ACORDO DE COMÉRCIO LIVRE UE-VIETNAME

O VIETNAME TEM GRANDE POTENCIAL PARA AS EMPRESAS NACIONAIS
DEVIDO À DIMENSÃO DO SEU MERCADO
95,5 MILHÕES DE HABITANTES
FONTE: Banco Mundial

AS EMPRESAS NACIONAIS JÁ EXPORTAM PARA O VIETNAME

58.º cliente de bens

€ 48 milhões

299

Vietname é o 58.º maior cliente de
Portugal em bens

Valor das exportações de bens de
Portugal para o Vietname

N.º de empresas nacionais que
exportaram para Vietname

FONTE: INE (2019 para valor; 2018 para número de empresas)

COM O ACORDO UE-VIETNAME, EXPORTAR PARA ESTE PAÍS SERÁ
MAIS FÁCIL E MENOS ONEROSO
ELIMINAÇÃO DOS DIREITOS ADUANEIROS APLICADOS PELO VIETNAME ÀS IMPORTAÇÕES

65%

99%

1%

com direitos aduaneiros de 0% à data
de entrada em vigor do acordo

com direitos aduaneiros de 0% após
período de transição (até 10 anos)

com contingentes e direitos
aduaneiros reduzidos

Maiores oportunidades
Vinho

Atuais direitos
máximos de 50%

A eliminar em 7 anos

Tecidos e fibras
Têxteis-lar

Atuais direitos
máximos de 12%

A eliminar à entrada em vigor do acordo

Atuais direitos
máximos de 20%
Atuais direitos
máximos de 25%

A eliminar em diferentes períodos
(à entrada em vigor, em 3, 5 ou 7 anos)
A eliminar em diferentes períodos
(à entrada em vigor, em 3 ou 5 anos)

Calçado

Atuais direitos
máximos de 30%

A eliminar em diferentes períodos
(à entrada em vigor, em 3, 5 ou 7 anos)



Automóveis ligeiros

Atuais direitos
máximos de 78%

A eliminar em 10 anos



Plásticos

Atuais direitos
máximos de 27%

A eliminar em diferentes períodos
(maioria à entrada em vigor; restantes em 3 ou 5 anos)

Químicos

Atuais direitos
máximos de 27%

A eliminar em diferentes períodos
(70% à entrada em vigor; restantes em 3, 5 ou 7 anos)

Máquinas e
aparelhos

Atuais direitos
máximos de 50%

A eliminar em diferentes períodos
(maioria à entrada em vigor; restantes em 3, 5, 7 ou 10 anos)

Vestuário
Peles e couros e suas
obras
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ACORDO DE COMÉRCIO LIVRE UE-VIETNAME
ELIMINAÇÃO DOS DIREITOS APLICADOS PELO VIETNAME ÀS EXPORTAÇÕES

Antes do acordo

Depois do acordo
Eliminação de direitos em 417 linhas pautais, até 15 anos
(ex. peles e couros, madeiras, metais)

599 linhas pautais
sujeitas a direitos à exportação
(máximos de 40%)

Restantes linhas pautais sujeitas a limiares máximos, até 15 anos
(ex. minerais e minérios, metais preciosos)
Compromisso de não impor novos direitos de exportação

ABERTURA DO MERCADO DE SERVIÇOS



Maiores oportunidades
Arquitetura; planeamento urbano e arquitetura paisagística; limpeza de
edifícios; embalagem; feiras e exposições; aluguer / locação de máquinas e
equipamentos; investigação e desenvolvimento; ensaios e análises técnicas;
fotografia (especiais)

Serviços às empresas

Serviços ambientais



Transporte marítimo



Presença temporária
de pessoas

Saneamento e similares, Proteção da natureza e paisagem
Transporte internacional de passageiros e de mercadorias, serviços de
manutenção e reparação, agência marítima, serviços transfronteiriços de
contentores e de depósito, transporte fluvial interno de passageiros e
transporte transfronteiriço de mercadorias, serviços de movimentação de
contentores, dragagem, armazenagem
Engenharia, Serviços informáticos, Arquitetura, Planeamento Urbano e
Arquitetura Paisagística, Educação Superior, Línguas Estrangeiras, Serviços
ambientais

PROMOÇÃO DO INVESTIMENTO EM VÁRIAS INDÚSTRIAS TRANSFORMADORAS

Alimentos e bebidas
Fertilizantes e compósitos
de nitrogénio



Pneus e tubagens

Cerâmicos

Produtos de plástico

Materiais de construção

PROTEÇÃO DAS NOSSAS INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS (IG)

169

8

Vinhos

Outros

IG europeias

IG portuguesas

Alentejo, Dão, Douro, Madeira, Porto,
Vinho Verde

Pêra Rocha do Oeste
Queijo S. Jorge
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MAIOR ACESSO A CONTRATOS PÚBLICOS

Contratos

Nível Central

Nível Subcentral

Bens, Serviços e
Obras púbicas

Administração central
(totalidade)

Cidades de Hanói
e Ho Chi Min

Empresas públicas
2 operadores (energia, ferroviário)
2 universidades
2 institutos de investigação
34 hospitais públicos

REDUÇÃO DE BARREIRAS CRIADAS POR DIFERENTES REGRAS E REGULAMENTOS
Maiores oportunidades
Veículos de passageiros
(após cinco anos de
vigência do Acordo)

• Aceitação de Certificado de Conformidade / Homologação da UE, sem outras
exigências de testes e certificação, pelo menos durante 7 anos
• UNECE WP29 reconhecido como padrão internacional de referência
• Regulamentos da UNECE reconhecidos como assegurando níveis suficientes
de segurança e proteção ambiental

Partes e componentes
(após cinco anos de
vigência do Acordo)

• Aceitação do Certificado de Conformidade / Homologação UE, sem outras
exigências de testes e certificação, pelo menos durante 7 anos
• Aceitação das marcas UNECE, até que Vietname se torne signatário
• Eliminação da exigência de relatórios de produção
• Compromisso de não atrasar indevidamente a colocação no mercado de
produtos com novas características



Farmacêuticos e
dispositivos médicos

• Reconhecimento de normas, práticas e orientações de relevantes
organismos internacionais
• Simplificação dos requisitos para autorização de introdução no mercado

Energia de fontes
renováveis

• Tratamento não discriminatório das empresas da UE quanto a
procedimentos de autorização, certificação e licenciamento
• Não adoção de medidas que prevejam requisitos obrigatórios de conteúdo
local, ou obriguem ao estabelecimento de parcerias com empresas locais
• Reconhecimento das normas internacionais como referência para regras,
regulamentos técnicos e procedimentos de avaliação de conformidade

Bebidas alcoólicas

• Sistema de licenças mantém-se, mas sem restrições quantitativas e/ou
qualitativas de carácter discriminatório
• Condições exigidas para a distribuição e comercialização de bebidas
alcoólicas não serão mais restritivas do que no presente

Para mais informação:
 Consultar o Website da Comissão Europeia, onde se encontra publicada informação sobre este acordo:
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-vietnam-agreement/
 Contactar diretamente a Direção-Geral das Atividades Económicas:
o Esclarecimento de dúvidas sobre este acordo - alice.rodrigues@dgae.gov.pt
o Apresentação de barreiras de acesso ao mercado - barreiras.mercado@dgae.gov.pt
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