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I. INTRODUÇÃO 

 
O Brasil, com uma população de mais de 207 milhões de habitantes, 

é atualmente a sexta maior economia do mundo, tendo o crescimento 

contínuo nas últimas duas décadas justificado a sua inclusão no 

grupo dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China).  

Apesar da instabilidade política que se fez sentir nos últimos 2 anos 

e da longa recessão que teve início em 2014, a economia brasileira 

revela claros sinais de recuperação, evidenciados pelo crescimento do PIB em 1.5%, em 2018, e 

sendo expectável que venha a atingir os 2.6% em 2019.  

 

• Enquadramento Histórico 

Depois de mais de três séculos de domínio Português, o Brasil conquistou a sua independência em 

1822, mantendo um governo de sistema monárquico, até à abolição da escravatura em 1888 e 

subsequente proclamação da república pelos militares em 1889.  

Os exportadores de café dominaram politicamente o país, até à tomada do poder pelo líder 

populista Getúlio Vargas em 1930. De longe, o mais populoso país da América do Sul, o Brasil 

passou mais de metade do século com um governo populista e militar até 1985, quando o regime 

militar cedeu pacificamente aos governadores civis.  

O Brasil continua a prosseguir o crescimento industrial e agrícola, e o desenvolvimento do seu 

interior. Tendo passado com êxito por um período de dificuldades financeiras, no final do século 

XX.  

A escolha do Brasil para sedear o Mundial de Futbelol de 2014 (FIFA) e dos Jogos Olímpicos de 

2016, os primeiros de sempre na América do Sul, representaram a confiança internacional no Brasil 

num momento de considerável desenvolvimento e crescimento económico do país.  

No entanto entre 2013 e 2016, o Brasil foi assolado por uma economia em queda, altas taxas de 

desemprego e inflação, saindo da recessão em 2017. A última Presidente Dilma Roussef (2011-

2016) foi destituída do cargo em 2016, pelo Congresso por ter cometido atos impugnantes contra 

leis orçamentais. O seu Vice-presidente Michel Temer, assumiu a presidência concluindo o segundo 

mandato.  

Em Outubro de 2018, Jair Bolsonaro ganhou as eleições presidenciais brasileiras, na segunda 

volta, com 55% dos votos, tendo tomado posse a 1 de janeiro de 2019. 

 

FIGURA 1: BANDEIRA DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DO BRASIL. 
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II. DADOS BÁSICOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2 - MAPA DE LOCALIZAÇÃO DO BRASIL 

 

Designação Oficial: República Federativa do Brasil 

 

Área (Km2) 8,547,400  IDH 0.759 (79º) 

População (milhões de hab.) 207.7 (2017) 
Crescimento 
Demográfico 

0.71% (2018) 

Densidade Demográfica 
24.84 hab/km2 

(2016) 
Risco de Crédito 5 

População Economicamente 

Ativa 
61.8% Risco do País BB 

Capital Brasília Unidade Monetária Real do Brasil (BRL) 

Principais Cidades 
Rio de Janeiro 

S. Paulo 
Taxa de Câmbio 
(média) 

1 EUR = 4.22  
(Fev 2018) 

Língua Oficial Português Fuso Horário UTC – 3h 

PIB US$ mil milhões 1,798.6 PIB per capita US$ 8.726.9 

Global Competitiveness 
Index (WEF) 

80º (2017) PIB (PPP) % PIB mundial 2.62% 

Fonte: CIA - Central Intelligence Agency; Global Competitiveness Index; aicep – Portugal Global.  
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FIGURA 3 - MAPA DO BRASIL 
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III.1. Geografia e Clima 

 
• Localização, Superfície e Divisão Administrativa 

O Brasil está localizado na América do Sul, na fronteira com o Oceano Atlântico, a Argentina (12963 

km), a Bolívia (3403 km), Colômbia (1790 km), a Guiana Francesa (649km), a Guiana (1308 km), o 

Paraguai (1371 km), o Peru (2659 km), o Suriname (515km), o Uruguai (1050km) e a Venezuela 

(2137km). 

Com uma superfície total de 8 515 770 km2 e com uma linha de costa de 7 491 km, o Brasil está 

divido administrativamente em 26 estados e 1 distrito federal administrados por governadores 

federais eleitos por sistema de sufrágio universal. 

• Previsões meteorológicas 

Equatorial no norte, maioritariamente tropical e moderado no sul. Verões quentes e húmidos 

(Dez/Março) e Invernos frios (Junho/Set.). 

 

 

 

 

 

III.2. Cultura de negócios, grupos étnicos, língua e religião 
 

A segurança económica constitui, na atualidade, um dos pilares da segurança dos Estados modernos e 

desenvolvidos, sabendo‐se que os métodos tradicionalmente associados à espionagem político‐militar têm 

sido recorrentemente utilizados também ao nível da espionagem económica.   

O furto de know‐how e de informação sensível de uma organização é um ato ilícito e de concorrência desleal 

que se pode traduzir em prejuízos significativos para as empresas e para o país.  

No mundo empresarial nem sempre aqueles que nos contactam são quem dizem ser. Poderão ter alguma 

agenda encoberta para, a longo prazo, nos envolverem, de forma consciente ou inconsciente, para acesso a 

informação confidencial, sensível ou privilegiada da organização. 

Neste sentido, é imperioso que a classe empresarial em Portugal desenvolva uma cultura e procedimentos 

de segurança na utilização de equipamentos informáticos e de comunicação, transporte de informação 

sensível da organização, entre outros. 

No estrangeiro o ambiente é mais hostil, sendo mais fácil os Serviços de Informações locais atuarem em prol 

dos interesses do seu país.9 

Fonte: Programa de Segurança Económica, Serviço de Informações de Segurança. 

 

  

PREVISÕES 2 Abril 3 Abril 4 Abril 5 Abril 

Temperatura máxima (°C) 29º 30º 29º 29º 

Temperatura mínima (ºC) 23º 23º 23º 23º 

Precipitação (%) 51% 40% 6% 6% 
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• “Cultura de Negócios” no Brasil - Precauções na Abordagem 

Um conhecimento da “cultura de negócios”, atitudes e etiqueta é uma boa maneira de estabelecer boas 

relações interpessoais, que facilitam o processo de negociação e podem, muito bem, determinar o sucesso 

ou insucesso do mesmo.  

• Na cultura de negócios brasileira, as relações interpessoais são um elemento crucial - a chave 

para o sucesso. É normal a criação de uma certa intimidade depois de alguns contactos. 

Apesar da língua comum, há que tomar cuidado com o significado diferente de algumas 

palavras; 

 

• Durante as apresentações, os homens apertam as mãos, normalmente por um longo período 

de tempo enquanto mantêm contacto visual. As mulheres, quando presentes, devem estender 

a mão primeiro se pretenderem um aperto de mão; 

 

• Os jantares de negócios são frequentemente, informais e começam com conversas casuais. 

Um bom tema para começar uma conversa pode passar por futebol, família e crianças. Tente 

evitar temas como política, religião e situações problemáticas sobre o Brasil;  

 

• Os brasileiros tendem a falar com o seu parceiro de negócios a uma distância muito curta. 

Tente não recuar e afastar-se mesmo que esta distância seja mais curta que no seu país de 

origem; 

 

• Os cartões são normalmente trocados quando se fazem as introduções iniciais; 

 

• Prepare-se adequadamente para a negociação. Recolha todas as informações sobre o 

mercado, conheça as regras de funcionamento, concorrência, estude a legislação local, etc; 

 

• Numa negociação com clientes brasileiros, os cálculos deverão ser feitos preferencialmente 

em USD, ou em Reais; 

 

• Sempre que possível, procure formalizar, de maneira bem clara, as condições em que o 

negócio está a ser feito, recorrendo a uma assessoria jurídica, sempre que necessário; 

 

• O ritmo e a dinâmica com que os negócios se desenvolvem no Brasil são diferentes em relação 

a Portugal e mesmo entre os vários Estados/cidades do País. Outro aspeto a ser considerado 

é uma atitude flexível durante as negociações;  

 

• Grupos étnicos: 

Brancos 47.7%; Mulatos 43.1%; Negros 7.6%; Asiáticos 1.1%; Indígenas 0.4%. 
 

• Língua:  

Português (oficial). 
 

• Religião:  

Católicos 64.6%; Protestantes 22.2%; outras 5.2%; sem Religião 8%.  
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III.3. Estrutura política e administrativa 
 

O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada pela União, Estados, Distrito Federal 

e municípios, em que o exercício do poder é atribuído a órgãos distintos e independentes, 

submetidos a um sistema de controlo para garantir o cumprimento das leis e da Constituição. 

O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito por sufrágio direto e universal pelo 

povo, por período de tempo determinado (5 anos). É Presidencialista porque o Presidente da 

República é Chefe de Estado e também Chefe de Governo. É Federativa porque os estados têm 

autonomia política. 

A União está divida em três poderes, independentes e harmónicos entre si. São eles o Legislativo, 

que elabora leis; o Executivo, que atua na execução de programas ou prestação de serviço público; 

e o Poder Judiciário, que soluciona conflitos entre cidadãos, entidades e o estado. 

O Brasil tem um sistema pluripartidário, ou seja, admite a formação legal de vários partidos. O 

partido político é uma associação voluntária de pessoas que compartilham os mesmos ideais, 

interesses, objetivos e doutrinas políticas, que tem como objetivo influenciar e fazer parte do poder 

político. 

 

Sistema Político República Federativa Presidencialista 

Data da Constituição 5 de outubro de 1988 

Chefe de Estado Jair Bolsonaro (desde 1 de Janeiro de 2019) 

Vice-Presidente Hamilton Mourão (desde 1 de Janeiro de 2019) 

Feriado Nacional 7 de Setembro - Dia da Independência  

  

 

 

 

 

     

 

 

 

                            Jair Bolsonaro               Hamilton Mourão                             

                    Presidente da República                                             Vice-Presidente                        
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IV. DADOS DA ECONOMIA DO BRASIL 
 

Principais Indicadores Macroeconómicos do Brasil 

 Unid. 2015a 2016a 2017b 2018c 2019c 2020c 

PIB preços de mercado1 109USD 1 800 1 793 2 052 2 075 2 161 2 227 

PIB per capita USD 8 800 8 700 9 880 9 920 10 260 10 500 

Crescimento real do PIB Var.% -3.5 -3.5 1.0 2.8 2.5 2.4 

Saldo do sector público %PIB -1.3 -2.5 -3.1 -3.1 -3.0 -3.3 

Dívida pública %PIB 20.6 21.7 23.6. 25.1 26.4 27.9 

Exportações de bens e serviços1 109USD 232.2 224.1 240.4 241.4 255.2 266.2 

Exportações de bens e serviços2 Var.% 6.8 1.9 2.8 1.8 2.7 3.1 

Importações de bens e serviços1 109USD 252.9 216.6 239.6 257.8 277.4 299.2 

Importações de bens e serviços2 Var.% -14.2 -10.2 4.9 4.9 4.9 4.7 

Saldo da balança corrente %PIB -3.3 -1.3 -0.5 -1.5 -1.7 -2.2 

Dívida externa %PIB 30.2 30.3 27.3 28.3 28.3 28.5 

Taxa de inflação (média) % 9.0 8.7 3.4 3.6 4.2 4.1 

Fontes: The Economist Intelligent Unit (EIU); Fundo Monetário Internacional (FMI); aicep Portugal Global. Brasil - Ficha de Mercado 
(Janeiro 2018). 
Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (c) Previsões; 

(1) Preços correntes; (2) Preços constantes; 
 

Crescimento Real do PIB (%)    Comércio Externo de Bens (109 USD) 

 
Notas: (a) Valores atuais; (b) Estimativas; (c) Previsões; aicep Portugal Global. Brasil - Ficha de Mercado (Janeiro 2018). 
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Principais Clientes - 2016           Principais Fornecedores - 2016 

 Posição Quota%  Posição Quota% 

China 1º 19.0 EUA 1ª 17.5 

EUA 2º 12.6 China 2ª 17.0 

Argentina 3º 7.2 Alemanha 3ª 6.6 

Países Baixos 4º 5.6 Argentina 4ª 6.6 

Alemanha 5º 2.6 Coreia do Sul 5ª 4.0 

Portugal 42º 0.35 Portugal 37º 0.47 

Fonte: ITC - International Trade Centre. aicep Portugal Global. Brasil - Ficha de Mercado (Janeiro 2018). 
 

Principais Produtos Exportados - 2016         Principais Produtos Importados - 2016 

 % Total  % Total 

Grãos, sementes e frutos 10.6 Máquinas e equipamentos mecânicos 15.4 

Minérios, escórias e cinzas 8.5 Máquinas e equipamentos elétricos 12.3 

Carnes e miudezas comestíveis  6.8 Combustíveis e óleos minerais, etc 11.0 

Máquinas e equipamentos mecânicos 6.3 Veículos automóveis e suas partes 7.2 

Combustíveis e óleos minerais, etc 6.2 Produtos químicos orgânicos 6.0 

Fonte: ITC - International Trade Centre. aicep Portugal Global. Brasil - Ficha de Mercado (Janeiro 2018). 

 
Lista de principais fatores problemáticos na realização de negócios no Brasil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018. 
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V. RELAÇÕES BILATERAIS ENTRE PORTUGAL E O BRASIL 
 

As relações entre Brasil e Portugal vão muito além da dimensão histórica. Há interesse mútuo em 

valer-se do capital político bilateral para aprofundar os fluxos de comércio e de investimento e para 

criar novas parcerias nos campos científico, tecnológico e cultural.  

 

• Relações Diplomáticas 

O relacionamento bilateral é enquadrado pelo Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta, de 

2000. A XII e última Cimeira Luso-Brasileira realizou-se em Brasília, em 1 de novembro de 2016. A 

XIII Cimeira Luso-Brasileira esteve agendada para 2 de fevereiro de 2018, tendo entretanto sido 

adiada sine die pela parte brasileira, tendo o Planalto invocado a necessidade de o Presidente se 

concentrar na reabertura dos trabalhos legislativos.  

Existe uma frequência regular de visitas bilaterais. No atual Executivo, S. Exas. Ministro dos 

Negócios Estrangeiros, Secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Secretário 

de Estado das Comunidades Portuguesas e Secretário de Estado da Internacionalização já se 

deslocaram ao país, tal como S. Exas. os Ministros do Ambiente, da Ciência, Tecnologia e Ensino 

Superior, da Economia, do Mar, da Cultura, o Ministro-Adjunto e ainda o Secretário de Estado da 

Defesa Nacional.  

Em 2017, Suas Excelências o Presidente da República e o Primeiro-Ministro deslocaram-se ao Brasil 

para as celebrações do 10 de junho, em São Paulo e Rio de Janeiro. 

Pela parte brasileira, o Presidente Temer deslocou-se a Lisboa duas vezes, tendo mantido 

encontros com S. Exa. o Presidente da República Portuguesa, por ocasião da sua participação nas 
cerimónias fúnebres de Mário Soares e durante uma escala aérea a caminho da China, em janeiro 
e agosto de 2017, respetivamente.  

Visitaram oficialmente Portugal os Ministros brasileiros da Defesa; da Economia e da Indústria, 

Comércio Exterior e Serviços; das Relações Exteriores; das Minas e Energia; e Direitos Humanos, 

este último integrado numa missão no âmbito do projeto Diálogos Sectoriais UE-Brasil. 

O Brasil acolhe a maior comunidade portuguesa na América Latina, estando mais de 670 mil 

cidadãos nacionais inscritos nos postos consulares. A comunidade brasileira é a maior comunidade 
estrangeira residente em Portugal, constituída atualmente por mais de 85 mil pessoas, 
representando um aumento de 5,1% em relação a 2016. 

Em 2017, as remessas geradas pela comunidade portuguesa ascenderam a 24.82 milhões de 

euros, uma subida de 17,1% face a 2016.  

Nos últimos anos verificou-se um aumento significativo dos pedidos de nacionalidade e concessão 

de nacionalidade portuguesa a cidadãos brasileiros (2010: 15 721; 2016: 28 643).  

 

Fonte: Ministério dos Negócios Estrangeiros – Direção-Geral de Política Externa.  
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• Embaixador de Portugal no Brasil, Jorge Cabral 

 

- Embaixador de Portugal no Brasil (desde maio de 2016); 

- Embaixador de Portugal na Turquia (2012-2016); 

- Embaixador de Portugal no Irão (2009-2012); 

- Subdiretor-geral de Política Externa do Ministério dos Negócios Estrangeiros (2006-

2009); 

• Mensagem da Embaixador de Portugal no Brasil 

Nunca será demasiado recordar que as relações entre Portugal e o Brasil são ímpares e atravessam um 

momento particularmente promissor, tanto do ponto vista político, como económico, social ou cultural. 

Temos uma longa História comum, partilhamos – não só com o Brasil, mas também com os restantes países 

da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) - uma Língua que é hoje a terceira mais presente no 

facebook e a quinta com maior número de utilizadores na internet, para além da quarta mais falada do 

mundo, o que representa um património único e inigualável; a par disso, as nossas sociedades estão 

ancoradas nos mesmos princípios e valores universais, tais como o superior respeito pelos direitos 

humanos, a democracia e a liberdade de expressão e de opinião. 

Em termos económicos, o Brasil ocupa um lugar de destaque nas estratégias de internacionalização das 

empresas portuguesas e o investimento direto brasileiro em Portugal é já significativo. As trocas comerciais 

entre os dois países, sendo importantes, denotam, porém, uma margem de progressão ainda aquém do 

potencial existente e que justifica um esforço conjunto e acrescido, estratégia a que continuaremos a dedicar-

nos com grande empenho e dedicação. 

A companhia aérea TAP continua a voar, diariamente, para inúmeras cidades no Brasil, assegurando 

igualmente a ligação entre o Brasil e as principais capitais europeias (cerca de 60 voos semanais, para uma 

dezena de cidades brasileiras). É com enorme satisfação que constatamos que “Portugal está na moda no 

Brasil”, continuando a crescer o número de turistas brasileiros que visitam o nosso país. De resto, fora da 

Europa o Brasil é, atualmente, o 1º mercado emissor de turistas para Portugal sendo que apenas em 2015, 

o total de dormidas de turistas brasileiros ultrapassou largamente um milhão! 

No plano cultural, o crescente fluxo de artistas plásticos, cineastas, escritores, músicos e atores, entre os 

dois lados do Atlântico, tem contribuído para uma atualização e modernização da imagem recíproca das 

nossas culturas e sociedades. 

Nunca é demasiado realçar que a comunidade brasileira é, hoje em dia, a maior comunidade estrangeira 

residente em Portugal – o que é bem revelador dos laços e afinidades que nos aproximam. 

Podem crer que eu próprio, a equipa que comigo colabora nesta Embaixada, bem como a vasta rede consular 

espalhada pelo imenso território brasileiro estaremos todos dedicadamente à vossa inteira disposição. 

Viva Portugal e Viva o Brasil. Que viva a excelência das relações entre os dois países irmãos. 

Fonte: Portal da Embaixada de Portugal no Brasil. 

• Cor. António Gomes Moldão, Adido de Defesa junto da Embaixada de Portugal em Brasília 

 

- Não residente em Buenos Aires, Santiago do Chile e Montevideo; 
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• Embaixador de do Brasil em Portugal, Luiz Alberto Figueiredo Machado 

 

- Embaixador do Brasil nos Estados Unidos da Amércia (2015-2016); 

- Ministro de Estado das Relações Exteriores (2013-2014); 

- Embaixador do Brasil na Missão do Brasil junto da ONU (2013); 

- Ao longo de sua carreira, atuou consistentemente nas áreas de meio ambiente, Direito 

do Mar, energia, ciência e tecnologia; 

 

• Mensagem da Embaixador do Brasil em Portugal 

É com grande satisfação que assumi, em outubro de 2016, a chefia da Embaixada do Brasil em Lisboa. Desde 

meu ingresso na carreira diplomática, sempre almejei servir em Portugal, de modo que iniciar esta missão é, 

para mim, a realização de um objetivo pessoal de longa data. 

Dizer que Brasil e Portugal são países irmãos não é uma figura de retórica. Nossos países têm uma relação 

madura, estável e moldada por laços reais entre povos. É significativa a dimensão da comunidade brasileira 

residente em Portugal, contribuindo para o progresso deste país com seu trabalho e dedicação em diversas 

áreas. No Brasil, por sua vez, a diáspora portuguesa é ainda mais numerosa, e colabora igualmente para 

nosso desenvolvimento e prosperidade. Esses fluxos migratórios, que persistem há séculos com variações 

de sentido e dimensão, são elemento central do nosso relacionamento e só beneficiam nossos já estreitos 

laços históricos, culturais e humanos. 

Acredito, no entanto, que este extraordinário capital que já acumulamos não nos deve limitar, mas servir de 

base para um aprofundamento ainda maior das relações entre os dois países. Estarei, portanto, empenhado 

em alargar o escopo de nossa cooperação, ampliando vínculos e parcerias com determinação e criatividade. 

As prioridades estão nas áreas em que há complementariedades e maior potencial de crescimento. Não 

tenho dúvidas de que as possibilidades são muitas e diversas. 

Entendo que é de grande importância ressaltar a natureza humana das relações Brasil-Portugal e aproveitar 

suas potencialidades. De minha parte, se puder auxiliar para que os povos dos dois países se sintam cada 

vez mais congregados, estarei realizado. 

Fonte: Portal da Embaixada do Brasil em Portugal. 

 

• Cmdt. Hermes Pacheco Pereira de Oliveira, Adido de Defesa e Naval na Embaixada do Brasil 

em Lisboa 

- Tomou posse, no dia 21 de janeiro de 2019, como Adido de Defesa e Naval em Portugal; 

  

  

 

 

• Cor. André Luís Correia de Castro, Adido do Exército e da Aeronáutica na Embaixada do 

Brasil em Lisboa 
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• Relacionamento bilateral no domínio comercial entre Portugal e o Brasil 

As relações comerciais com o Brasil revestem-se de grande importância para Portugal, quer pelos 

laços históricos, quer pelo atual posicionamento mundial deste mercado. 

O comércio tem apresentado crescimento constante, tornando-se mais equilibrado. Para além das 

600 empresas portuguesas instaladas no Brasil, os empresários portugueses têm demonstrado 

crescente interesse em investir em projetos de infraestruturas no país. Os investimentos 

brasileiros em Portugal também estão a aumentar.  

O governo português apoia as negociações do Acordo de Livre Comércio entre o MERCOSUL e a 

União Europeia. 

Os principais produtos exportados por Portugal são produtos agrícolas, com destaque para o 

azeite, maçãs, pêras e vinho. Portugal ultrapassou em 2018 a Argentina e tornou-se o segundo 

maior exportador de vinho para o Brasil, em termos de volume, atrás do Chile. Os produtos 

importados são, na sua maioria, combustíveis minerais e produtos agrícolas. 

 

Balança Comercial de Bens de Portugal com o Brasil 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 
Var% 

16/12a 

2016 

jan/nov 

2017 

jan/nov 

Var% 

17/16b 

Exportações 680.8 738.9 638.6 568.8 538.6 -5.3 496.1 859.0 73.2 

Importações 1386.8 831.9 864.8 860.0 1.054.4 -3.3 1020.4 1171.5 14.8 

Saldo -687.9 -92.9 -226.3 -291.2 -515.8 -- -524.3 -312.5 -- 

 Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística / Unidade: Milhões de euros 
Notas:  

a) Média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2012 – 2016 
b) Taxa de variação homóloga 2016 – 2017 

aicep Portugal Global. Brasil- Ficha de Mercado (Janeiro 2018). 
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Operadores Económicos Portugueses 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Exportadores para o Brasil Nº Empresas 1684 1742 1634 1519 1454 

Fonte: INE – Instituto Nacional de Estatística. aicep Portugal Global. Brasil- Ficha de Mercado (Janeiro 2018). 

 

Principais Grupos de Produtos: 

Exportados para o Brasil em 2017   Importados do Brasil em 2017 

 2017 
% Tot 

17 
 2017 

% Tot 

17 

Agrícolas 302.4 35.2 Combustíveis minerais 434.5 37.1 

Veículos e outros transportes 184.8 21.5 Agrícolas 286.9 24.5 

Combustíveis minerais 122.2 14.2 Metais comuns 199.8 17.1 

Máquinas e aparelhos 73.9 8.6 Veículos e outros transportes 99.2 8.5 

Alimentares 53.5 6.2 Máquinas e aparelhos 32.2 2.7 

Metais comuns 22 2.6 Plásticos e borracha 22.4 1.9 

Plásticos e borracha 16.1 1.9 Materiais têxteis 17.1 1.5 

Materiais têxteis 15.7 1.8 Alimentares 12 1 

Minerais e minérios 12.7 1.5 Químicos 12 1 

Pastas celulósicas e papel 10 1.2 Madeira e cortiça 11.9 1 

Químicos 7.9 0.9 Pastas celulósicas e papel 9.4 0.8 

Instrumentos de ótica e precisão 6 0.7 Calçado 8.3 0.7 

Madeira e cortiça 4.4 0.5 Peles e Couros 8.1 0.7 

Vestuário 1.2 0.1 Instrumentos de ótica e precisão 4.4 0.4 

Peles e Couros 0.3 0.0 Vestuário 3.3 0.3 

Calçado 0.2 0.0 Minerais e minérios 2.2 0.2 

Outros produtos (a) 25.5 3 Outros produtos (a) 7.7 0.7 

Total 859 100 Total 1171.5 100 

Fontes: INE – Instituto Nacional de Estatística; Unidade: Milhões de euros; aicep Portugal Global. Brasil - Ficha de Mercado (Janeiro 2018). 

Nota: (a) Tabaco, chapéus, guarda-chuvas, pedras e metais preciosos, armas, mobiliário, brinquedos, obras de arte, obras diversas. 
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• Relacionamento bilateral no domínio da Defesa entre Portugal e o Brasil 

O relacionamento no âmbito da Defesa decorre no plano multilateral, nomeadamente no 

quadro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) e no plano bilateral. Tem 
expressão em domínios muito diversificados, com especial ênfase nas áreas de operações, 
formação, treino, visitas institucionais, reuniões bilaterais periódicas e intercâmbios de 
pessoal.  

É enquadrado por vários instrumentos, destacando-se: 

 

Designação Início Vigência 

Acordo entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil sobre 

Cooperação no domínio da Defesa 
13.10.2005 

Memorando de Entendimento entre a Força Aérea Portuguesa e o Comando de 

Aeronáutica do Brasil sobre Aceitação Mútua de Garantia de Qualidade de 

Material e Serviços de Defesa  

21.05.2009 

Memorando de Entendimento entre o Ministério da Defesa Nacional da 

República Portuguesa e o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil 

sobre Cooperação na área da Catalogação e Logística Militar 

09.02.2017 

Declaração de Intenções entre o Ministério da Defesa Nacional da República 

Portuguesa e o Ministério da Defesa da República Federativa do Brasil sobre a 

negociação de um “Memorando de Troca de Informações na Área de Política 

Industrial e Comercial entre Portugal e o Brasil” 

05.04.2017 

 

Para além destes instrumentos, encontra-se em vigor desde 31 de janeiro de 2008 um Acordo 

entre a República Portuguesa e a República Federativa do Brasil para a Proteção da Matéria 
Classificada, com particular relevância no relacionamento entre as respetivas Indústrias de 

Defesa.  

Por último, importa ainda referir que Portugal e Brasil têm Adidos de Defesa mutuamente 

acreditados, com residência nas respetivas capitais. 
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VI. CARACTERIZAÇÃO NO DOMÍNIO DA DEFESA DO BRASIL 
 

Estrutura Militar 

  

Presidente da República e Comandante Supremo das Forças Armadas Jair Bolsonaro 

Ministro da Defesa Gen. Fernando Azevedo e Silva 

Chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas TBrig. Raúl Botelho 

Comandante da Marinha Alm. Ilques Barbosa Junior 

Comandante do Exército Gen. Edson Leal Pujol 

Comandante da Força Aérea TBrig. Antonio Moretti Bermudez 

  

Fonte: Ministério da Defesa do Brasil. 
 

  

 

 

         

      

      

 

 

 

 

 

  

Gen. Fernando Azevedo e Silva  TBrig. Raúl Botelho 

Ministro da Defesa  CEMCFA 

Alm. Ilques Barbosa Junior Gen. Edson Leal Pujol TBrig. Moretti Bermudez 

CMB CEB CFAB 
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• Forças Armadas e Ministério da Defesa do Brasil 

As Forças Armadas do Brasil são responsáveis pela defesa do país. Instituições nacionais 

permanentes e regulares, são compostas pela Marinha do Brasil, pelo Exército Brasileiro e pela 

Força Aérea Brasileira. Atuam sob a autoridade do Presidente da República, Comandante Supremo. 

Têm como funções: assegurar a integridade do território nacional; defender os interesses e os 

recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros; proteger os cidadãos e os bens do país e 

garantir a soberania da nação.  

As Forças Armadas têm igualmente como missão a garantia dos poderes constitucionais 

instituídos e, por iniciativa dos mesmos podem atuar no cumprimento da lei e da ordem para, num 

espaço e tempo delimitados, preservar o exercício da soberania do Estado e a indissolubilidade da 

Federação.  

Atuam sob a direção do Ministério da Defesa, que por sua vez tem a incumbência de orientar, 

supervisionar e coordenar as atividades desenvolvidas pelas Forças Armadas. Em ações conjuntas, 

atuam sob a coordenação do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas (EMCFA), órgão 

responsável pela assessoria do Ministro da Defesa em operações e exercícios militares conjuntos 

e na atuação de forças nacionais em operações de paz.  

Por sua vez, o EMCFA coordena programas de interoperabilidade entre as Forças Singulares, com 

vista à otimização dos meios militares na defesa do país, na segurança de fronteiras e nas 

operações humanitárias e de resgate.  

Os três Comandos Militares desempenham funções específicas na defesa da integridade territorial 

e dos interesses do país. 

A Estratégia Nacional de Defesa selecionou três setores como estratégicos: o nuclear, o cibernético 

e o espacial. Foi determinado que o setor nuclear ficasse sob a coordenação da Marinha, o 

cibernético, com o Exército e o setor espacial, com a Força Aérea.  

O principal objetivo do sector nuclear é a consolidação e a autonomia tecnológica da indústria 

nuclear como um segmento de ponta. Note-se, a este respeito, que o uso da tecnologia nuclear no 

Brasil é voltado exclusivamente para aplicações pacíficas e o seu desenvolvimento cinge-se ao 

conhecimento nacional. Parte essencial do Programa Nuclear da Marinha é a construção do reator 

para o submarino brasileiro de propulsão nuclear. 

No que respeita ao sector cibernético, em 2016 o Exército Brasileiro criou o Comando de Defesa 

Cibernética (ComDCiber), órgão que é operado de um modo Conjunto e tem potencial para servir 

não apenas os três ramos das Forças Armadas, como também organizações externas à Defesa. 

Possui, portanto, elementos intra e interorganizacionais, é multidisciplinar e gera produtos e 

serviços tecnológicos diversos, além de métodos e processos gerenciais em todos os níveis. 

Atendendo à data de criação do ComDCiber, a organização ainda se encontra em fase de 

crescimento. 

O terceiro sector estratégico (espacial) visa o desenvolvimento científico e tecnológico das 

instituições voltadas para pesquisa e desenvolvimento (Instituição Científica e Tecnológica – ICT) e 
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das indústrias do setor aeroespacial. O Veículo Lançador de Satélite (VLS) e o Veículo Lançador de 

Microssatélites (VLM) são os principais projetos espaciais. Este programa tem os seguintes 

objetivos: prover cobertura de internet para 100% do território brasileiro; prover meios seguros e 

soberanos para Comunicações Estratégicas e de Defesa; e adquirir tecnologias espaciais críticas 

por meio de programas de transferência e de absorção de tecnologia. 

No Livro Branco da Defesa são igualmente relevados quatro sistemas de monitoramento, os quais 

estão em fase de construção e implementação (no caso do SISFROM com apenas cerca de 4% 

concluído): Sistema de Gerenciamento da Amazônia Azul (SisGAAz); Sistema Integrado de 

Monitoramento de Fronteiras (SISFRON); Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 

(SISCEAB); Sistema de Defesa Aeroespacial Brasileiro (SISDABRA). 

No âmbito da Economia de Defesa, dados do Ministério da Defesa do Brasil, estimam que o 

conjunto das entidades da Base Industrial de Defesa (BID) deste país seja responsável por mais de 

350 mil empregos, 3,7% do PIB e um volume de negócios anual de cerca de 54 mil milhões de euros. 

Perfil das Forças Armadas 

  

Total de pessoal ativo 

Militares: 334.500 (Exército: 198.000; Marinha: 69.000; 

Força Aérea: 67.500) 

Paramilitares: 395.000 

Recrutamento 

 

Serviço militar obrigatório ou Academia Militar 

Idade mínima 

 

18 anos  

Fonte: Military Balance 2017 e Ministério da Defesa do Brasil. 
 

• Investimento Militar - Brasil (análise em preços constantes 1988-2016) 

 

Fonte: SIPRI “Military expenditure by country, in constant (2016) US$ m.”. 
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VII. NOTÍCIAS RECENTES DO BRASIL 
Período da análise: Fevereiro 2019 

i. POLÍTICA INTERNA E EXTERNA 

▪ Bolsonaro estima investimentos de 830 milhões de euros com leilão de 12 aeroportos no Brasil 
DN 18/02/2019: https://www.dn.pt/lusa/interior/bolsonaro-estima-investimentos-de-830-milhoes-de-euros-com-leilao-de-

12-aeroportos-no-brasil-10590934.html 

▪ Bolsonaro tenta agenda positiva para abafar crise, e ala militar ganha força 
O GLOBO 18/02/2019: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/bolsonaro-tenta-agenda-positiva-para-abafar-crise-e-

ala-militar-ganha-forca.shtml 

 

▪ ONU quer Brasil de volta a missões de paz na África, diz general 
DEFESA NET 18/02/2019: http://www.defesanet.com.br/africa/noticia/32090/ONU-quer-Brasil-de-volta-a-missoes-de-paz-na-

Africa--diz-general/  

 

▪ "Hoje os governos não devem ter ideologia", diz vice de Bolsonaro 
RTP 17/02/2019: https://www.rtp.pt/noticias/mundo/hoje-os-governos-nao-devem-ter-ideologia-diz-vice-de-

bolsonaro_v1129824  
 

▪ Ala militar quer general efetivado no lugar de Bebianno, isolando Onyx 
O GLOBO 17/02/2019: https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ala-militar-quer-general-efetivado-no-lugar-de-

bebianno-isolando-onyx.shtml 
 

▪ Presidente do Brasil recebe alta depois de permanecer 17 dias internado 
OBSERVADOR 13/02/2019: https://observador.pt/2019/02/13/presidente-do-brasil-recebe-alta-depois-de-permanecer-17-

dias-internado/  

 

▪ Brasil decide manter militares na fronteira com a Venezuela até final de abril 
OBSERVADOR 13/02/2019: https://observador.pt/2019/02/13/brasil-decide-manter-militares-na-fronteira-com-a-venezuela-

ate-final-de-abril/ 

 

▪ Bolsonaro apresenta sinais de pneumonia mas continua “agarrado à sua cura” 
EXPRESSO 08/02/2019: https://expresso.pt/internacional/2019-02-08-Bolsonaro-apresenta-sinais-de-pneumonia-mas-

continua-agarrado-a-sua-cura#gs.p3eZ68HX  
 

▪ Lula da Silva condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro 
EXPRESSO 06/02/2019: https://expresso.pt/internacional/2019-02-06-Lula-da-Silva-condenado-a-12-anos-e-11-meses-de-

prisao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro#gs.kPPnXCgt  

 

▪ PR do Brasil “declara guerra ao crime organizado” em mensagem lida no Congresso 
OBSERVADOR 04/02/2019: https://observador.pt/2019/02/04/pr-do-brasil-declara-guerra-ao-crime-organizado-em-

mensagem-lida-no-congresso/ 
 

▪ Congresso Nacional brasileiro. Maia eleito, Renan quase 
DN 02/02/2019: https://www.dn.pt/mundo/interior/congresso-nacional-brasileiro-maia-eleito-renan-quase-10526807.html 

 

 

 

https://www.dn.pt/lusa/interior/bolsonaro-estima-investimentos-de-830-milhoes-de-euros-com-leilao-de-12-aeroportos-no-brasil-10590934.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/bolsonaro-estima-investimentos-de-830-milhoes-de-euros-com-leilao-de-12-aeroportos-no-brasil-10590934.html
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/bolsonaro-tenta-agenda-positiva-para-abafar-crise-e-ala-militar-ganha-forca.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/bolsonaro-tenta-agenda-positiva-para-abafar-crise-e-ala-militar-ganha-forca.shtml
http://www.defesanet.com.br/africa/noticia/32090/ONU-quer-Brasil-de-volta-a-missoes-de-paz-na-Africa--diz-general/
http://www.defesanet.com.br/africa/noticia/32090/ONU-quer-Brasil-de-volta-a-missoes-de-paz-na-Africa--diz-general/
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/hoje-os-governos-nao-devem-ter-ideologia-diz-vice-de-bolsonaro_v1129824
https://www.rtp.pt/noticias/mundo/hoje-os-governos-nao-devem-ter-ideologia-diz-vice-de-bolsonaro_v1129824
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ala-militar-quer-general-efetivado-no-lugar-de-bebianno-isolando-onyx.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/poder/2019/02/ala-militar-quer-general-efetivado-no-lugar-de-bebianno-isolando-onyx.shtml
https://observador.pt/2019/02/13/presidente-do-brasil-recebe-alta-depois-de-permanecer-17-dias-internado/
https://observador.pt/2019/02/13/presidente-do-brasil-recebe-alta-depois-de-permanecer-17-dias-internado/
https://expresso.pt/internacional/2019-02-08-Bolsonaro-apresenta-sinais-de-pneumonia-mas-continua-agarrado-a-sua-cura#gs.p3eZ68HX
https://expresso.pt/internacional/2019-02-08-Bolsonaro-apresenta-sinais-de-pneumonia-mas-continua-agarrado-a-sua-cura#gs.p3eZ68HX
https://expresso.pt/internacional/2019-02-06-Lula-da-Silva-condenado-a-12-anos-e-11-meses-de-prisao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro#gs.kPPnXCgt
https://expresso.pt/internacional/2019-02-06-Lula-da-Silva-condenado-a-12-anos-e-11-meses-de-prisao-por-corrupcao-e-lavagem-de-dinheiro#gs.kPPnXCgt
https://observador.pt/2019/02/04/pr-do-brasil-declara-guerra-ao-crime-organizado-em-mensagem-lida-no-congresso/
https://observador.pt/2019/02/04/pr-do-brasil-declara-guerra-ao-crime-organizado-em-mensagem-lida-no-congresso/
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ii. DEFESA 

▪ Área de inteligência recebe apenas 0,5% dos gastos públicos com segurança 
O GLOBO 18/02/2019: https://oglobo.globo.com/brasil/area-de-inteligencia-recebe-apenas-05-dos-gastos-publicos-com-

seguranca-1-23460294 

▪ Diretor-geral do Kalashnikov: Brasil é um dos mercados mais promissores para nós 
SPUTNIK15/02/2019: https://br.sputniknews.com/defesa/2019021513322650-fuzil-kalashnikov-centenario-mercado-

brasileiro/  

 

▪ Militar brasileiro terá cargo no Comando Sul dos EUA 
O GLOBO 13/02/2019: https://oglobo.globo.com/mundo/militar-brasileiro-tera-cargo-no-comando-sul-dos-eua-23451099 

 

 

iii. ECONOMIA 

▪ Atividade económica cresceu 1,15% em 2018 
OBSERVADOR 15/02/2019: https://observador.pt/2019/02/15/brasil-atividade-economica-cresceu-115-em-2018/ 

 

▪ Brasil vai ter o “mais avançado” centro de inteligência artificial 
OBSERVADOR 12/02/2019: https://observador.pt/2019/02/12/brasil-vai-ter-o-mais-avancado-centro-de-inteligencia-

artificial/ 

 

iv. RELAÇÕES PORTUGAL-BRASIL 

▪ Governo condena ataque no Egito e reafirma "empenho na erradicação do terrorismo" 
EXPRESSO 04/11/2018: https://expresso.sapo.pt/politica/2018-11-04-Governo-condena-ataque-no-Egito-e-reafirma-

empenho-na-erradicacao-do-terrorismo#gs.rgreVi0 

 

▪ Brasil agradece a Portugal ajuda na recuperação do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro 
TVI24 16/02/2019: https://tvi24.iol.pt/internacional/16-02-2019/brasil-agradece-a-portugal-ajuda-na-recuperacao-do-

acervo-do-museu-nacional-do-rio-de-janeiro 

 

▪ Com líderes em órgãos globais, Portugal está na moda também na diplomacia 
O GLOBO 16/02/2019: https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2019/02/com-lideres-em-orgaos-globais-portugal-esta-na-

moda-tambem-na-diplomacia.shtml 

 

▪ Brasil. Governo diz que Portugal “pode ajudar na redemocratização” da Venezuela 
OBSERVADOR 01/02/2019: https://observador.pt/2019/02/01/brasil-governo-diz-que-portugal-pode-ajudar-na-

redemocratizacao-da-venezuela/  

 

▪ Galp põe em operação a sua nona plataforma petrolífera no Brasil 
EXPRESSO 01/02/2019: https://expresso.pt/economia/2019-02-01-Galp-poe-em-operacao-a-sua-nona-plataforma-

petrolifera-no-Brasil#gs.xSA0ew5E  

 

 

  

https://br.sputniknews.com/defesa/2019021513322650-fuzil-kalashnikov-centenario-mercado-brasileiro/
https://br.sputniknews.com/defesa/2019021513322650-fuzil-kalashnikov-centenario-mercado-brasileiro/
https://oglobo.globo.com/mundo/militar-brasileiro-tera-cargo-no-comando-sul-dos-eua-23451099
https://observador.pt/2019/02/15/brasil-atividade-economica-cresceu-115-em-2018/0
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-11-04-Governo-condena-ataque-no-Egito-e-reafirma-empenho-na-erradicacao-do-terrorismo#gs.rgreVi0
https://expresso.sapo.pt/politica/2018-11-04-Governo-condena-ataque-no-Egito-e-reafirma-empenho-na-erradicacao-do-terrorismo#gs.rgreVi0
https://observador.pt/2019/02/01/brasil-governo-diz-que-portugal-pode-ajudar-na-redemocratizacao-da-venezuela/
https://observador.pt/2019/02/01/brasil-governo-diz-que-portugal-pode-ajudar-na-redemocratizacao-da-venezuela/
https://expresso.pt/economia/2019-02-01-Galp-poe-em-operacao-a-sua-nona-plataforma-petrolifera-no-Brasil#gs.xSA0ew5E
https://expresso.pt/economia/2019-02-01-Galp-poe-em-operacao-a-sua-nona-plataforma-petrolifera-no-Brasil#gs.xSA0ew5E
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VIII. VIAJAR PARA O BRASIL 
 

• Regime de entrada e estadia 

Os cidadãos portugueses estão isentos de visto para estadias até 90 dias, prorrogável por igual 

período. Neste caso é vedado o exercício de atividade produtiva e remunerada. 

Dever-se-á contactar previamente os Consulados do Brasil em Portugal para obtenção de um visto 

temporário específico ou um visto de residência. 

O Quadro Geral do Regime de Vistos poderá ser consultado através do seguinte endereço: 

www.portalconsular.mre.gov.br/antes/qgrv_simples_port_07.02.2013.pdf  

Para informações complementares, consultar: 

- www.mj.gov.br/estrangeiros;  

- www.e.gov.br;  

- www.mtb.gov.br (vistos de trabalho). 

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas – Conselhos ao viajante. 

 

• Condições de Segurança 

Com a exceção de algumas áreas de elevado risco que são conhecidas (essencialmente em zonas 

urbanas) e facilmente identificáveis, o Brasil turístico apresenta um perfil de segurança médio. 

Assim, e por regra, é aconselhável alguma precaução e atenção na circulação a pé nos centros 

urbanos, em especial em horário noturno, mesmo em locais de acentuada frequência turística, pela 

possível ocorrência de assaltos e furtos, por vezes com grande violência física. 

Não é recomendável o transporte e exibição de quaisquer objetos que possam ser vistos como de 

valor. Em caso de assalto, nunca se deve oferecer a menor resistência ou procurar a fuga, dada a 

elevada possibilidade de ser alvo de violência. 

Devem ser evitadas viagens de automóvel à noite ou a utilização de táxis que não sejam 

credenciados pelas autoridades turísticas ou recomendados pelas unidades hoteleiras. 

É aconselhável trazer apenas fotocópias dos seus documentos, deixando os originais no cofre-

forte do hotel. Do mesmo modo, deve ser portador do nome e número de telefone do hotel, do 

Consulado de Portugal da área, bem como a indicação do contacto de pessoa a prevenir em caso 

de emergência. 

Números de emergência: 

- Polícia/ Brigada Militar: 190; 

- Polícia Rodoviária Federal: 191; 

http://www.portalconsular.mre.gov.br/antes/qgrv_simples_port_07.02.2013.pdf
http://www.mj.gov.br/estrangeiros
http://www.e.gov.br/
http://www.mtb.gov.br/
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- Bombeiros: 193; 

- Emergência Médica: 192; 

- Defesa Civil: 199 

Fonte: Embaixada de Portugal no Brasil. Conselhos ao viajante. 

 

• Transportes 

A rede rodoviária brasileira soma cerca de 1,7 milhões de quilómetros entre estradas federais, 

estaduais, municipais e concessionadas. Apesar das melhorias e investimentos em curso, ainda há 

pontos críticos que necessitam de atenção. Segundo dados da Pesquisa CNT de Rodovias 2011, 

12,6% das rodovias brasileiras são consideradas ótimas, 30% boas, 30,5% regulares, 18,1 más e 

8,8% péssimas. O relatório ainda aponta que 52% do asfalto das estradas brasileiras estão em 

estado satisfatório.  

No Brasil, pode conduzir com a carta de condução portuguesa. 

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas. Conselhos ao viajante. 

 

• Cuidados de Saúde 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) realiza o atendimento permanente (24h / dia) 

de urgência e emergência em qualquer lugar. A chamada é gratuita, para o telefone 192.  

Devido ao elevado número de casos de febre-amarela recentemente registados em alguns Estados 

do Brasil sobretudo Minas Gerais, S. Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Baía, recomenda-se aos 

viajantes que se desloquem a este país, antes de embarcar, que se assegurem que estão 

devidamente vacinados contra a febre-amarela.  

Para redução das picadas por mosquitos em ambientes fechados, recomenda-se o uso de 

inseticidas domésticos em aerossol, espiral ou vaporizador.  

Febre do Vírus Zika – Segundo a literatura, mais de 80% das pessoas infetadas não desenvolvem 

manifestações clínicas (quando presentes são caracterizadas por exantema maculopapular 

pruriginoso, febre intermitente, hiperemia conjuntival não purulenta e sem prurido, artralgia, 

mialgia e dor de cabeça e menos frequentemente, edema, dor de garganta, tosse, vômitos e 

hematospermia). Apresenta evolução benigna e os sintomas geralmente desaparecem 

espontaneamente após 3 a 7 dias. No entanto, a artralgia pode persistir por aproximadamente um 

mês. 

Não há vacina contra o Zika vírus e as medidas de prevenção e controle são semelhantes às da 

Dengue. 

Os casos graves necessitam de especial atenção médica, pois podem ser fatais. É importante 

procurar orientação médica ao surgirem os primeiros sintomas. 
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É geralmente recomendável o consumo de água engarrafada, sendo de evitar as saladas cruas em 

locais de higiene duvidosa. É aconselhável vacinação contra a febre-amarela e hepatite. Aconselha-

se a utilização de repelentes de insetos e redes mosquiteiras nos quartos. 

Existem redes de farmácias por todo o país, muitas delas abertas 24horas por dia. 

Endereços dos principais hospitais, clínicas e médicos: 

www.portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/  

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas. Conselhos ao viajante. 

 

• Telecomunicações 

A rede telefónica fixa e móvel funciona bem. Os telemóveis comprados em Portugal funcionam no 

Brasil se tiverem integrado o sistema tri-band ou qadri-band (melhor opção para viajantes para 

garantir a melhor cobertura de rede. Um aparelho quadri-brand opera nas quatro frequências mais 

comuns utilizadas pelo sistema GSM: 850/900/1800/1900 Mhz). 

Para informação sobre comunicações durante os Grandes Eventos (Copa 2014 e Olimpíadas 

2016), especialmente destinada a público especializado que trabalhará nos eventos, como 

emissoras de rádio e tevê e fornecedores de equipamentos, consultar o endereço da ANATEL: 

www.anatel.gov.br/hotsites/AnatelGrandesEventos/pt/inicio/index.html 

Fonte: Portal das Comunidades Portuguesas. Conselhos ao viajante. 

  

http://www.portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/
http://www.anatel.gov.br/hotsites/AnatelGrandesEventos/pt/inicio/index.html
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• Contactos Úteis 

Em Portugal   

Embaixada do Brasil 

Estrada das Laranjeiras, 144 1649-021 Lisboa 

Tel.: +351 217 248 510/522 I Fax: +351 217 267 623 

E-mail: gabinete@embaixadadobrasil.pt  

Portal: www.lisboa.itamaraty.gov.br  

Consulado-Geral do Brasil em Lisboa 

Praça Luís de Camões, 22, 1º 1249-190 Lisboa 

Tel.: +351 213214100 

E-mail: consbras.lisboa@netcabo.pt 

Portal: www.consulado-brasil.pt  

Consulado-Geral do Brasil no Porto 

Av. de França, 20, 1º 4050-275 Porto 

Tel.: +351 225430655 / 656 

E-mail: cgporto@mail.telepac.pt 

Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira 

Av. Conselheiro Fernando de Sousa, nº 11 - 6º 1070-072 Lisboa 

Tel.: +351 213 477 475 

E-mail: geral@ccilb.net 

Portal: www.ccilb.net  

idD - Plataforma das Indústrias de Defesa Nacionais 

Av. Ilha da Madeira, nº35 K - 2ºB | Restelo Business Center 1400-203 Lisboa 

Tel.: +351 215 885 020 

E-mail: geral@iddportugal.pt | info@iddportugal.pt 

Portal: www.iddportugal.pt  

 

No Brasil 

Embaixada de Portugal em Brasília 

Avenida das Nações, Quadra 801, Lote 2 CEP 70 402-900 Brasília – DF 

Tel.: +55 61 3032 9600 

E-mail: embaixadadeportugal@embaixadadeportugal.org.br 

Portal: www.embaixadadeportugal.org.br    

Consulado Geral de Portugal no Rio de Janeiro 

Rua São Clemente, 424 - Botafogo CEP 22260-006 Rio de Janeiro – RJ 

Tel.: +55 21 3861 6450 

E-mail: riojaneiro@mne.pt 

Portal: www.consuladoportugalrj.org.br  

http://www.lisboa.itamaraty.gov.br/
http://www.consulado-brasil.pt/
http://www.ccilb.net/
mailto:geral@iddportugal.pt
mailto:info@iddportugal.pt
http://www.iddportugal.pt/
http://www.embaixadadeportugal.org.br/
mailto:riojaneiro@mne.pt
http://www.consuladoportugalrj.org.br/
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Ricardo Santos Lopes 

Diretor Desenvolvimento da BTID & Business Intelligence 

E-mail: ricardo.lopes@iddportugal.pt 

  

mailto:ricardo.lopes@iddportugal.pt

