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1. Caracterização geográfica, política e social 

1.1 Geografia  

 

Mapa 1 – Localização geográfica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Suíça é um país que integra a Europa Central com uma extensão de 41.285 km

fronteira países como a França, a Itália, a Alemanha e a Áustria. 

Clima  

O seu clima caracteriza-se como sendo temperado continental. Normalmente, é um país frio e 

com muita humidade. Quem o  visita deve tomar algumas precauções.

Entre Julho e Agosto, a temperatura varia entre 18ºC e 28ºC. No Verão, ultrapassa sempre os 

30ºC.De Janeiro a Fevereiro, o intervalo está entre 

entre 8ºC e 15ºC. 

 

Relevo  

O seu relevo apresenta-se como sendo muito aci

três partes: os Alpes, o Platô Suíço e o Jura. A maioria do país é composto por montanhas 

cobertas de neve, gelo, rochas e florestas, apenas ¼ do seu território está destinado à 

agricultura. O seu ponto mais al

Fonte: Economic Intelligence Unity (EIU)
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Localização geográfica  

A Suíça é um país que integra a Europa Central com uma extensão de 41.285 km

fronteira países como a França, a Itália, a Alemanha e a Áustria.  

se como sendo temperado continental. Normalmente, é um país frio e 

com muita humidade. Quem o  visita deve tomar algumas precauções. 

Julho e Agosto, a temperatura varia entre 18ºC e 28ºC. No Verão, ultrapassa sempre os 

30ºC.De Janeiro a Fevereiro, o intervalo está entre -2ºC e -7ºC. Já, no Outono, é normal alterar 

se como sendo muito acidentado. Neste contexto, a Suíça divide

três partes: os Alpes, o Platô Suíço e o Jura. A maioria do país é composto por montanhas 

cobertas de neve, gelo, rochas e florestas, apenas ¼ do seu território está destinado à 

agricultura. O seu ponto mais alto é o Dufour ponta com 4.634 m localizado em Mount Rose.

Fonte: Economic Intelligence Unity (EIU) 
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A Suíça é um país que integra a Europa Central com uma extensão de 41.285 km2, tendo na sua 

se como sendo temperado continental. Normalmente, é um país frio e 

Julho e Agosto, a temperatura varia entre 18ºC e 28ºC. No Verão, ultrapassa sempre os 

7ºC. Já, no Outono, é normal alterar 

dentado. Neste contexto, a Suíça divide-se em 

três partes: os Alpes, o Platô Suíço e o Jura. A maioria do país é composto por montanhas 

cobertas de neve, gelo, rochas e florestas, apenas ¼ do seu território está destinado à 

com 4.634 m localizado em Mount Rose. 



 

 

 

1.2 Análise política e administrativa

 

Designação oficial: Confederação Suíça

Chefe de estado: Doris Leuthard

Presidente federal e Ministro da economia:

Data da atual Constituição: 1848

Ao contrário de outras nações, a Suíça não dispõe nem de primeiro

estado. Com a Constituição de 1848, este país tornou

partilhado entre o governo federal e os 26 cantões e me

que, cada cantão tem a sua própria constituição. O seu parlamento é formado por duas 

câmaras, a Câmara dos Representantes dos Cantões (46 deputados) e o Conselho Nacional dos 

Representantes do Povo (200 deputados), o 

governo. O federalismo é muito expressivo. Através da democracia direta, os cantões e os 

cidadãos tem autonomia para manifestar a sua opinião. 

O governo é chefiado por um grupo de 7 ministros, um destes tem o

não tem nenhum poder específico ou privilégios, sendo diferente todos os anos. De acordo 

com a sua Constituição, o governo é um órgão coletivo, tanto que todas as decisões tomadas 

expressam a vontade de toda a corporação. 

 

 1.3 População 

 

Gráfico 1 – Crescimento e tamanho da população

 

Fonte: Countrymeters.com  

1.2 Análise política e administrativa 

Confederação Suíça 

Doris Leuthard 

Presidente federal e Ministro da economia: Johann Schneider-Ammann (FDP)

1848 

Ao contrário de outras nações, a Suíça não dispõe nem de primeiro-ministro, nem de chefe de 

estado. Com a Constituição de 1848, este país tornou-se um estado federal, o seu poder é 

partilhado entre o governo federal e os 26 cantões e meio-cantões, 2.324 comunas. É, de notar 

que, cada cantão tem a sua própria constituição. O seu parlamento é formado por duas 

câmaras, a Câmara dos Representantes dos Cantões (46 deputados) e o Conselho Nacional dos 

Representantes do Povo (200 deputados), o seu objetivo é ratificar as leis e controlar o 

governo. O federalismo é muito expressivo. Através da democracia direta, os cantões e os 

cidadãos tem autonomia para manifestar a sua opinião.  

O governo é chefiado por um grupo de 7 ministros, um destes tem o cargo de presidente que 

não tem nenhum poder específico ou privilégios, sendo diferente todos os anos. De acordo 

com a sua Constituição, o governo é um órgão coletivo, tanto que todas as decisões tomadas 

expressam a vontade de toda a corporação.  

Crescimento e tamanho da população 
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Ammann (FDP) 

ministro, nem de chefe de 

se um estado federal, o seu poder é 

cantões, 2.324 comunas. É, de notar 

que, cada cantão tem a sua própria constituição. O seu parlamento é formado por duas 

câmaras, a Câmara dos Representantes dos Cantões (46 deputados) e o Conselho Nacional dos 

seu objetivo é ratificar as leis e controlar o 

governo. O federalismo é muito expressivo. Através da democracia direta, os cantões e os 

cargo de presidente que 

não tem nenhum poder específico ou privilégios, sendo diferente todos os anos. De acordo 

com a sua Constituição, o governo é um órgão coletivo, tanto que todas as decisões tomadas 

 

 

 

 



 

 

 

A população suíça já supera os 

a maior taxa de envelhecimento. A sua estrutura populacional mostra a diversidade linguística, 

habitantes de origem estrangeira e pelo aumento da idade média. Cerca de 22,7% possuem 

outra nacionalidade. A sua densidade populacional é cerca de 

indubitavelmente, a cidade mais populosa

mil pessoas), Basileia (486 mil), Lausanne (317 mil) e Berna, a capital (406 mil). 

Tabela 1 – População residente na Suíça, 2000

  População residente 
total

Anos Número Variação 
anual em %

2016 8,419,550 

2015 8,327,126 

2014 8,237,666 

2013 8,139,631 

2012 8,039,060 

Fonte: Observatório da Emigração 

 

Como podemos observar, o número de residentes de origem portuguesa é 

Atualmente, os imigrantes portugueses representam 10,8% do total dos estrangeiros 

presentes no território, valor que tem reduzido com alguma significância. Em 2009, a taxa 

percentual era muito elevada, próximo dos 15,5%. No entanto, a Suíça continua a ocupar a 

3ªposição relativamente aos principais destinos da emigração portuguesa. 

Relativamente à esperança média de vida, esta é de 83,4 anos, sendo que para os homens é de 

81 anos e, 85 anos para as mulheres. O seu sistema de saúde é privado, mas sempre que é 

necessário está disponível para todos. Ocupa o 2º lugar das melhores esperanças de vida do 

mundo, a seguir ao Japão.  

 

 

 

 

A população suíça já supera os 8 milhões de habitantes, porém está no ranking de países com 

a maior taxa de envelhecimento. A sua estrutura populacional mostra a diversidade linguística, 

habitantes de origem estrangeira e pelo aumento da idade média. Cerca de 22,7% possuem 

sua densidade populacional é cerca de 204.75 pessoa/km

indubitavelmente, a cidade mais populosa (1,102 milhões pessoas), seguida por Genebra (493 

mil pessoas), Basileia (486 mil), Lausanne (317 mil) e Berna, a capital (406 mil). 

opulação residente na Suíça, 2000-2016 

População residente 
total 

Residentes com nacionalidade portuguesa 

Variação 
anual em % 

Número % do total % dos 
estrangeiros

1.1% 268,66 3.2% 10.8% 

1.1% 267,474 3.2% 11.1% 

1.2% 262,748 3.2% 11.2% 

1.3% 253,227 3.1% 11.1% 

1.1% 237,945 3.0% 10.7% 

Como podemos observar, o número de residentes de origem portuguesa é 

Atualmente, os imigrantes portugueses representam 10,8% do total dos estrangeiros 

presentes no território, valor que tem reduzido com alguma significância. Em 2009, a taxa 

rcentual era muito elevada, próximo dos 15,5%. No entanto, a Suíça continua a ocupar a 

relativamente aos principais destinos da emigração portuguesa.  

Relativamente à esperança média de vida, esta é de 83,4 anos, sendo que para os homens é de 

anos e, 85 anos para as mulheres. O seu sistema de saúde é privado, mas sempre que é 

necessário está disponível para todos. Ocupa o 2º lugar das melhores esperanças de vida do 
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de habitantes, porém está no ranking de países com 

a maior taxa de envelhecimento. A sua estrutura populacional mostra a diversidade linguística, 

habitantes de origem estrangeira e pelo aumento da idade média. Cerca de 22,7% possuem 

204.75 pessoa/km2. Zurique é, 

(1,102 milhões pessoas), seguida por Genebra (493 

mil pessoas), Basileia (486 mil), Lausanne (317 mil) e Berna, a capital (406 mil).  

Residentes com nacionalidade portuguesa  

estrangeiros 
Variação 

anual em % 

0.4% 

1.8% 

3.8% 

6.4% 

6.4% 

Como podemos observar, o número de residentes de origem portuguesa é 268,660 mil. 

Atualmente, os imigrantes portugueses representam 10,8% do total dos estrangeiros 

presentes no território, valor que tem reduzido com alguma significância. Em 2009, a taxa 

rcentual era muito elevada, próximo dos 15,5%. No entanto, a Suíça continua a ocupar a 

Relativamente à esperança média de vida, esta é de 83,4 anos, sendo que para os homens é de 

anos e, 85 anos para as mulheres. O seu sistema de saúde é privado, mas sempre que é 

necessário está disponível para todos. Ocupa o 2º lugar das melhores esperanças de vida do 



 

 

 

2. Informações úteis 

Os objectos e roupas pessoa

qualquer elemento taxativo.

2.1 Hora Local  

Corresponde ao UTC mais uma hora. A diferença entre Portugal e a Suíça é de apenas uma 

hora. 

2.2 Horários de Funcionamento 

Os horários de funcionamento variam u

mais comuns são os seguintes:

� Serviços Públicos 

Horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 durante a semana.

 Aos sábados funcionam das 8:30 às 12:00. Encerram aos domingos e feriados. 

� Bancos  

Habitualmente, o horário da banca é alargado às horas do comércio, ou seja, de segunda a 

sexta-feira, das 8:30 às 16:30. 

� Comércio Tradicional

O horário de funcionamento estende

17:00 no sábado. Encerram ao domingo. 

� Centros Comerciais 

A abertura ocorre das 9:00

Ao sábado encerram às 17:00, permanecendo encerrados durante o domingo. 

� Supermercados 

 Horário contínuo das 9:00 às 20:00, sendo que ao sábado fecham às 17:00. O Domingo é o 

encerramento semanal. 

 

 

 

Os objectos e roupas pessoais podem ser comprados e transportados, sem a 

qualquer elemento taxativo. 

Corresponde ao UTC mais uma hora. A diferença entre Portugal e a Suíça é de apenas uma 

2.2 Horários de Funcionamento  

Os horários de funcionamento variam um pouco consoante os Cantões e as Cidades. Os 

mais comuns são os seguintes: 

Serviços Públicos  

Horário das 8:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 durante a semana. 

Aos sábados funcionam das 8:30 às 12:00. Encerram aos domingos e feriados. 

te, o horário da banca é alargado às horas do comércio, ou seja, de segunda a 

feira, das 8:30 às 16:30.  

Comércio Tradicional 

O horário de funcionamento estende-se desde as 8:00-9:00 até às 19:00, encerrando às 

17:00 no sábado. Encerram ao domingo.  

Centros Comerciais  

A abertura ocorre das 9:00-10:00 às 20:00, estendendo-se até às 22:00 nas sextas

Ao sábado encerram às 17:00, permanecendo encerrados durante o domingo. 

 

Horário contínuo das 9:00 às 20:00, sendo que ao sábado fecham às 17:00. O Domingo é o 
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is podem ser comprados e transportados, sem a ação 

Corresponde ao UTC mais uma hora. A diferença entre Portugal e a Suíça é de apenas uma 

m pouco consoante os Cantões e as Cidades. Os 

Aos sábados funcionam das 8:30 às 12:00. Encerram aos domingos e feriados.  

te, o horário da banca é alargado às horas do comércio, ou seja, de segunda a 

9:00 até às 19:00, encerrando às 

se até às 22:00 nas sextas-feiras. 

Ao sábado encerram às 17:00, permanecendo encerrados durante o domingo.  

Horário contínuo das 9:00 às 20:00, sendo que ao sábado fecham às 17:00. O Domingo é o 



 

 

 

2.3 Feriados  

 

A Suíça tem um calendário muito idêntico ao de Portugal e a outros países da Europa 

Ocidental. Existe uma particularidade: tem 

são comemorados em cantões específicos. 

Na lista abaixo apresentam

Data Fixa:  

1 de Janeiro – Dia de Ano Novo 

1 de Maio – Dia do Trabalhador

 1 de Agosto – Dia Nacional 

15 de Agosto – Assunção da Virgem Maria

 1 de Novembro - Dia de Todos os Santos 

8 de Dezembro – Festa da Imaculada Conceição 

25 e 26 de Dezembro – Natal 

 

Data Móvel:  

 

Sexta-feira Santa  

Segunda-feira de Páscoa  

Dia da Ascensão  

Segunda-feira de Penteco

Corpo de Deus 

 

2.4 Alimentação 

 

A sua alimentação está entre as mais dispendiosas do mundo. A cozinha suíça varia entre 

as regiões/cantões. Na fronteira com a Itália, come

Alemanha as pessoas ingerem mais batatas assadas. O queijo tem um lugar de dest

A Suíça tem um calendário muito idêntico ao de Portugal e a outros países da Europa 

Ocidental. Existe uma particularidade: tem muitos feriados que não são nacionais, e que só 

são comemorados em cantões específicos.  

Na lista abaixo apresentam-se apenas os principais feriados. 

Dia de Ano Novo  

Dia do Trabalhador 

Dia Nacional  

Assunção da Virgem Maria 

Dia de Todos os Santos  

Festa da Imaculada Conceição  

Natal  

 

feira de Pentecostes  

A sua alimentação está entre as mais dispendiosas do mundo. A cozinha suíça varia entre 

as regiões/cantões. Na fronteira com a Itália, come-se mais massas, já perto de França e 

Alemanha as pessoas ingerem mais batatas assadas. O queijo tem um lugar de dest
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A Suíça tem um calendário muito idêntico ao de Portugal e a outros países da Europa 

muitos feriados que não são nacionais, e que só 

A sua alimentação está entre as mais dispendiosas do mundo. A cozinha suíça varia entre 

se mais massas, já perto de França e 

Alemanha as pessoas ingerem mais batatas assadas. O queijo tem um lugar de destaque,  



 

 

 

nomeadamente o gruyere e o emental. Não podemos esquecer, o famoso chocolate suíço 

que tem conseguido ultrapassar a fronteira dos Alpes Suíços.

 

2.5 Cuidados de saúde 

A sua rede sanitária é ótima

todo o território. As normas comunitárias são aplicadas. Com o Cartão Europeu de Seguro 

de Saúde, qualquer pessoa pode

de vacinas.  

Berna 

� Inselspital - Freiburgstrasse, 3010 Bern,« 

� Hirslanden Bern - Klinik Permanence, Bümplizstrasse 83, 3018 Bern 

4111 , www.hirslanden.ch

� Spital Tiefenau - Tiefenaustrasse 112, 3004 Bern, 

www.spitaltiedenau.ch

� Lindenhofspital - Bre

www.lindenhofspital.ch

 Genebra 

� Hôpital Cantonal de Genève: Rue Michel

� Clinique de La Tour: Avenue J.

� Clinique Beaulieu: Ch. De Beau Soleil, 20, 1206 Genève 

Vaud 

� Centre hospitalier universitaire Lausanne: Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne 

3141111 

 Valais 

� Hôpital Regional de Sion: Avenue Grand

nomeadamente o gruyere e o emental. Não podemos esquecer, o famoso chocolate suíço 

que tem conseguido ultrapassar a fronteira dos Alpes Suíços. 

ótima, com uma excelente assistência médica pública e priv

todo o território. As normas comunitárias são aplicadas. Com o Cartão Europeu de Seguro 

de Saúde, qualquer pessoa pode-se dirigir a um hospital. Para entrar no país, não necessita 

Freiburgstrasse, 3010 Bern,« - Tel. 041 31 632 2111 , www.insel.ch

Klinik Permanence, Bümplizstrasse 83, 3018 Bern 

4111 , www.hirslanden.ch 

Tiefenaustrasse 112, 3004 Bern, - Tel. 041 31 308 8111, 

www.spitaltiedenau.ch 

Bremgartenstrasse 117, 3012 Bern, Tel. 041 31 300 8811, 

www.lindenhofspital.ch 

Hôpital Cantonal de Genève: Rue Michel-du-Crest 24, 1205 Genève -Tel. 022 3823311

Clinique de La Tour: Avenue J.-D.-Maillard 3, 1217 Meyrin - Tel. 022 7196111

ulieu: Ch. De Beau Soleil, 20, 1206 Genève - Tel. 022 8395555

Centre hospitalier universitaire Lausanne: Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne 

Hôpital Regional de Sion: Avenue Grand-Champsec 80, 1950 Sion - Tel. 027 6034000
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nomeadamente o gruyere e o emental. Não podemos esquecer, o famoso chocolate suíço 

, com uma excelente assistência médica pública e privada em 

todo o território. As normas comunitárias são aplicadas. Com o Cartão Europeu de Seguro 

se dirigir a um hospital. Para entrar no país, não necessita 

041 31 632 2111 , www.insel.ch 

Klinik Permanence, Bümplizstrasse 83, 3018 Bern - el. 041 31 990 

Tel. 041 31 308 8111, 

mgartenstrasse 117, 3012 Bern, Tel. 041 31 300 8811, 

Tel. 022 3823311 

Tel. 022 7196111 

Tel. 022 8395555 

Centre hospitalier universitaire Lausanne: Rue du Bugnon 46, 1011 Lausanne - Tel. 021 

Tel. 027 6034000 



 

 

� Clinique de Valére: Rue Pré Fleury, 16, 1950 Sion 

 Zurique 

� UniversitätsSpital Zürich

� Rämistrasse 100 - 8091 Zürich 

� Kinderspital Zürich - 

266 7111 , https://www.kispi.uzh.ch

� Stadtspital Triemli - 

https://www.stradt-zuerich.ch/triemli.

 Bassel 

� UniversitätsSpital Basel

Spitalstrasse 21 - 4056 Bassel  

 

Lugano 

� Ospedale Regionale di Lugano

Via Tesserete 46 - 6900 Lugano  

 

2.6 Telecomunicações 

 

A Suíça tem uma boa rede fixa e móvel de telecomunicações, é vista como das mais 

modernas, logo o seu serviço é bastante avançado, podendo até mes

telemóveis dual ou tri-band. Muitas das suas cabines telefónicas opera com cartões pré

comprados ou cartões de crédito. 

Corrente eléctrica: Corrente eléctrica de 230V/50Hz, é necessário um adaptador para 

conseguir encaixar a ficha na tomada. 

Pesos e Medidas: Sistema Métrico Internacional.

 

Clinique de Valére: Rue Pré Fleury, 16, 1950 Sion - Tel. 027 3271010   

UniversitätsSpital Zürich 

8091 Zürich - Tel. 044 2551111, http://www.en.usz.ch

 Eleonorenstiftung, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich 

266 7111 , https://www.kispi.uzh.ch 

 Birmensdorferstrasse 497, 8063 Zürich - Tel. 041 44 416 1111 , 

zuerich.ch/triemli. 

UniversitätsSpital Basel 

4056 Bassel  -  Tel. 061 2652525 

Ospedale Regionale di Lugano 

6900 Lugano  -  Tel. 091 8116111 

A Suíça tem uma boa rede fixa e móvel de telecomunicações, é vista como das mais 

modernas, logo o seu serviço é bastante avançado, podendo até mes

band. Muitas das suas cabines telefónicas opera com cartões pré

comprados ou cartões de crédito.  

Corrente eléctrica de 230V/50Hz, é necessário um adaptador para 

conseguir encaixar a ficha na tomada.  

Sistema Métrico Internacional. 
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Tel. 044 2551111, http://www.en.usz.ch 

Eleonorenstiftung, Steinwiesstrasse 75, 8032 Zürich - Tel. 041 44 

Tel. 041 44 416 1111 , 

A Suíça tem uma boa rede fixa e móvel de telecomunicações, é vista como das mais 

modernas, logo o seu serviço é bastante avançado, podendo até mesmo, utilizar 

band. Muitas das suas cabines telefónicas opera com cartões pré-

Corrente eléctrica de 230V/50Hz, é necessário um adaptador para 



 

 

 

3. Principais relações internacionais e regionais

 

À escala global, a Suíça tem presença na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

Económico (Organisation for Economic Co

para a Segurança e Cooperação na Europa 

Europe – OSCE), Banco de Compensações Internacionais 

BIS), Organização das Nações Unidas 

(Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others UN Entities)

Comércio (World Trade Organization 

A nível regional a Suíça é um dos quatro (4) membros da Associaç

Comércio (European Free Trade Association 

e a Noruega, integra o Conselho dos Estados do Mar Báltico 

CBSS) e o Conselho da Europa 

Europeia (nem participar no Espaço Económico Europeu 

Confederação Suíça tem uma relação muito especial com esta organização, através da 

celebração de um conjunto significativo, am

comercial e económico (Les Accords Bilatéraux Suisse 

mercado, 2016).  

4. Ambiente de Negócios  

Competitividade (Rank no Global Competitiveness Index 

2016-17) : 1º 

Transparência  (Rank no Corruption Perceptions Index 

2015) : 7º 

 

 

 

 

 

 

 

3. Principais relações internacionais e regionais 

À escala global, a Suíça tem presença na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD

para a Segurança e Cooperação na Europa (Organization for Security and Co

, Banco de Compensações Internacionais (Bank for International Settlements 

Organização das Nações Unidas (United Nations – UN) e suas agências especializadas 

(Funds, Programmes, Specialized Agencies and Others UN Entities) e Organização Mundial do 

(World Trade Organization – WTO) desde 1 de Julho de 1995.  

A nível regional a Suíça é um dos quatro (4) membros da Associação Europeia de Livre 

(European Free Trade Association – EFTA), juntamente com a Islândia, Liechtenstein 

e a Noruega, integra o Conselho dos Estados do Mar Báltico (Council of the Baltic Sea States 

e o Conselho da Europa (Council of Europe – COE). Apesar de não ter aderido à União 

Europeia (nem participar no Espaço Económico Europeu – European Economic Area 

Confederação Suíça tem uma relação muito especial com esta organização, através da 

celebração de um conjunto significativo, amplo e diversificado de protocolos/acordos de cariz 

(Les Accords Bilatéraux Suisse – Union Européenne) (Suíça 

 

(Rank no Global Competitiveness Index Facilidade de Negócio  (Rank no Doing Business 

Report 2017) : 31º 

Rank no Corruption Perceptions Index Ranking global (EIU entre 82 mercados
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À escala global, a Suíça tem presença na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 

OECD), Organização 

(Organization for Security and Co-operation in 

(Bank for International Settlements – 

e suas agências especializadas 

e Organização Mundial do 

ão Europeia de Livre 

, juntamente com a Islândia, Liechtenstein 

(Council of the Baltic Sea States – 

Apesar de não ter aderido à União 

European Economic Area – EEA), a 

Confederação Suíça tem uma relação muito especial com esta organização, através da 

plo e diversificado de protocolos/acordos de cariz 

Union Européenne) (Suíça – ficha de 

(Rank no Doing Business 

(EIU entre 82 mercados): 8º  



 

 

 

5. Economia 

5.1 Sectores de actividade  

 

Tabela 4  – Sectores de actividades

Sector de Actividade Valor acrescentado                          

Agricultura 

Indústria 

Serviços 

 

  

A sua economia é uma das mais modernas e sofisticadas do mundo, integrando o grupo das 

nações mais competitivas. O sector terciário é o motor da sua economia, impulsionado 

principalmente pela banca, contribuindo 74% para a sua 

da sua população activa.  

A indústria tem-se destacado pela sofisticação dos bens manufacturados

motores, geradores, turbinas e outros produtos de alta tecnologia. O motor industrial tem sido 

a exportação, por exemplo, o grupo Basel tem desenvolvido a indústria química e 

farmacêutica. A electricidade também tem vindo a ganhar ênf

hidráulica, que tem fornecido 2/3 do país. 

A agricultura é também importante, contudo a sua produção é insuficiente, proporcionando a 

importação de muitos produtos agrícolas, razão que explica a sua reduzida contribuição para o

PIB.  

 

5.2 Perspectivas Económicas

  

A sua característica principal é, incontestavelmente, a sua mão

presente em vários ramos económicos, tais como a microtecnologia, a biotecnologia, o avanço 

tecnológico, o know-how no sector bancário, seguros e indústria farmacêutica. O seu PIB é dos 

mais altos do mundo, equivalente a $684,4 bilhões, o seu pib 

Fonte: Banco Mundial  

Sectores de actividades económicas na Suíça (2016) 

Valor acrescentado                          
(% do PIB)  

% da população 
empregada 

Valor acrescentado    
(% variação anual)  

1% 3.1% 

26% 19.3% 

74% 75.3% 

A sua economia é uma das mais modernas e sofisticadas do mundo, integrando o grupo das 

nações mais competitivas. O sector terciário é o motor da sua economia, impulsionado 

principalmente pela banca, contribuindo 74% para a sua riqueza e empregando mais de 75% 

se destacado pela sofisticação dos bens manufacturados, incluindo relógios, 

motores, geradores, turbinas e outros produtos de alta tecnologia. O motor industrial tem sido 

a exportação, por exemplo, o grupo Basel tem desenvolvido a indústria química e 

farmacêutica. A electricidade também tem vindo a ganhar ênfase com a aposta na energia 

tem fornecido 2/3 do país.  

A agricultura é também importante, contudo a sua produção é insuficiente, proporcionando a 

importação de muitos produtos agrícolas, razão que explica a sua reduzida contribuição para o

 

A sua característica principal é, incontestavelmente, a sua mão-de-obra altamente qualificada 

presente em vários ramos económicos, tais como a microtecnologia, a biotecnologia, o avanço 

no sector bancário, seguros e indústria farmacêutica. O seu PIB é dos 

mais altos do mundo, equivalente a $684,4 bilhões, o seu pib per capita é de $79 286. 
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Valor acrescentado    
(% variação anual)   

(-5,3%) 

(-0,7%) 

1.4% 

A sua economia é uma das mais modernas e sofisticadas do mundo, integrando o grupo das 

nações mais competitivas. O sector terciário é o motor da sua economia, impulsionado 

riqueza e empregando mais de 75% 

, incluindo relógios, 

motores, geradores, turbinas e outros produtos de alta tecnologia. O motor industrial tem sido 

a exportação, por exemplo, o grupo Basel tem desenvolvido a indústria química e 

ase com a aposta na energia 

A agricultura é também importante, contudo a sua produção é insuficiente, proporcionando a 

importação de muitos produtos agrícolas, razão que explica a sua reduzida contribuição para o 

obra altamente qualificada 

presente em vários ramos económicos, tais como a microtecnologia, a biotecnologia, o avanço 

no sector bancário, seguros e indústria farmacêutica. O seu PIB é dos 

é de $79 286.  



 

 

 

Apesar de ser a sede de grandes empresas como a Novartis, a Roche e a Nestlé, as mais 

comuns são as PME’s. A esfera empresarial aplica a estratégia “nicho de mercado”, isto é, 

consiste numa especialização de um produto por parte de uma pequena/média empresa que, 

por conseguinte, consiga dominar o mercado mundial nesta produção. Deste modo, podemos 

afirmar que, a Suíça é muito competitiva, sofisticada e especializada.   

A sua economia também teve momentos menos prósperos, devido à recessão económica 

vivida na União Europeia em 2008. No ano 2009 recuperou com a nova pujança do comércio 

mundial, pois tanto as exportações, como a procura doméstica registaram uma subida. Porém, 

com a crise da dívida soberana na Zona Euro, esta evolução económica foi interrompida, entre 

2011-14 o crescimento do PIB foi apenas de 1,7%. 

No ano 2015, o seu PIB cresce apenas 0,

tarde, a economia é influenciada com os efeitos da decisão do Banco Nacional da Suíça (BNS) 

que a eliminação da ligação entre o franco e euro (outrora, 

a valorização da divisa suíça.  

Este crescimento reduzido permanecerá durante alguns anos, a flutuação cambial juntamente 

com a baixa procura externa representam entraves para este cenário económico.  

Esta desaceleração económica afectou o mercado de trabalho, pois a taxa de d

disparou em 2015 até 3,2%, diminuindo para 3% em 2017, valores insignificantes quando 

comparados com outros países. 

 

 

Gráfico 3 – Taxa de Desemprego (%)

             Fonte: Trading Economics  

Apesar de ser a sede de grandes empresas como a Novartis, a Roche e a Nestlé, as mais 

as PME’s. A esfera empresarial aplica a estratégia “nicho de mercado”, isto é, 

consiste numa especialização de um produto por parte de uma pequena/média empresa que, 

por conseguinte, consiga dominar o mercado mundial nesta produção. Deste modo, podemos 

rmar que, a Suíça é muito competitiva, sofisticada e especializada.    

A sua economia também teve momentos menos prósperos, devido à recessão económica 

vivida na União Europeia em 2008. No ano 2009 recuperou com a nova pujança do comércio 

to as exportações, como a procura doméstica registaram uma subida. Porém, 

com a crise da dívida soberana na Zona Euro, esta evolução económica foi interrompida, entre 

14 o crescimento do PIB foi apenas de 1,7%.  

No ano 2015, o seu PIB cresce apenas 0,8%. O seu consumo público foi muito fraco. Mais 

tarde, a economia é influenciada com os efeitos da decisão do Banco Nacional da Suíça (BNS) 

que a eliminação da ligação entre o franco e euro (outrora, €1= 1,20 francos), proporcionando 

 

Este crescimento reduzido permanecerá durante alguns anos, a flutuação cambial juntamente 

com a baixa procura externa representam entraves para este cenário económico.  

Esta desaceleração económica afectou o mercado de trabalho, pois a taxa de d

disparou em 2015 até 3,2%, diminuindo para 3% em 2017, valores insignificantes quando 

comparados com outros países.  

Taxa de Desemprego (%) 
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Apesar de ser a sede de grandes empresas como a Novartis, a Roche e a Nestlé, as mais 

as PME’s. A esfera empresarial aplica a estratégia “nicho de mercado”, isto é, 

consiste numa especialização de um produto por parte de uma pequena/média empresa que, 

por conseguinte, consiga dominar o mercado mundial nesta produção. Deste modo, podemos 

A sua economia também teve momentos menos prósperos, devido à recessão económica 

vivida na União Europeia em 2008. No ano 2009 recuperou com a nova pujança do comércio 

to as exportações, como a procura doméstica registaram uma subida. Porém, 

com a crise da dívida soberana na Zona Euro, esta evolução económica foi interrompida, entre 

8%. O seu consumo público foi muito fraco. Mais 

tarde, a economia é influenciada com os efeitos da decisão do Banco Nacional da Suíça (BNS) 

€1= 1,20 francos), proporcionando 

Este crescimento reduzido permanecerá durante alguns anos, a flutuação cambial juntamente 

com a baixa procura externa representam entraves para este cenário económico.   

Esta desaceleração económica afectou o mercado de trabalho, pois a taxa de desemprego 

disparou em 2015 até 3,2%, diminuindo para 3% em 2017, valores insignificantes quando 

 



 

 

 

Em 2015, a taxa de inflação foi negativa (cerca de

procura e a valorização do franco suíço. Em 2016, aumentou para 

gradual para os anos seguintes dado o progressivo renascimento económico.  

 

6. Comércio Internacional 

 

A economia helvética mostra uma certa dependência do comércio mundial, sobretudo das 

suas exportações. Em 2016, o seu sector exportador alcançou 210,7 biliões de francos 

liderados pelo papel da indústria farmacêutica. A Suíça está no 15º lugar no contexto dos 

maiores exportadores e, em 17º

comercial é positivo, representa 10,7% do seu PIB, as exportações com $432,7 mil milhões 

ultrapassam as importações com $353,5 mil milhões. 

 

Mapa 2 – Principais clientes e forneced

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se pode verificar no mapa exposto, o principal cliente e fornecedor é a Alemanha, como 

uma quota de 14,4% e 19,3%, respectivamente. Aliás, a UE28 é o principal parceiro da nação 

alpina, representando 43,4% das suas exportações e 64,5% das suas importações. As pérolas, 

pedras e metais preciosos são os produtos mais exportados e importados, visível na tabela 5.

Fonte: AICEP 

Em 2015, a taxa de inflação foi negativa (cerca de -1,1%) devido a factores como a queda da 

procura e a valorização do franco suíço. Em 2016, aumentou para -0,3%, prevendo uma subida 

gradual para os anos seguintes dado o progressivo renascimento económico.  

 

a mostra uma certa dependência do comércio mundial, sobretudo das 

suas exportações. Em 2016, o seu sector exportador alcançou 210,7 biliões de francos 

liderados pelo papel da indústria farmacêutica. A Suíça está no 15º lugar no contexto dos 

dores e, em 17º lugar relativamente às importações. O saldo da sua balança 

comercial é positivo, representa 10,7% do seu PIB, as exportações com $432,7 mil milhões 

ultrapassam as importações com $353,5 mil milhões.  

Principais clientes e fornecedores da Suíça, % quota (2016) 

Como se pode verificar no mapa exposto, o principal cliente e fornecedor é a Alemanha, como 

uma quota de 14,4% e 19,3%, respectivamente. Aliás, a UE28 é o principal parceiro da nação 

representando 43,4% das suas exportações e 64,5% das suas importações. As pérolas, 

pedras e metais preciosos são os produtos mais exportados e importados, visível na tabela 5.
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1,1%) devido a factores como a queda da 

0,3%, prevendo uma subida 

gradual para os anos seguintes dado o progressivo renascimento económico.   

a mostra uma certa dependência do comércio mundial, sobretudo das 

suas exportações. Em 2016, o seu sector exportador alcançou 210,7 biliões de francos 

liderados pelo papel da indústria farmacêutica. A Suíça está no 15º lugar no contexto dos 

lugar relativamente às importações. O saldo da sua balança 

comercial é positivo, representa 10,7% do seu PIB, as exportações com $432,7 mil milhões 

Como se pode verificar no mapa exposto, o principal cliente e fornecedor é a Alemanha, como 

uma quota de 14,4% e 19,3%, respectivamente. Aliás, a UE28 é o principal parceiro da nação 

representando 43,4% das suas exportações e 64,5% das suas importações. As pérolas, 

pedras e metais preciosos são os produtos mais exportados e importados, visível na tabela 5. 



 

 

 

Tabela 5 – Principais produtos exportados e importados (%), 2016

Principais produtos 
 exportados  

Pérolas, pedras e metais 
preciosos 
Produtos farmacêuticos 

Máquinas e 
 equipamentos mecânicos 
Relojoaria 

Produtos químicos orgânicos 

Fonte: AICEP 

7. Investimento Estrangeiro 

 

Quanto ao investimento directo estrangeiro, a Suíça tem uma particular importância. De 

acordo com o World Investment Report 2016

dos emissores com um valor que ronda os $70 277 milhões e, a 6ªposição com cerca de

838 milhões.  

Realmente é uma grande atracção para os investidores por causa da sua estabilidade política e 

financeira, o seu baixo nível de corrupção, ao avanço das suas infra

eficiência de mercado. Os benefícios fiscais são uma ma

estrangeiro, há muitos cantões que oferecem 10 anos de isenção. 

Apesar da sua elevada atractividade, os seus fluxos de IDE são inconstantes, por exemplo em 

2015 o investimento foi de $70,4 biliões, chegando aos $26,3 bili

acumulado deve-se a diversos sectores, como a indústria, a electrónica, energia, óptica, a 

banca e a relojoaria. Segundo o relatório da UNCTAD, a Confederação Helvética, entre 2011 e 

2015, investiu cerca de $197 mil milhões no estrangei

Alemanha, o Luxemburgo, o Reino Unido e os Países Baixos têm sido os principais destinos do 

seu IDE. Devido à sua localização, a Suíça é considerada a capital do investimento realizado no 

exterior.  

 

 

 

Principais produtos exportados e importados (%), 2016 

Total (%) Principais produtos importados  

32,40% Pérolas, pedras e metais preciosos

22,10% Produtos farmacêuticos 

7,40% Máquinas e equipamentos mecânicos

6,50% Veículos automóveis e outros  
veículos terrestres 

6,40% Máquinas e equipamentos eléctricos

. Investimento Estrangeiro  

Quanto ao investimento directo estrangeiro, a Suíça tem uma particular importância. De 

World Investment Report 2016 da UNCTAD, o país assume a 8ªposição no top 

dos emissores com um valor que ronda os $70 277 milhões e, a 6ªposição com cerca de

Realmente é uma grande atracção para os investidores por causa da sua estabilidade política e 

financeira, o seu baixo nível de corrupção, ao avanço das suas infra-estruturas e à sua 

eficiência de mercado. Os benefícios fiscais são uma mais-valia para atrair investimento 

estrangeiro, há muitos cantões que oferecem 10 anos de isenção.  

Apesar da sua elevada atractividade, os seus fluxos de IDE são inconstantes, por exemplo em 

2015 o investimento foi de $70,4 biliões, chegando aos $26,3 biliões. O investimento 

se a diversos sectores, como a indústria, a electrónica, energia, óptica, a 

banca e a relojoaria. Segundo o relatório da UNCTAD, a Confederação Helvética, entre 2011 e 

2015, investiu cerca de $197 mil milhões no estrangeiro. Países como os Estados Unidos, a 

Alemanha, o Luxemburgo, o Reino Unido e os Países Baixos têm sido os principais destinos do 

seu IDE. Devido à sua localização, a Suíça é considerada a capital do investimento realizado no 
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 Total (%)  

Pérolas, pedras e metais preciosos 37,20% 

9,10% 

Máquinas e equipamentos mecânicos 6,50% 

5,40% 

Máquinas e equipamentos eléctricos 5,00% 

Quanto ao investimento directo estrangeiro, a Suíça tem uma particular importância. De 

da UNCTAD, o país assume a 8ªposição no top 

dos emissores com um valor que ronda os $70 277 milhões e, a 6ªposição com cerca de $68 

Realmente é uma grande atracção para os investidores por causa da sua estabilidade política e 

estruturas e à sua 

valia para atrair investimento 

Apesar da sua elevada atractividade, os seus fluxos de IDE são inconstantes, por exemplo em 

ões. O investimento 

se a diversos sectores, como a indústria, a electrónica, energia, óptica, a 

banca e a relojoaria. Segundo o relatório da UNCTAD, a Confederação Helvética, entre 2011 e 

ro. Países como os Estados Unidos, a 

Alemanha, o Luxemburgo, o Reino Unido e os Países Baixos têm sido os principais destinos do 

seu IDE. Devido à sua localização, a Suíça é considerada a capital do investimento realizado no 



 

 

 

Risco-país  

Risco geral - AA  

Risco de estrutura económica 

Risco político – AA 

AAA = risco menor; D = risco maior)

 

Risco de crédito 

País "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios 

mínimos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risco de estrutura económica - AA  

AAA = risco menor; D = risco maior) 

País "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios 
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País "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios 



 

 

8. Relações Económicas com Portugal 

 

No cenário internacional, a Suíça está na 10ª

portugueses (2% das exportações) e, na 16ª posição dos seus principais fornecedores 

(0,9% das importações). 

Em 2015, a balança comercial de bens e serviços entre os dois países tem sido positivo 

com um saldo de 872,1 milhões de euros em 2015, sendo que algo que não se verificou em 

anos anteriores. As exportações para a Suíça alcançaram 

importações somaram €641,6 milh

permaneceu positivo.  

No âmbito do comércio de bens, a Suíça ocupou o 13ºlugar no pódio de clientes e o 27º 

fornecedor de Portugal. As transacções comerciais entre ambos têm 

Portugal, registando um valor de 

totalizaram 458,6 milhões de euros, já as importações atingiram os 264,0 milhões de 

euros.  

Na Confederação Suíça a esfera das importações tem superado o ramo

Como é possível verificar pelo gráfico abaixo, os produtos mais exportados pela Suíça são 

alimentares e os meios de transporte, enquanto os mais importados são os químicos, 

máquinas e aparelhos. Tem havido um aumento de empresas lusófonas

exportar muito mais, em 2015 a quantidade chega às 3 837. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nómicas com Portugal  

No cenário internacional, a Suíça está na 10ª posição dos mais relevantes clientes 

portugueses (2% das exportações) e, na 16ª posição dos seus principais fornecedores 

 

Em 2015, a balança comercial de bens e serviços entre os dois países tem sido positivo 

com um saldo de 872,1 milhões de euros em 2015, sendo que algo que não se verificou em 

anos anteriores. As exportações para a Suíça alcançaram €1 513,7 milh

€641,6 milhões, no ano seguinte. Assim, o saldo comercial 

No âmbito do comércio de bens, a Suíça ocupou o 13ºlugar no pódio de clientes e o 27º 

fornecedor de Portugal. As transacções comerciais entre ambos têm 

Portugal, registando um valor de €194,6 milhões, as exportações portuguesas que 

totalizaram 458,6 milhões de euros, já as importações atingiram os 264,0 milhões de 

Na Confederação Suíça a esfera das importações tem superado o ramo

Como é possível verificar pelo gráfico abaixo, os produtos mais exportados pela Suíça são 

alimentares e os meios de transporte, enquanto os mais importados são os químicos, 

máquinas e aparelhos. Tem havido um aumento de empresas lusófonas

exportar muito mais, em 2015 a quantidade chega às 3 837.  
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posição dos mais relevantes clientes 

portugueses (2% das exportações) e, na 16ª posição dos seus principais fornecedores 

Em 2015, a balança comercial de bens e serviços entre os dois países tem sido positivo 

com um saldo de 872,1 milhões de euros em 2015, sendo que algo que não se verificou em 

€1 513,7 milhões, enquanto as 

ões, no ano seguinte. Assim, o saldo comercial 

No âmbito do comércio de bens, a Suíça ocupou o 13ºlugar no pódio de clientes e o 27º 

fornecedor de Portugal. As transacções comerciais entre ambos têm sido favoráveis a 

194,6 milhões, as exportações portuguesas que 

totalizaram 458,6 milhões de euros, já as importações atingiram os 264,0 milhões de 

 das exportações. 

Como é possível verificar pelo gráfico abaixo, os produtos mais exportados pela Suíça são 

alimentares e os meios de transporte, enquanto os mais importados são os químicos, 

máquinas e aparelhos. Tem havido um aumento de empresas lusófonas que estão a 



 

 

 

Gráfico 4 – Exportações e Importações de bens (Grupos de produtos), % do total.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que concerne aos serviços, a Suíça representa cerca de 3,9% e 3,0% da totalidade das 

vendas e das compras portuguesas, sendo o seu 8ºcliente e o seu 9º fornecedor. A sua balança 

comercial é também favorável neste sector, com cerca de 595,8 milhões de eu

exportações foram avaliadas em 982,2 milhões de euros, já as importações não passaram de 

386,5 milhões de euros.  

No entanto, o IDE de Suíça em Portugal notou um crescimento negativo com um valor líquido 

de -36,1 milhões de euros em 2015, no

cerca de €119,3 milhões.  

Relativamente ao stock, o investimento directo da Suíça registou 

Os fluxos de investimento estrangeiro de Portugal têm aumentado o seu total líquido fixa

em 0,5 milhões de euros. O investimento acumulado por Portugal aumentou para 283,9 

milhões de euros. 

 

 

 

Fonte: INE (Instituto Nacional de Estatística)

Exportações e Importações de bens (Grupos de produtos), % do total.

No que concerne aos serviços, a Suíça representa cerca de 3,9% e 3,0% da totalidade das 

vendas e das compras portuguesas, sendo o seu 8ºcliente e o seu 9º fornecedor. A sua balança 

comercial é também favorável neste sector, com cerca de 595,8 milhões de eu

exportações foram avaliadas em 982,2 milhões de euros, já as importações não passaram de 

No entanto, o IDE de Suíça em Portugal notou um crescimento negativo com um valor líquido 

36,1 milhões de euros em 2015, no ano seguinte este montante tornou

Relativamente ao stock, o investimento directo da Suíça registou €1 748,4 milhões em 2016. 

Os fluxos de investimento estrangeiro de Portugal têm aumentado o seu total líquido fixa

em 0,5 milhões de euros. O investimento acumulado por Portugal aumentou para 283,9 

Fonte: INE (Instituto Nacional de Estatística) 
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Exportações e Importações de bens (Grupos de produtos), % do total. 

No que concerne aos serviços, a Suíça representa cerca de 3,9% e 3,0% da totalidade das 

vendas e das compras portuguesas, sendo o seu 8ºcliente e o seu 9º fornecedor. A sua balança 

comercial é também favorável neste sector, com cerca de 595,8 milhões de euros, em que as 

exportações foram avaliadas em 982,2 milhões de euros, já as importações não passaram de 

No entanto, o IDE de Suíça em Portugal notou um crescimento negativo com um valor líquido 

ano seguinte este montante tornou-se positivo com 

milhões em 2016. 

Os fluxos de investimento estrangeiro de Portugal têm aumentado o seu total líquido fixado 

em 0,5 milhões de euros. O investimento acumulado por Portugal aumentou para 283,9 



 

 

 

9. Comunidade Portuguesa na Suíça 

 

 

 

 

 

 

na Suíça, sendo que 268,660 mil têm nacionalidade portuguesa (tabela 6). A comunidade 

portuguesa é a terceira maior no país, a seguir à Itália e Alemanha. Os suíços consideram a 

presença portuguesa enriquecedora

Desde os anos 80 que, os portugueses emigraram para a Confederação

proporcionando a assinatura de acordos de livre

De facto, tem sido notório a queda do fluxo migratório de Portugal para a Suíça, embora 

continue a estar no topo das suas preferências. É, de notar que, entre 2014

portugueses na Suíça é de 10 000 anualmente. O país tem conseguido captar a atenção dos 

portugueses durante o período de crise vivido em Portugal. Na Suíça, os portugueses 

trabalham em diversos sectores, como a restauração, a hotelaria, construção e agricultu

 

Tabela 6 - População residente por nacionalidade (2014/16)

  População Residente total

Anos Número  Var. anual 

2016 8,419,550 

2015 8,327,126 

2014 8,237,666 

 

 

Fonte: Scribble Maps 

9. Comunidade Portuguesa na Suíça  

Atualmente existem cerca de 2,101,146 milhões estrangeiros 

,660 mil têm nacionalidade portuguesa (tabela 6). A comunidade 

portuguesa é a terceira maior no país, a seguir à Itália e Alemanha. Os suíços consideram a 

presença portuguesa enriquecedora. 

Desde os anos 80 que, os portugueses emigraram para a Confederação

proporcionando a assinatura de acordos de livre-circulação.  

De facto, tem sido notório a queda do fluxo migratório de Portugal para a Suíça, embora 

continue a estar no topo das suas preferências. É, de notar que, entre 2014

tugueses na Suíça é de 10 000 anualmente. O país tem conseguido captar a atenção dos 

portugueses durante o período de crise vivido em Portugal. Na Suíça, os portugueses 

trabalham em diversos sectores, como a restauração, a hotelaria, construção e agricultu

População residente por nacionalidade (2014/16) 

População Residente total Residentes com nacionalidade portuguesa

Var. anual 
em % 

Número % do total % dos 
estrangeiros

1.1 268,66 3.2 10.8 

1.1 267,474 3.2 11.1 

1.2 262,748 3.2 11.2 
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existem cerca de 2,101,146 milhões estrangeiros 

,660 mil têm nacionalidade portuguesa (tabela 6). A comunidade 

portuguesa é a terceira maior no país, a seguir à Itália e Alemanha. Os suíços consideram a 

Desde os anos 80 que, os portugueses emigraram para a Confederação Helvética, 

De facto, tem sido notório a queda do fluxo migratório de Portugal para a Suíça, embora 

continue a estar no topo das suas preferências. É, de notar que, entre 2014-16 a entrada de 

tugueses na Suíça é de 10 000 anualmente. O país tem conseguido captar a atenção dos 

portugueses durante o período de crise vivido em Portugal. Na Suíça, os portugueses 

trabalham em diversos sectores, como a restauração, a hotelaria, construção e agricultura.  

Residentes com nacionalidade portuguesa 

% dos  
estrangeiros 

Var. anual 
em % 

 0.4 
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Em conformidade com o Relatório Estatístico do Observatório da Emigração (2017), assistiu

a uma redução da entrada de emigrantes portugueses, totalizando 10 123 mil, ou seja, menos 

17.9% do que 2015. De acordo com o gráfico 5, a sua entrada começa a reg

partir de 2013. As ingressões portuguesas representaram 6% do total de estrangeiros que 

entrou na Suíça, a emigração lusa é a quarta maior na federação helvética. A Suíça ocupa o 

terceiro lugar no ranking dos principais destinos escolhi

 

Gráfico 5 – Entradas de portugueses na Suíça (2000

 

 

 

 

 

 

 

Ao nível empresarial, os portugueses que além de contribuírem para a dinâmica económica do 

país de acolhimento, muito contribuem com P

portuguesa para o desenvolvimento da sua atividade. 

São também importantes promotores de emprego para muitos portugueses residentes na 

Suíça e portanto, o garante de melhor qualidade de vida de muitas famíli

Contactos e relações que devem continuar a existir, para  intermediar contactos, estabelecer 

pontes, sensibilizar para novas realidades. O empresário português na Suiça, à semelhança do 

que ocorre noutros países, tem forte ligação com a co

empresas a operar no mercado.  São elos de ligação muito fortes para melhor conhecer a Suiça 

e as suas verdadeiras oportunidades de negócio. 

O associativismo é uma característica forte na comunidade emigrante portug

de acolhimento. O contacto com Associações locais de carater social, cultural, pode também 

constituir uma forma de contactar com empresários locais, uma vez que estes se aliam a 

actividades  junto da comunidade. 

 

Fonte: Observatório da Emigração

Em conformidade com o Relatório Estatístico do Observatório da Emigração (2017), assistiu

a uma redução da entrada de emigrantes portugueses, totalizando 10 123 mil, ou seja, menos 

17.9% do que 2015. De acordo com o gráfico 5, a sua entrada começa a registar uma redução a 

partir de 2013. As ingressões portuguesas representaram 6% do total de estrangeiros que 

entrou na Suíça, a emigração lusa é a quarta maior na federação helvética. A Suíça ocupa o 

terceiro lugar no ranking dos principais destinos escolhidos pelos lusófonos.  

Entradas de portugueses na Suíça (2000-16) 

Ao nível empresarial, os portugueses que além de contribuírem para a dinâmica económica do 

país de acolhimento, muito contribuem com Portugal, através da importação da matéria

portuguesa para o desenvolvimento da sua atividade.  

São também importantes promotores de emprego para muitos portugueses residentes na 

Suíça e portanto, o garante de melhor qualidade de vida de muitas famílias portuguesas. 

Contactos e relações que devem continuar a existir, para  intermediar contactos, estabelecer 

pontes, sensibilizar para novas realidades. O empresário português na Suiça, à semelhança do 

que ocorre noutros países, tem forte ligação com a comunidade portuguesa local e com outras 

empresas a operar no mercado.  São elos de ligação muito fortes para melhor conhecer a Suiça 

e as suas verdadeiras oportunidades de negócio.   

O associativismo é uma característica forte na comunidade emigrante portug

de acolhimento. O contacto com Associações locais de carater social, cultural, pode também 

constituir uma forma de contactar com empresários locais, uma vez que estes se aliam a 

actividades  junto da comunidade.  

Fonte: Observatório da Emigração 
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Em conformidade com o Relatório Estatístico do Observatório da Emigração (2017), assistiu-se 

a uma redução da entrada de emigrantes portugueses, totalizando 10 123 mil, ou seja, menos 

istar uma redução a 

partir de 2013. As ingressões portuguesas representaram 6% do total de estrangeiros que 

entrou na Suíça, a emigração lusa é a quarta maior na federação helvética. A Suíça ocupa o 

 

Ao nível empresarial, os portugueses que além de contribuírem para a dinâmica económica do 

ortugal, através da importação da matéria-prima 

São também importantes promotores de emprego para muitos portugueses residentes na 

as portuguesas.  

Contactos e relações que devem continuar a existir, para  intermediar contactos, estabelecer 

pontes, sensibilizar para novas realidades. O empresário português na Suiça, à semelhança do 

munidade portuguesa local e com outras 

empresas a operar no mercado.  São elos de ligação muito fortes para melhor conhecer a Suiça 

O associativismo é uma característica forte na comunidade emigrante portuguesa nos países 

de acolhimento. O contacto com Associações locais de carater social, cultural, pode também 

constituir uma forma de contactar com empresários locais, uma vez que estes se aliam a 



 

 

 

Identificar as empresas de forma individual não è tarefa fácil, uma vez que não existe uma 

base de dados da diáspora com esta informação. O diretório de empresas que seguidamente 

apresentamos resulta de pesquisa de várias de fontes. 

Identificar as empresas de forma individual não è tarefa fácil, uma vez que não existe uma 

base de dados da diáspora com esta informação. O diretório de empresas que seguidamente 

apresentamos resulta de pesquisa de várias de fontes. 
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Identificar as empresas de forma individual não è tarefa fácil, uma vez que não existe uma 

base de dados da diáspora com esta informação. O diretório de empresas que seguidamente 



 

 

10. Diretório Empresarial de Empresas Luso

 

Empresas Actividade 
Económica 

8 À Table agro-alimentar 

Arouca City Tugas agro-alimentar 

AS Sandinenses – 
Cressier (Neuchâtel) 

a agro-alimentar

  
Berchtold & Asso-
cies S.A 

Advogados(as) 

  
BIG AG - Modissa 

Moda 

Boulangerie, Pâtis-
serie et Tea Room 
ETOILE 

Padaria e pastelaria 

Casa Centro agro-alimentar 

Casa Diniz agro-alimentar 

Casa dos Frangos 1 agro-alimentar 

Casa Faria agro-alimentar 

Casa Linda agro-alimentar 

Casa Loureiro agro-alimentar 

Casa Portuguesa de 
Chippis 

agro-alimentar 

C.M. Vins & Alimen-
tation Sàrl – Loja 
Portuguesa  

agro-alimentar 

Empresarial de Empresas Luso-descendentes na Suíça 

Actividade  
Económica  

Morada Contacto

 
Rue Centrale 15,  
1450 Sainte Croix 

  

 Dorfstrasse 1, 3232 Ins Tlf: 079 794 60 58

alimentar 
Route de Neuchâtel 
30, Suiça 2088 Cressier 

 Tlf: 076 384 38 51

 
56, Avenue de la Gare 
1920 Martigny Suíça 

Tlf: +41 27 558 8450

Grubenstrasse 35, 
8021 Zürich, Suíça 

Tlf:+41 444 687 171

Padaria e pastelaria  
Rue Centrale 1, Suiça 
1450 Sainte-Croix 

Tlf: 079 284 34 17

 

Dorfstraße 5, Sankt 
Anton am Arlberg, 
Áustria, Suiça 3225 
Müntschemier 

Tlf/fax:  032 313 45 44                       
Tlm: 079 658 96 56

 
Rue Bois Noir, 48, 
Suiça 2300 La Chaux 
de Fonds 

Tel: 078 784 89 76/                              
078 905 20 99 

 
Rue des Avouillons 4, 
Martigny, Suíça, Suiça 
1196 Gland 

Tlf: 022 364 32 80

 
Haupstrasse, 75, Suiça 
6260 Reiden 

Tlf: 76 731 53 67

 
Rue des Tisserans, 28, 
Suiça 1510 Moudon 

Tlf: 021 905 60 70                         
Natel: 079 795 41 43

 
Rue deLausanne, 54, 
Suiça 1530 Payerne 

Tlf:026 662 13 07 

 

5 Grande Avenue, 
Monte Vista, Colora-
do, Estados Unidos, 
Suiça 3965 Chippis 

Tlf: 076 341 72 80/027 
565 68 08 

 
Z.I. des Grands Longs 
Champs, 7, Suiça 1562 
Corcelles Près Payer 
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Contacto Email e website 

  

Tlf: 079 794 60 58   

Tlf: 076 384 38 51 

Facebook As San-
dinenses 
 
  

Tlf: +41 27 558 8450 

 
info@berchtold-
associes.ch             
www.berchtold-
associes.ch 

Tlf:+41 444 687 171 
contact@bigzh.ch  
www.bigzh.ch 

Tlf: 079 284 34 17   

313 45 44                       
Tlm: 079 658 96 56 

  

Tel: 078 784 89 76/                              
  

Tlf: 022 364 32 80   

Tlf: 76 731 53 67 

www.facebook.co
m/pages/Casa-
Faria/14149873787
46175?fref=ts 

Tlf: 021 905 60 70                         
Natel: 079 795 41 43 

casa_linda2015@h
otmail.com 

Tlf:026 662 13 07    

Tlf: 076 341 72 80/027 
  

cmar-
tins@net2000,ch 



 

 

CSCF Sàrl 
Aquecimento e 
canalização  

Epicerie Boulangerie 
et Pâtisserie Etoile 

agro-alimentar 

Epicerie Douro agro-alimentar 

Épicerie Lusitano agro-alimentar 

Famille Costa agro-alimentar 

Geuensee Markt 
Metzgerei 

agro-alimentar 

Helvetic Trust 
Gestão de 
 património  

Le Phoenix   

 
L’Epi D’Or 

Padaria e pastelaria 

Mini Mag agro-alimentar 

Oeste Grill agro-alimentar 

O Lusitano Bouche-
rie – Charcuterie 

agro-alimentar 

O Renascer Sàrl agro-alimentar 

Pastelaria Mondego Padaria e pastelaria 

PONT - Menuiserie 
& Ebénisterie 

Mobiliário 

Profidata AG 
Software  
(Programação) 

Aquecimento e 
Zone industriele La 
Palaz 10, Suiça 1530 
Payerne 

Tlf: 026 660 81 78
Tlm: 079 541 88 92

 
2 Avenue des Alpes, 
Marly, França, Suiça 
1450 Sainte-Croix 

Tlf: 079 279 10 74

 
Rue des Boudines 13, 
Suiça 1217 Meyran 

Tlf: 022 785 41 40
Tlm: 076 331 50 36

 
Route de Morens 17, 
Suiça 1530 Payerne 

Tlf: 079 615 42 66

 
Route de Fribourg 7, 
Léchelles, Suíça, Suiça 
1784 Courtepin 

Tlf: 026 684 13 19

 
postmatte 2, Suiça 
6232 Geuensee 

Tlf: 079 689 16 56

Uraniastrasse, 12, 
8023 Zürich, Suíça 

Tlf: +41 442 271 655

Rue de la Balance 3, 
Suiça 2300 La Chaux-
de-Fonds 

Tlf:032 968 29 04/
079 195 72 52 

Padaria e pastelaria  
Rue du Centre 4, 2052 
Fontainemelon, Suíça, 
Suiça 2052  

Tlf:  +41 (0) 32 853 21 
71 

 
Av de Grandson 41, 
Suiça 1400 Yverdon-
les-Bains 

Tel/Fax: 024 445 13 83

 
Z.I. des Grands 
Champs, 7, Suiça 1562 
Corcelles près Payer 

Tlf: 079 369 57 17

 
Grand'Rue 12, Suiça 
1522 Lucens 

Tlf: 026 660 13 39
Natel: 079 359 85 34

 
Rue de la Musinière 
11, Suiça 2072 Saint 
Blaise 

 
Tlf:032 753 30 43                               
Tlm: 079 882 44 36

Padaria e pastelaria  
Talgartenstrasse 2, 
Suiça 8630 Rüti 

Tlf: 055 240 85 77

Philibert-De-Sauvage 
37 
CH-1219 Châtelaine 

Tlf:  +41 79 239 75 13

 

In der Luberzen 
408902 Urdorf/Zürich, 
Suíça 

Tlf: +41 44 736 4747
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Tlf: 026 660 81 78 
Tlm: 079 541 88 92 

  

Tlf: 079 279 10 74   

Tlf: 022 785 41 40 
Tlm: 076 331 50 36 

nelo1@windowsliv
e.com 

Tlf: 079 615 42 66 

www.lusitanoshop.
ch 
lusitano-
shop@lusitanosho
p.ch 

Tlf: 026 684 13 19   

Tlf: 079 689 16 56   

Tlf: +41 442 271 655 
contacto@h-t-p.ch               
www.helvetic-
trust.ch 

Tlf:032 968 29 04/ 
  

Tlf:  +41 (0) 32 853 21 www.lepidor.ch 
info@lepidor.ch 

Tel/Fax: 024 445 13 83   

Tlf: 079 369 57 17   

Tlf: 026 660 13 39 
Natel: 079 359 85 34 

  

Tlf:032 753 30 43                               
Tlm: 079 882 44 36 

  

Tlf: 055 240 85 77 

pastela-
ria.mondego@gma
il.com        Face-
book: Pastelaria 
Mondego 

Tlf:  +41 79 239 75 13 
info@fabienpont.c
h www.menuisier-
geneve.ch 

Tlf: +41 44 736 4747 

 
info@profidatagro
up.com                  
www.profidatagrou



 

 

Rosen H. Nydegger Agricultura  

Simply - Conseils S.A Seguradora  

Sotaco Multiservi-
ces Sàrl 

Madeiras e soalhos

Supermercado Nova 
Era 

agro-alimentar 

Dammstrasse, 12 2575 
Hagneck – Bern - Suíça 

Tlf:  +41 792 377 609

13 Rue des Remparts, 
Saint-Tropez, França, 
Suiça 1400 Yverdon-
les-Bains 

Tlf: 024 433 22 00

Madeiras e soalhos Suiça 1700 Fribourg Tlf: 076 297 32 08

 
Hauptstrasse 20, Suiça 
3250 Lyss 

Tel: 078 882 24 20/                        
078 936 46 47 
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p.com 

Tlf:  +41 792 377 609 
hugo-
nydegger@gmx.ch 

Tlf: 024 433 22 00 

 info@simply-
conseils.ch 
www.simply-
conseils.ch 

Tlf: 076 297 32 08 
sota-
co.sarl@gmail.com 

Tel: 078 882 24 20/                        
  



 

 

11. Condições legais de Acesso ao Mercado

11.1 Regime geral de importação 

 

Qualquer nação pode exportar para a Suíça, livremente por causa do acordo implementado do 

Comércio livre em 1972. A Confederação Helvética não faz parte integrante do Espaço 

Económico Europeu. Assim, quando algum país da EU quiser exportar para lá, a sua 

mercadoria deve ser bem identificada com o certificado de circulação de mercadorias EUR 1 

pelas entidades alfandegárias. 

Qualquer mercadoria que tenha um valor inferior a 

“exportador autorizado”, o qual pode ser adquirid

Tributária e Aduaneira portuguesa. 

Relativamente aos produtos importados, a Suíça respeita a regulamentação do acervo 

comunitário da EU para vários produtos. Contudo, há empresas de países da EU que têm 

enfrentado algumas restrições no ingresso para o mercado suíço. 

A Pauta Aduaneira suíça (Customs Tariff Act

e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos aduaneiros calculados numa base ad 

valorem, sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete) dos bens, 

embora existam, também, dire

existem produtos importados que estão sujeitos ao pagamento do imposto sobre o valor 

acrescentado:  

� Taxa normal – 8,0%, aplicável à generalidade de bens e serviços; 

� Taxa reduzida – 2,5%, incide s

culturais e desportivos; 

� Taxa especial – 3,8%, sobre serviços de hotelaria; 

� Taxa 0% – seguros, serviços financeiros, educação e saúde (Aicep).

A tributação alfandegária incidente na entrada de prod

comunitário) na Suíça, bem como a documentação geral e específica exigida para a respetiva 

importação, podem ser consultadas no site 

Tariffs e Procedures and Formalities (abor

Overview), respetivamente (selecionar o mercado 
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Económico Europeu. Assim, quando algum país da EU quiser exportar para lá, a sua 

ercadoria deve ser bem identificada com o certificado de circulação de mercadorias EUR 1 

pelas entidades alfandegárias.  

Qualquer mercadoria que tenha um valor inferior a €6.000, deve possuir um estatuto de 

“exportador autorizado”, o qual pode ser adquirido junto da Direcção-Geral da Autoridade 

Tributária e Aduaneira portuguesa.  

Relativamente aos produtos importados, a Suíça respeita a regulamentação do acervo 

comunitário da EU para vários produtos. Contudo, há empresas de países da EU que têm 

lgumas restrições no ingresso para o mercado suíço.  

A Pauta Aduaneira suíça (Customs Tariff Act) baseia-se no Sistema Harmonizado de Designação 

e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos aduaneiros calculados numa base ad 

valorem, sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete) dos bens, 

embora existam, também, direitos específicos e mistos (ficha de mercado

existem produtos importados que estão sujeitos ao pagamento do imposto sobre o valor 

8,0%, aplicável à generalidade de bens e serviços;  

2,5%, incide sobre alguns géneros alimentícios; água; livros e eventos 

culturais e desportivos;  

3,8%, sobre serviços de hotelaria;  

seguros, serviços financeiros, educação e saúde (Aicep). 

A tributação alfandegária incidente na entrada de produtos portugueses (ou de qualquer país 

comunitário) na Suíça, bem como a documentação geral e específica exigida para a respetiva 

importação, podem ser consultadas no site – Market Access Database (MADB), nos temas 

Tariffs e Procedures and Formalities (abordagem geral disponível no subtema 

Overview), respetivamente (selecionar o mercado – Country / Switzerland,  
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Qualquer nação pode exportar para a Suíça, livremente por causa do acordo implementado do 

Comércio livre em 1972. A Confederação Helvética não faz parte integrante do Espaço 

Económico Europeu. Assim, quando algum país da EU quiser exportar para lá, a sua 

ercadoria deve ser bem identificada com o certificado de circulação de mercadorias EUR 1 

€6.000, deve possuir um estatuto de 

Geral da Autoridade 

Relativamente aos produtos importados, a Suíça respeita a regulamentação do acervo 

comunitário da EU para vários produtos. Contudo, há empresas de países da EU que têm 

se no Sistema Harmonizado de Designação 

e Codificação de Mercadorias (SH), sendo os direitos aduaneiros calculados numa base ad 

valorem, sobre o valor CIF (Cost, Insurance and Freight / Custo, Seguro e Frete) dos bens, 

itos específicos e mistos (ficha de mercado- Suíça). Porém, 

existem produtos importados que estão sujeitos ao pagamento do imposto sobre o valor 

obre alguns géneros alimentícios; água; livros e eventos 

utos portugueses (ou de qualquer país 

comunitário) na Suíça, bem como a documentação geral e específica exigida para a respetiva 

Market Access Database (MADB), nos temas 

dagem geral disponível no subtema – Country 



 

 

 

introduzir os códigos pautais dos produtos 

Code Search) (Ficha mercado).

As mercadorias oriundas da EU estão sujeitas à jurisdição da EU, mas deve ser devidamente 

identificados do seu local de origem. Existe uma diversidade de impostos aplicados nestas 

transacções.  

 

11.2 Regime de Investimento Estrangeiro 

Os investidores consideram este país, um bom refúgio para os seus negócios, sendo que a sua 

legislação é semelhante à da União Europeia. A Suíça é reconhecida pela sua economia liberal 

e amigável no quadro internacional. Qualquer investidor que cumpra com todas as obrigações 

fiscais, mais tarde pode usufruir de um período com isenções fiscais para actividades 

específicas. É indispensável a autorização do governo, mas não de autoridades específicas, 

consoante a actividade exercida. 

A Switzerland Global Enterprise, S

promoção do comércio nacional e supranacional. 

Quando está em causa uma entidade representativa do Direito suíço, é necessário escolher 

entre um conjunto de normas vigentes, sendo que as principais são a Soc

Responsabilidade Limitada e a Sociedade Anónima. 

Relativamente ao sistema laboral, este assume

legislação encontra-se no Code of Obligations 

tributação, esta é aplicada a três níveis: federal, estadual (cantões) e local/municipal (comuna), 

a mais importante é ao nível dos cantões. 

As empresas externas são aliciadas pelo seu regime fiscal tornando

competitivo, o seu sistema de impostos admit

internacionais. O seu IVA é também mais baixo do que na União Europeia (EU). A maioria dos 

bens tem uma taxa de 8%; taxa diminuída de 2,5% e uma taxa especial de 3,8% no sector 

hoteleiro.  

É, de notar ainda que, os cantõe

I&D, um sistema energético mais eficiente, as exportações e o aumento do emprego. A 

introduzir os códigos pautais dos produtos – Product Code – a 4 ou 6 dígitos e clicar em HS

Code Search) (Ficha mercado). 

As mercadorias oriundas da EU estão sujeitas à jurisdição da EU, mas deve ser devidamente 

identificados do seu local de origem. Existe uma diversidade de impostos aplicados nestas 

11.2 Regime de Investimento Estrangeiro  

ideram este país, um bom refúgio para os seus negócios, sendo que a sua 

legislação é semelhante à da União Europeia. A Suíça é reconhecida pela sua economia liberal 

e amigável no quadro internacional. Qualquer investidor que cumpra com todas as obrigações 

fiscais, mais tarde pode usufruir de um período com isenções fiscais para actividades 

específicas. É indispensável a autorização do governo, mas não de autoridades específicas, 

consoante a actividade exercida.  

Switzerland Global Enterprise, S-GE é a entidade responsável é a entidade responsável pela 

promoção do comércio nacional e supranacional.  

Quando está em causa uma entidade representativa do Direito suíço, é necessário escolher 

entre um conjunto de normas vigentes, sendo que as principais são a Soc

Responsabilidade Limitada e a Sociedade Anónima.  

Relativamente ao sistema laboral, este assume-se como sendo liberal e estável, a sua 

Code of Obligations – Title Ten: The Employment Contract.

aplicada a três níveis: federal, estadual (cantões) e local/municipal (comuna), 

a mais importante é ao nível dos cantões.  

As empresas externas são aliciadas pelo seu regime fiscal tornando-se num mercado muito 

competitivo, o seu sistema de impostos admite a sua conformidade com as normas 

internacionais. O seu IVA é também mais baixo do que na União Europeia (EU). A maioria dos 

bens tem uma taxa de 8%; taxa diminuída de 2,5% e uma taxa especial de 3,8% no sector 

É, de notar ainda que, os cantões têm apoios específicos para actividades que promovam o 

I&D, um sistema energético mais eficiente, as exportações e o aumento do emprego. A 
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a 4 ou 6 dígitos e clicar em HS-

As mercadorias oriundas da EU estão sujeitas à jurisdição da EU, mas deve ser devidamente 

identificados do seu local de origem. Existe uma diversidade de impostos aplicados nestas 

ideram este país, um bom refúgio para os seus negócios, sendo que a sua 

legislação é semelhante à da União Europeia. A Suíça é reconhecida pela sua economia liberal 

e amigável no quadro internacional. Qualquer investidor que cumpra com todas as obrigações 

fiscais, mais tarde pode usufruir de um período com isenções fiscais para actividades 

específicas. É indispensável a autorização do governo, mas não de autoridades específicas, 

idade responsável é a entidade responsável pela 

Quando está em causa uma entidade representativa do Direito suíço, é necessário escolher 

entre um conjunto de normas vigentes, sendo que as principais são a Sociedade de 

se como sendo liberal e estável, a sua 

Title Ten: The Employment Contract. Quanto à 

aplicada a três níveis: federal, estadual (cantões) e local/municipal (comuna), 

se num mercado muito 

e a sua conformidade com as normas 

internacionais. O seu IVA é também mais baixo do que na União Europeia (EU). A maioria dos 

bens tem uma taxa de 8%; taxa diminuída de 2,5% e uma taxa especial de 3,8% no sector 

s têm apoios específicos para actividades que promovam o 

I&D, um sistema energético mais eficiente, as exportações e o aumento do emprego. A  



 

 

 

adoção de apoios ao surgimento de novas empresas e o desenvolvimento da economia 

cantonal são proporcionadas pela 

 

11.3 Formalidades na Entrada 

 Os cidadãos portugueses que queiram visitar a Confederação suíça apenas necessitam de 

cartão de cidadão ou bilhete de identidade.

 

12. Contactos úteis 

Em Portugal  

 

� Embaixada da Suíça em Portugal 

Travessa do Jardim, 17 1350

Tel.: (+351) 213 944 090 | Fax: (+351) 213 955 945 

E-mail: lis.vertretung@eda.admin.ch I 

 

� Aicep Portugal Global

EPE Rua Júlio Dinis, nº 748, 9º 4005

Tel.: (+351) 22 6055 300 I Fax: (+351) 22 6055 399 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt I 

 

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

Av. 5 de Outubro, 101 1050

Tel.: (+351) 21 7909500 | Fax: (+351) 21 7909578 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt | 

ção de apoios ao surgimento de novas empresas e o desenvolvimento da economia 

cantonal são proporcionadas pela Comissão de Tecnologia e Inovação da Suíça (KTI). 

11.3 Formalidades na Entrada  

Os cidadãos portugueses que queiram visitar a Confederação suíça apenas necessitam de 

cartão de cidadão ou bilhete de identidade. 

Embaixada da Suíça em Portugal  

Travessa do Jardim, 17 1350-185 Lisboa  

Tel.: (+351) 213 944 090 | Fax: (+351) 213 955 945  

mail: lis.vertretung@eda.admin.ch I http://www.eda.admin.ch/lisbon  

lobal, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, 

EPE Rua Júlio Dinis, nº 748, 9º 4005-012 Porto  

Tel.: (+351) 22 6055 300 I Fax: (+351) 22 6055 399  

mail: aicep@portugalglobal.pt I http://www.portugalglobal.pt/  

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

Av. 5 de Outubro, 101 1050-051 Lisboa  

Tel.: (+351) 21 7909500 | Fax: (+351) 21 7909578  

mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt  
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ção de apoios ao surgimento de novas empresas e o desenvolvimento da economia 

Comissão de Tecnologia e Inovação da Suíça (KTI).  

Os cidadãos portugueses que queiram visitar a Confederação suíça apenas necessitam de 

 

, Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal,  

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



 

 

 

� COSEC – Companhia de Seguro de Créditos, SA Direcção Internacional 

Av. da República, 58 1069

Tel.: (+351) 217 913 700 I Fax: (+351) 21 7 913 720

 E-mail: cosec@cosec.pt I 

 

 

� Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal

Travessa do Jardim,17 1350

Tel.: (+351) 213 143 181 / (+351) 912 298 492

 E-mail: info@camsuica.com | 

 

Na Suíça  

� Embaixada de Portugal na Suíça Weltpoststrasse, 20 CH 

Tel.: (+41) 31 352 86 02 | Fax: (+41) 31 351 44 32

 E-mail: embpt.berna@scber.dgaccp.pt

 

� AICEP – Escritório em Zurique Zeltweg, 

13 CH - 8032 Zurich – Switzerland 

Tel.: (+41) 44 501 59 15  

E-mail: miguel.crespo@portugalglobal.pt

 

 

Companhia de Seguro de Créditos, SA Direcção Internacional  

Av. da República, 58 1069-057 Lisboa  

el.: (+351) 217 913 700 I Fax: (+351) 21 7 913 720 

mail: cosec@cosec.pt I http://www.cosec.pt  

Câmara de Comércio e Indústria Suíça em Portugal 

Travessa do Jardim,17 1350-185 Lisboa, Portugal 

Tel.: (+351) 213 143 181 / (+351) 912 298 492 

mail: info@camsuica.com | http://www.camsuica.com  

na Suíça Weltpoststrasse, 20 CH – 3015 Berna – Switzerland 

Tel.: (+41) 31 352 86 02 | Fax: (+41) 31 351 44 32 

embpt.berna@scber.dgaccp.pt  

Escritório em Zurique Zeltweg,  

Switzerland  

 

miguel.crespo@portugalglobal.pt  
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Switzerland  



 

 

 

� Swiss National Bank (Ba

15 CH - 8022 Zurich – Switzerland 

Tel.: (+41) 44 58 631 00 00 | Fax: (+41) 58 631 50 00 

E-mail: snb@snb.ch | http://www.snb.ch

 

� Chambers of Commerce and Industry of Switzerland 

Corso Elvezia 16 Casella Postale 5399 6901 Lugano 

Tel.: (+41) 91 911 51 11 E

(Banco Central) Borsenstrasse,  

Switzerland  

Tel.: (+41) 44 58 631 00 00 | Fax: (+41) 58 631 50 00  

http://www.snb.ch  

Chambers of Commerce and Industry of Switzerland  

16 Casella Postale 5399 6901 Lugano – Switzerland  

Tel.: (+41) 91 911 51 11 E-mail: info@cc-ti.ch | http://www.sihk.ch/
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