ao respetivo quadro legal, através da consulta da publicação – Sociétés et 

Associations (Jurisprudence), textos atualizados a 1 de janeiro de 2013 

Ainda no contexto dos incentivos disponíveis os interessados podem aceder a informação atual nos Sites: 

FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional); FSE (Fundo Social Europeu) – entre outros. 

Finalmente, referir que o Luxemburgo assinou com Portugal uma Convenção para Evitar as Duplas 

Tributações e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e o Património, a qual 

entrou em vigor a 1 de janeiro de 2002 e que foi objeto de alteração em 2012. 

  

Luxemburgo – Principal Praça Financeira 
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7. Quadro Legal 

 

 

 Regime de Importação 

 

 Regulamento (CEE) n.º 2454/93, JOCE n.º L253, de 11 de outubro (com alterações posteriores) –

Fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.º 2913/92, que estabelece 

oCódigo Aduaneiro Comunitário 

 

 Regulamento (CEE) n.º 2913/92, JOCE n.º L302, de 19 de outubro (com alterações posteriores - 

Estabelece o Código Aduaneiro Comunitário 

 

 Regime de Investimento Estrangeiro 

 

 Loi Concernant la Taxe sur la Valeur Ajoutée – Estabelece o regime legal do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado. 

 Code du Travail – Estabelece o quadro legal das relações individuais e coletivas de trabalho, 

dascondições laborais, e da proteção, segurança e saúde dos trabalhadores  

 Société et Associations (Jurisprudence) – Relativa às sociedades comerciais, de estatuto geral e de 

estatuto especial (empresas holding), assim como às associações). 

Os textos legais podem ser consultados na página da internet da Legilux – Portail Juridique du 

Gouvernement de Luxembourg  

 Acordos Relevantes 

 

 Resolução da Assembleia da República n.º 45/2012, de 12 de abril – Aprova o Protocolo e o Protocolo 

Adicional que alteram a Convenção para Evitar as Duplas Tributações e Prevenir a Evasão Fiscal 

em Matéria de Impostos sobre o Rendimento e o Património entre Portugal e o Luxemburgo  

 Resolução da Assembleia da República n.º 56/2000, de 30 de junho – Aprova para ratificação a 

Convenção para Evitar as Duplas Tributações e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos  

sobre o Rendimento e o Património entre Portugal e o Luxemburgo  
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8. Informações Úteis 

 

Formalidades na Entrada 

Para os cidadãos da União Europeia, apenas é necessário o documento nacional de identificação (Bilhete 

de Identidade) ou o passaporte válido. 

 Hora Local 

Corresponde ao UTC mais uma hora no inverno e mais duas no verão. A diferença entre a hora de Portugal 

e a do Luxemburgo é de mais uma hora no Luxemburgo, quer de inverno, quer de verão. 

Horários de Funcionamento 

 Serviços Públicos: 

Das 08h00 às 17h00 (de segunda-feira a sexta-feira) 

Encerram das 12h00 às 14h30 para almoço. 

 Bancos: 

Das 09h00 às 16h30 (de segunda-feira a sexta-feira) 

Encerram das 13h00 às 14h30 para almoço. 

 Comércio: 

Das 09h00 às 18h00 (de terça-feira a sábado). Encerra das 12h00 às 14h00 para almoço. O comércio 

também abre à segunda-feira à tarde. As grandes superfícies funcionam até às 20h00 de segunda-feira a 

quinta-feira, e até às 21h00 à sexta-feira. Ao sábado encerram às 18h00. 
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Feriados 

 

 Data Fixa: 

1 de janeiro – Dia de Ano Novo 

1 de maio – Dia do Trabalhador 

23 de junho – Dia Nacional 

15 de agosto – Dia da Assunção 

1 de novembro – Dia de Todos-os-Santos 

25 de dezembro – Dia de Natal 

26 de dezembro – Dia de Santo Estêvão 

 Data Móvel: 

Segunda-feira de Carnaval 

Segunda-feira a seguir à Páscoa 

Dia da Ascensão 

Pentecostes 

 

Corrente Elétrica 

220 volts AC, 50Hz.  

 

Pesos e Medidas 

É utilizado o sistema métrico. 
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9. Endereços Diversos 

 

Em Portugal 

 

 

Embaixada do Luxemburgo em Lisboa 

Av. Engenheiro Duarte Pacheco* 

Amoreiras - Torre 1,8° andar 

1070-101 Lisboa 

Tel.: (+351-21) 3931940 | Fax: (+351-21) 3901410 

E-mail: lisbonne.amb@mae.etat.lu (*) Instalações provisórias 

Porto  

aicep Portugal Global, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, EPE 

Rua Júlio Dinis, 748, 9º Dto 

4050-012 Porto 

Tel.: (+351) 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt 

Lisboa 

Av. 5 de Outubro, 101 

1050-051 Lisboa – Portugal 

Tel.: (+351) 217 909 500 | Fax: (+351) 217 909 581 

Câmara de Comércio Luso- Belga - Luxemburguesa 

Av. Duque d’ Ávila, 203 – 5º 

1050-082 Lisboa 

Tel.: (+351) 213 152 502 / 03 | Fax: (+351) 213 547 738 

E-mail: info(at)cclbl.com | www.cclbl.com  

  

mailto:lisbonne.amb@mae.etat.lu
http://www.portugalglobal.pt/
http://www.cclbl.com/
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COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA 

Direção Internacional 

Av. da República, 58 

1069-057 Lisboa – Portugal 

Tel.: (+351) 217 913 821 | Fax: (+351) 217 913 839 

E-mail: international@cosec.pt | http://www.cosec.pt 

Turismo de Portugal, I.P. 

Rua Ivone Silva, Lote 6 

1050-124 Lisboa 

Tel.: (+351) 211 140 200 I Fax: (+351) 211 140 830 

E-mail: info@turismodeportugal.pt I http://www.turismodeportugal.pt 

 

No Luxemburgo 

 

 

Embaixada de Portugal e Consulado-Geral no Luxemburgo 

282, Route de Longwy 

L - 1940 Luxembourg 

Tel.: (+352) 466 19 01 | Fax: (+352) 46 51 69 

E-mail : Luxemburgo@mne.pt 

Consulado 

Tel.: (+352) 45 334 711 | Fax: + (+352) 45 06 94 / 45 33 47 30 

E-mail: mail@luxemburgo.dgaccp.pt 

 

 

 

http://www.turismodeportugal.pt/
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AICEP Bruxelas 

Avenue de Cortenbergh 12 Kortenberglaan 

1040 Brussels 

Tel. (+322) 2864 34 | Fax: (+322) 2310447 

E-mail: aicep.brussels@portugalglobal.pt 

Câmara de Comércio e Indústria Luso-luxemburguesa 

13, Op Zaemer  L-4959 Bascharage  

B.p. 2623  L – 1026 Luxembourg 

Tél.: (+352) 26 12 35 17 

Fax (+352) 26 12 36 18 

E-mail: info@ccil.lu | http://www.ccill.lu/ 

Chambre de Commerce du Luxembourg 

Rue Alcide de Gasperi, 7 

L – 2981 Luxembourg 

Tel.: (+352) 4239391 | Fax: (+352) 438326 

E-mail: chamcom@cc.lu | http://www.cc.lu 

Luxembourg for Business G.I.E 

19-21, Boulevard Royal 

L-2449 Luxembourg 

Tel: (+352) 247-84116 | Fax: (+352) 22 34 85 

E-mail: info@luxembourgforbusiness.lu | http://www.luxembourgforbusiness.lu/ 

Office National du Tourisme Luxembourgeois 

Gare Centrale 

P.O.Box 1001 

L-1010 Luxembourg 

Tel.: (+352) 42828 20-1 | Fax: (+352) 42 82 82 38 

E-mail: info@visitluxembourg.lu |http//www.visitluxembourg.lu 

 

mailto:aicep.brussels@portugalglobal.pt
http://www.ccill.lu/
http://www.cc.lu/
http://www.luxembourgforbusiness.lu/
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Ministère des Finances 

3, Rue de la Congrégation 

L-1352 Luxembourg 

Tel.: (+352) 247- 82600 I Fax: (+352) 475241 / 466212 / 220673 

http://www.mf.public.lu/ 

Administration des Douanes et Accises 

26, Place de la gare, 

L-1616 Luxembourg 

BP 1605 

Tel.: (+352) 2901911 I Fax: (+352) 498790 

http://www.do.etat.lu/ 

Banque Centrale du Luxembourg 

2, Boulevard Royal 

2983, Luxembourg 

Tel.: (+352) 47741 I Fax: (+352) 4774 4901 

E-mail: info@bcl.lu |http://www.bcl.lu/ 

 

10. Fontes de Informação 

 

 

 Câmara de Comércio Luso-Luxemburguesa; 

 CIEP – Confederação Internacional de Empresários Portugueses  

 aicep Portugal Global. 

 Departamento de Estudos da Caixa Económica Montepio Geral 

 The Economist Intelligence Unit (EIU) - Country Report April 15 th 2013;  

 World Trade Organization (WTO);  

 Banco de Portugal;  

 Companhia de Seguros de Crédito (COSEC); 

http://www.mf.public.lu/
http://www.do.etat.lu/
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Anexos 

 

Luxemburgo/previsões económicas 

Unidade: taxa de crescimento 

% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

PIB -5.6 3.1 1.9 -0.2 2.0 2.1 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2 

PIB Nominal -4.8 10.5 6.2 2.8 5.0 4.0 3.9 4.3 3.8 4.2 4.1 

Deflator do PIB 0.8 7.2 4.2 3.0 3.0 1.9 2.0 2.3 1.6 2.0 1.8 

Inflação (IPC) 0.0 2.8 3.7 2.9 1.7 1.6 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 

Investimento (% PIB) 16.8 19.8 21.1 21.3 21.5 23.1 23.5 23.7 23.8 23.9 24.1 

Poupança Nacional Bruta 

(% PIB) 23.9 27.3 27.6 27.7 28.2 29.8 29.1 29.2 29.0 29.1 29.1 

Dívida Pública (% PIB) 15.5 19.5 18.7 21.7 22.9 24.1 27.0 29.8 32.9 35.8 39.0 

Saldo Orçamental (% PIB) -0.7 -0.8 0.0 -0.6 0.0 0.1 -2.4 -2.4 -2.8 -3.0 -3.4 

Balança Corrente (10^9 $) 3.6 4.0 3.9 3.6 4.0 4.3 3.8 3.9 3.9 4.1 4.2 

Balança Corrente (% PIB) 7.3 7.7 6.6 6.6 6.7 6.7 5.5 5.5 5.2 5.1 5.0 

População (10^6) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6 

População 15-64 anos (% 

total) 68.2 68.4 68.5 68.5 - - - - - - - 

Taxa de Desemprego 5.4 5.8 5.6 6.1 6.8 7.1 6.9 6.6 6.4 5.8 5.4 

PIB PPP (10^9 $) 37.4 39.0 40.6 41.2 42.6 44.2 45.8 47.6 49.6 51.7 53.9 

PIB per capita PPP $ 75 077 76 906 78 080 77 499 78 670 79 977 81 318 82 870 84 751 86 615 88 606 

PIB per capita $ 99 456 102 759 111 789 103 807 110 424 116 134 120 525 124 800 129 043 133 736 138 425 

Exportações (%) -12.9 7.3 5.4 -1.9 1.8 0.8 1.5 1.9 2.2 2.2 2.3 

Bens (%) -21.6 7.4 5.3 -9.9 0.2 0.2 1.7 1.6 1.7 1.7 1.7 

Importações (%) -15.4 11.4 7.4 -1.0 2.6 1.7 1.4 1.9 2.2 2.3 2.3 

Bens (%) -22.0 15.3 11.6 -3.2 4.3 4.2 1.9 2.0 2.2 2.2 2.2 

Agricultura (% PIB) 0.3 0.3 0.3 0.3 - - - - - - - 

Indústria (% PIB) 13.6 13.2 12.9 12.9 - - - - - - - 

Serviços (% PIB) 86.1 86.6 86.8 86.7 - - - - - - - 

Esperança Vida à 

nascença (anos) 80.6 80.6 81.0 81.4 - - - - - - - 

Fonte : FMI (World Economic Outlook - abril de 2014); Banco Mundial (restantes dados históricos sem previsões). 

 

 



     Luxemburgo 

2015 
 
 

                                                                           GDEE - GABINETE DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E EMPRESARIAL 

26 

  
 

Principais Exportações de Bens (2013) 

Código Descrição Valor (mM$) Peso (%) 

67 Ferro e aço 2.612 19.0 

78 Veículos automóveis 0.861 6.3 

89 Artigos manufaturados diversos 0.857 6.2 

74 Máquinas e equipamentos industriais (incluindo peças de máquinas) 0.770 5.6 

62 Produtos transformados de borracha 0.717 5.2 

 
Outros produtos 7.936 57.7 

  Fonte: Nações Unidas. 

 

Principais Importações de Bens (2013) 

Código Descrição Valor (mM$) Peso (%) 

33 Petróleo, produtos petrolíferos e materiais relacionados 2.592 10.8 

78 Veículos automóveis 2.484 10.4 

79 Outro equipamento de transporte 1.821 7.6 

93 Transações especiais e commodities não classificadas de acordo com o tipo 1.363 5.7 

28 Minérios metálicos e sucata 1.279 5.4 

 
Outros produtos 14.355 60.1 

Fonte: Nações Unidas. 

 

Principais Parceiros comerciais de Importações (2013) 

País Valor (mM$) Peso (%) 

Bélgica 5.882 24.6 

Alemanha 5.614 23.5 

França 3.084 12.9 

EUA 1.927 8.1 

Holanda 0.892 3.7 

Outros países 6.497 27.2 

Fonte: Nações Unidas. 

 

Principais Parceiros comerciais de Exportações (2013) 

Fonte: Nações Unidas. 

País Valor (mM$) Peso (%) 

Alemanha 3.820 27.8 

França 2.015 14.7 

Bélgica 1.833 13.3 

Holanda 0.714 5.2 

Reino Unido 0.482 3.5 

Outros países 4.889 35.5 
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Top 10 das Importações de Portugal do Luxemburgo (2013) 

Tipo de Produto Valor (€) 
Share 

(%) 

TCMA11-13 

(%) 

Metais de base 17 339 255 21.3 31.2 

Produtos químicos 15 309 254 18.8 167.6 

Produtos farmacêuticos e preparações farmacêuticas de base 13 623 418 16.7 14.8 

Produtos informáticos, electrónicos e ópticos 13 218 245 16.2 18.9 

Serviços de edição 3 983 167 4.9 631.5 

Produtos metálicos transformados, excepto máquinas e equipamento 3 534 512 4.3 121.7 

Artigos de borracha e de matérias plásticas 3 013 930 3.7 -38.7 

Máquinas e equipamentos, n.e. 2 298 833 2.8 -20.3 

Produtos alimentares 2 190 647 2.7 1 057.8 

Produtos da industria do tabaco 1 518 706 1.9 -16.8 

Fonte: INE. 

 

Top 10 das Exportações de Portugal para Luxemburgo (2013) 

Tipo de Produto Valor (€) 
Share 

(%) 

TCMA11-13 

(%) 

Produtos alimentares 17 758 144 26.2 15.2 

Bebidas 15 166 193 22.4 4.6 

Veículos automóveis, reboques e semi-reboques 6 767 066 10.0 -22.8 

Mobiliário 3 511 055 5.2 75.9 

Artigos de vestuário 3 437 596 5.1 21.8 

Outros produtos minerais não metálicos 3 070 403 4.5 -3.7 

Máquinas e equipamentos, n.e. 2 307 662 3.4 38.7 

Produtos metálicos transformados, excepto máquinas e equipamento 2 292 586 3.4 -1.4 

Couro e produtos afins 2 219 186 3.3 2.2 

Produtos da agricultura, da produção animal, da caça e dos serviços relacionados 1 979 457 2.9 -0.5 

Fonte: INE. 
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Peso do Luxemburgo nas Importações de Portugal 

 2013 2012 2011 

Importações de Portugal deste país (milhares €) 81 450 81 818 64 025 

Importações totais de Portugal (milhares €) 56 616 843 56 165 860 57 905 095 

Peso das importações do país (%) 0.14 0.15 0.11 

Fonte: INE. 

 

Peso do Luxemburgo nas Exportações de Portugal 

 2013 2012 2011 

Exportações de Portugal para o país (milhares €) 67 813 60 197 60 908 

Exportações totais de Portugal (milhares €) 47 340 403 45 259 455 42 417 000 

Peso das exportações para o país (%) 0.14 0.13 0.14 

Fonte: INE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertência  

Este é disponibilizado com intuito e para fins exclusivamente informativos. Todos os dados, análises e considerações nele contidas estão 
simplesmente baseadas no que estimamos ser as melhores informações disponíveis, recolhidas a partir de fontes oficiais e outras consideradas 
credíveis, não assumindo, todavia, qualquer responsabilidade por erros, omissões ou inexatidões das mesmas.  As opiniões e previsões expressas 
refletem somente a perspetiva e os pontos de vista dos autores na data da sua elaboração, podendo ser livremente modificadas a todo o tempo e 
sem aviso prévio.  Neste contexto, o presente documento não pode, em circunstância alguma, ser entendido como convite ao investimento, seja de 
que natureza for, nem como proposta ou oferta de negócio de qualquer tipo.  Qualquer decisão de investimento deve ser devidamente ponderada, 
fundamentada na análise crítica, pelo investidor, de toda a informação publicamente disponível sobre os ativos a que respeita, suas características 
e adequação ao perfil de risco assumido, e devem ter em conta todos os documentos emitidos ao abrigo da regulamentação das entidades de 
supervisão, nomeadamente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.  O relatório pode ser reproduzido, desde que seja citada a fonte.   

 


