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1. Espanha – Dados Gerais 

Organização territorial: 17 Comunidades Autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 
Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, 
Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, La Rioja, Murcia, Navarra e País Basco). No Norte de 
África, as cidades de Ceuta e de Melilla, territórios dependentes de Espanha, são administradas 
como Comunidades Autónomas. 

 

 
• Área: 504.880 km2 

• População: 45 milhões de habitantes (2008):  

• Andalucía ------------------------ 7.989.013  • Comunidad Valenciana -------- 4.824.568 

• Aragón --------------------------- 1.286.285  • Extremadura -------------------- 1.076.695 

• Asturias (Principado de) ----- 1.058.743  • Galicia ---------------------------- 2.728.772 

• Balears --------------------------- 1.028.635  • Madrid (Comunidad de) ------ 6.112.078 

• Canarias ------------------------- 2.019.299  • Murcia (Región de) ------------ 1.392.368 

• Cantabria ------------------------ 567.088  • Navarra (Comunidad Foral) - 600.646 

• Castilla y León ----------------- 2.492.034  • País Vasco ---------------------- 2.130.375 

• Castilla-La Mancha ----------- 1.951.388  • Rioja (La) ------------------------ 309.360 

• Cataluña ------------------------- 7.166.031  • Ceuta y Melilla ------------------ 140.189 

• Forma de governo: Monarquia Constitucional 

• Chefe de Estado: Rei Juan Carlos 

• Primeiro-ministro: José Luís Rodríguez Zapatero 

• Ranking em negócios: Índice 7,80 (máximo=10) | Ranking geral: 22 (entre 82 países) 

• Risco de crédito: 1 (risco menor=1; risco maior=7) (COSEC, Fevereiro 2008) 

• Grau de abertura e dimensão relativa do mercado (2006):  

• Exportações + Importações (bens e serviços) / PIB = 98,7% 
• Importações (bens e serviços) / PIB= 23,8% 
• Importações /Importação Mundial = 0,07% 

Fontes: INE – Instituto Nacional de Estadística; The Europa World Yearbook 2005; The economist Intelligence Unit (EIU) – Country report 2008 e 
Country Profile 2007;  EIU Viewswirw Fevereiro 2008;  WTO – World Trade Organization; COSEC. 
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2. Comércio Portugal - Espanha 

Espanha, quanto ao comércio de bens e serviços, assume-se como o principal cliente e fornecedor 
de Portugal tendo-se registado um crescimento sustentado das transacções comerciais entre os dois 
países ao longo dos últimos anos.  

Assim, de acordo com dados estatísticos do INE, em 2009, no que se refere ao comércio de bens, 
32,49% das importações e 26,94% das exportações portuguesas foram realizadas com o Mercado 
Espanhol. Relativamente ao comércio de serviços, 14,95% das exportações tiveram como destino 
Espanha e 22,77% das importações tiveram a origem no mercado espanhol.  

Entre os principais produtos exportados para Espanha estão: produtos siderúrgicos; produtos 
químicos; equipamento, componentes e acessórios de automóvel; têxteis; produtos não 
transformados; embalagens e vasilhame; maquinaria e material eléctrico; produtos semi-
transformados de madeira e papel; mobiliário, etc.  

Os principais sectores de actividade mais dinâmicos são: o Sector Alimentar e Vinhos; Sector do 
Habitat e Têxteis-lar; Sector Têxtil e Confecção; Sector do Calçado; Sector dos Moldes; Sector das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s); Sector do Mobiliário; Sector da Saúde e 
Biotecnologia; Sector da Construção Civil, Obras Públicas e Serviços.  

As estatísticas do comércio externo Espanha-Portugal permitem destacar o peso das diferentes 
comunidades autónomas espanholas no comércio com o nosso país. A Galiza foi o 1º destino das 
expedições portuguesas em 2008, seguida das comunidades de Madrid e da Catalunha. Por outro 
lado, a Catalunha foi a 1º comunidade fornecedora de Portugal, seguida de Madrid e da Galiza. 

 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Principais Fornecedores e Clientes de Portugal
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3. Recomendações e Cultura de Negócios  

Espanha não é um mercado único e homogéneo. É constituído por diversas regiões (17 
Comunidades Autónomas) com características muito diferentes e variáveis nos aspectos de hábitos 
de comércio, hábitos de consumo, preferências dos clientes, capacidade de compra, nível de 
desenvolvimento e também clima e cultura (língua). Estes aspectos incidem sobre a estratégia a 
aplicar na comercialização e sobre os próprios produtos, que podem ser mais adequados em 
determinadas áreas face a outras, pelo que a preparação da abordagem deste mercado deverá ter 
em consideração estas características, sendo aconselhável efectuar um estudo sobre as zonas com 
maior potencial para o produto a comercializar.  

É, portanto, necessário um investimento prévio no conhecimento do mercado concreto a atingir. 
Espanha é um mercado enormemente competitivo, com uma forte concorrência das próprias 
empresas locais e estrangeiras, pelo que é necessária uma abordagem agressiva e persistente na 
estratégia de implantação no mesmo. 

Antes de visitar os potenciais clientes, é preciso conhecer a oferta já existente no mercado, assim 
como a concorrência, através de visitas a feiras, lojas ou pontos de venda, que permitam obter dados 
sobre os produtos ou serviços já em venda, preparando uma estratégia de diferenciação para a 
referida abordagem. 

Existe um certo grau de “nacionalismo”, que privilegia o relacionamento com empresas de origem 
espanhola. A base desta dificuldade está na “desconfiança” do espanhol relativamente às empresas 
por desconhecer a fiabilidade do produto e/ou serviço, privilegiando o contacto com aquelas que 
dominam a sua própria língua e que possuam uma sede local. É sempre aconselhável um 
relacionamento directo com os clientes, o qual facilita o conhecimento da procura, a criação de novos 
produtos adaptados à procura e o estabelecimento de um relacionamento pessoal com os clientes. 
As relações de amizade têm muita influência nos negócios em Espanha. O estabelecimento de uma 
relação de confiança e conhecimento mútuo incentiva a fidelização de um fornecedor ou cliente. 

De um modo geral, o espanhol não fala línguas estrangeiras e tem dificuldade em compreender o 
inglês ou outras línguas, pelo que é imprescindível adaptar o material promocional e informativo ao 
espanhol e facilitar assim a comunicação para eliminar barreiras culturais. 

É conveniente fazer um seguimento cuidadoso dos pagamentos. É sempre aconselhável trabalhar 
com seguro de crédito e obter informações fiáveis sobre os meios de pagamento através do banco e 
desconfiar de sociedades de criação recente, as quais ocultam com frequência maus hábitos. Por 
outro lado, evitar as reclamações nos tribunais, pelas longas demoras da resolução dos processos e 
a ineficácia existente na recuperação de dívidas. 

Na venda de produtos de consumo a retalhistas independentes de pequena dimensão, será 
necessário conhecer o regime tributário especial deste tipo de actividade económica (o regime do 
“recargo” de equivalência) e a sua dificuldade para declarar operações intracomunitárias, pelo que 
muitas empresas tem que criar uma sociedade em Espanha para poder fornecer os clientes em 
igualdade de condições com os concorrente espanhóis. 

 

3.1. Principais aspectos a ter em conta pelas empresas numa abordagem ao mercado 

• Não tratar o mercado espanhol como um mercado mais de exportação, mas como o próprio 
mercado interno. As empresas que em Portugal já vendem, quer ao retalho quer ao consumidor, 
estão melhor preparadas para abordar este mercado. 
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• Ter em conta que Espanha não é um mercado centralizado, único e homogéneo. As diversas 
regiões espanholas possuem características muito diferentes e variáveis nos aspectos de hábitos 
de comércio, hábitos de consumo, preferências dos clientes, capacidade de compra, nível de 
desenvolvimento, e também clima e cultura (língua). Estes aspectos incidem sobre a estratégia a 
aplicar na comercialização e sobre os próprios produtos, que podem ser mais adequados em 
determinadas áreas face a outras. Nem sempre as oportunidades estão em Madrid. É necessário 
analisar sector a sector.  

• Considerar a existência de 17 Comunidades Autónomas no território espanhol, com gostos e 
hábitos de consumo diferentes. Torna-se importante visitar as principais feiras sectoriais de 
Madrid, Barcelona, Valência e Bilbau para analisar a concorrência, as tendências e os preços e 
adaptar a oferta portuguesa aos requisitos de cada uma destas regiões. 

• De uma forma geral, Espanha é um mercado onde o “preço” é importante. A combinação 
imagem/bom preço está na base de qualquer negócio de sucesso neste mercado. 

• Os segmentos de média/alta e alta gama não pagam necessariamente mais por uma maior 
qualidade, pelo que é necessária uma análise aprofundada da concorrência no segmento alvo a 
atingir. 

• Em algumas zonas é essencial o apoio de um representante – agente local. É aconselhável um 
relacionamento directo com os clientes, o qual facilita o conhecimento da procura, a criação de 
novos produtos adaptados à procura e o estabelecimento de relações comerciais mais duráveis e 
estáveis. Se a empresa deixar o cliente apenas nas mãos dos agentes, os clientes serão dos 
agentes e não da empresa (a alteração de agente implicaria nesse caso a perda dos clientes). 

• É importante manter o contacto frequente com o cliente, bem como o cumprimento do acordado 
quanto a prazos de entrega, condições da mercadoria, etc. O estabelecimento de relações de 
confiança e de bom serviço, assim como a relação directa e pessoal, sem grande cerimónia, são 
imprescindíveis para progredir no mercado. A falta de comunicação ou de resposta será 
interpretada como sinal de posteriores incumprimentos. 

• Em relação ao idioma, os portugueses compreendem bem o espanhol, mas os espanhóis podem 
ter alguma dificuldade em entender o português. Habitualmente não existem grandes problemas 
de comunicação. Uma parte significativa dos empresários espanhóis não tem bons 
conhecimentos de inglês, é muito aconselhável traduzir a documentação de apresentação da 
empresa, (brochuras, sites etc.) para espanhol. 

• A jornada laboral começa às 8h00 / 9h00 da manhã e termina às 18h00 / 19h00, regra geral. O 
período de almoço decorre geralmente entre as 14h00 e as 16h00 e o jantar entre as 21h00 e as 
23h00. 

• Em encontros com empresários, em Espanha, não é utilizado o tratamento de Doutor (com 
excepção dos médicos) ou de Engenheiro, e é bastante habitual o tratamento por “tu”. O sucesso 
dos negócios passa pela criação de um clima de confiança, muitos empresários preferem 
estabelecer uma relação com uma empresa constituída no território espanhol. 

• Os empresários e profissionais espanhóis são pontuais nas reuniões, aconselha-se a marcação 
com uma antecedência razoável. 
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3.2. Feriados 

 

Feriados fixos Feriados móveis 

• 01 de Janeiro: Dia de Ano Novo; 

• 06 de Janeiro: Dia da Epifania; 

• 01 de Maio: Dia do Trabalhador; 

• 15 de Agosto: Dia de Nossa Senhora da 

Assunção; 

• 12 de Outubro: Festa Nacional de Espanha; 

• 01 de Novembro: Dia de Todos-os-Santos; 

• 06 de Dezembro: Dia da Constituição; 

• 08 de Dezembro: Dia da Imaculada 

Conceição; 

• 25 de Dezembro: Dia de Natal. 

• Quinta-feira Santa (Excepto Catalunha, 
Valência e Cantábria) 

• Sexta-feira Santa 

• Dia de S. José (em diversas Comunidades) 

• Segunda-feira de Páscoa (Catalunha, 
Valência, Navarra, País Vasco, La Rioja e 
cidade de Palma de Mallorca) 

 

 
 

A nível regional existem outros feriados, num total de 14 feriados por ano, cuja data varia nas 
diferentes Comunidades.  
 
 

4. Criar uma empresa em Espanha: Formas de Estabelecimento 

4.1. Como pode uma empresa portuguesa intervir no mercado espanhol? 

Como qualquer outra, uma empresa portuguesa pode ter diversos tipos de abordagem relativamente 
ao mercado espanhol. As formas mais comuns são: 

• Celebração de acordos de agência, de franquias, ou de contratos de distribuição; 

• Através de um denominado “escritório de representação”; 

• Através de uma sucursal; 

• Através de uma filial. 

 

4.2. É obrigatório ter um sócio espanhol?  

Não. O princípio da liberdade de circulação, de estabelecimento e de prestação de serviços impede 
quaisquer restrições de índole nacionalista e proteccionista como seria a exigência de ter um sócio 
espanhol. 

 

4.3. Escritório de representação, em que consiste? Quais os seus limites de actuação? 

O escritório de representação é uma figura que tem como actividade a prospecção de mercado e a 
realização de estudos de mercado. A sua actuação enquanto tal circunscreve-se a estas actividades. 
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Não pode levar a cabo uma actividade económica, uma vez que não é considerado estabelecimento 
permanente, e não pode contratar pessoal. 

O empresário que desenvolva uma actividade através de um escritório de representação deverá 
inscrever-se como trabalhador autónomo na segurança social e nas finanças. Se residir com carácter 
permanente em Espanha, será tributado pelo Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Físicas. 
Caso não possua residência em Espanha, os rendimentos que aufere neste país serão tributados 
pelo Imposto de Rendimento dos Não Residentes. Trata-se de uma figura sem regulação, nem 
obrigações específicas. 

Importa referir que, a qualquer momento, a Direcção-geral das Finanças pode considerar que se está 
perante um estabelecimento permanente e tributar de acordo com essa categoria. 

 

4.4. Quais as vantagens de uma estrutura estável? 

As principais vantagens de se adoptar uma estrutura estável são as seguintes: 

• Responsabilidade limitada; 

• Facilidade de contratação de trabalhadores; 

• Possibilidade de deduções e amortizações fiscalmente dedutíveis; 

• Facilidade na aquisição de crédito; 

• Credibilidade junto do público; 

• Possibilidade de beneficiar de incentivos fiscais, ajudas e subvenções de entidades públicas. 

Uma vez que se tenha optado por uma estrutura estável, há que realizar os trâmites de constituição 
de uma sociedade, ou de inscrição e registo de uma sucursal junto dos organismos competentes, 
designadamente: 

• Liquidar os impostos necessários ao início de actividade; 

• Inscrever a sociedade na Segurança Social da empresa e respectivos trabalhadores; 

• Requerer licenças específicas para algumas actividades; 

• Realizar os contratos necessários com provedores, trabalhadores, distribuidores, etc.. 

 

4.5. O que é uma sucursal? 

Uma sucursal é um estabelecimento sem personalidade jurídica distinta da matriz. É uma espécie de 
estabelecimento comercial da sociedade principal. 

A sua constituição em Espanha deverá ser efectuada através de escritura pública, que deverá ser 
inscrita no Registo Comercial, juntamente com elementos comprovativos de existência da sociedade 
matriz em Portugal e menção dos respectivos administradores. A sucursal deverá ter também um 
representante nomeado e um determinado capital afectado, não existindo um valor mínimo. 
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Também deverá ser objecto de inscrição nas Finanças, para efeitos de lhe ser atribuído um código de 
Identificação Fiscal e liquidar o Imposto sobre Transmissões e Actos Jurídicos Documentados (1%) 
sobre o Capital que lhe seja afectado. 

As sucursais têm também obrigações de carácter contabilístico, devendo ter registo contabilístico das 
actividades que realizem e dos elementos que tenham afectados. Para além disso, a “sociedade 
Mãe” está obrigada ao depósito das suas contas anuais no registo comercial de Espanha. Para além 
destes, não existem outros requisitos legais de organização e gestão de uma sucursal. 

 

4.6. Filial, o que é? Que forma jurídica pode assumir? 

Uma filial é uma sociedade comercial com personalidade jurídica própria, cuja particularidade 
consiste em ser totalmente detida pela sociedade Mãe, que decide a sua constituição. 

Para além das obrigações normais aplicáveis a qualquer sociedade, a filial tem a obrigação acrescida 
de apresentar uma certidão do consulado espanhol garantindo que a sociedade-matriz existe e foi 
constituída conforme as leis de Portugal. 

De resto, uma filial tem personalidade jurídica própria, é uma sociedade comercial autónoma distinta 
da sociedade mãe e os seus sócios respondem limitadamente pelas suas participações no capital 
social da mesma. 

O procedimento de constituição de uma filial é o mesmo que se aplica à constituição de uma 
sociedade comercial. 

Como forma jurídica, a filial tanto pode optar pela S.A (Sociedade Anónima), como S.L (Sociedade 
Limitada), que são os dois tipos mais comuns de sociedade comercial. 

 

4.7. Quais as diferenças entre sucursal e a filial? 

• Em termos de ónus para os promotores, o processo de constituição é idêntico; 

• Enquanto a sucursal não tem de ter um capital mínimo a ela afectado, a filial tem de ter o capital 
mínimo correspondente ao tipo social escolhido (60.101,21 Euros para as Sociedades Anónimas 
e 3.005,06 Euros para as Sociedades Limitadas); 

• A sucursal não tem personalidade jurídica, ao contrário da filial. Daqui deriva que todos os actos 
praticados pela sucursal são em nome e da exclusiva responsabilidade da sociedade mãe. O 
mesmo não se passa com a filial, que é a única responsável pelos actos que pratica; 

• Tanto uma como a outra gozam do regime de isenção na transmissão de dividendos e lucros que 
a Espanha concede aos países membros da UE; 

• Os gastos de gestão e gerais de administração são mais facilmente dedutíveis no caso da 
sucursal que no da filial. No entanto, os juros dos empréstimos concedidos pela sociedade mãe à 
sucursal não são fiscalmente dedutíveis, enquanto os juros dos empréstimos dos accionistas à 
filial o são; 



 

 
 

11

Espanha: Guia de Mercado 

• A sociedade matriz da sucursal tem de proceder anualmente ao depósito das suas contas anuais 
no Registo Comercial onde esta estiver inscrita, enquanto que no caso da filial, apenas está 
obrigada a apresentar as suas contas; 

• Os gastos da sociedade mãe são mais facilmente dedutíveis no caso da sucursal do que no da 
filial; 

• Os juros dos empréstimos da casa mãe à sucursal não são dedutíveis no caso da sucursal, 
enquanto os juros dos empréstimos dos sócios da filial o são, desde que sejam realizados a 
preços de mercado. 

 

4.8. Sociedade de Responsabilidade Limitada (S. R. L.), o que é? 

A Sociedade de Responsabilidade Limitada, S.R.L., é uma sociedade comercial, de responsabilidade 
limitada, em que o capital se encontra dividido em participações sociais e em que os sócios são 
responsáveis pela sua participação no capital social. 

A Sociedade de Responsabilidade Limitada – mais comummente conhecida por Sociedade Limitada 
(S.L.) – caracteriza-se sobretudo, em relação à Sociedade Anónima, pela sua flexibilidade, facilidade 
de gestão, e montante reduzido de investimento inicial (capital social mínimo de 3.005,06 Euros). 

As características fundamentais deste tipo de sociedade são: 

• Capital mínimo: 3.005,06 Euros; 

• N.º mínimo de sócios: 01; 

• Títulos de participação no capital social: participações sociais; 

• Capital social: constituído pelas entradas dos sócios, que poderão ser efectuadas em dinheiro, 
bens ou direitos; 

• Características das participações sociais: indivisíveis, cada uma corresponde a um direito de voto 
(admitindo-se a atribuição estatutária de mais que um direito de voto a cada participação); 

• Transmissibilidade das participações sociais: restrita a cônjuges e ascendentes. Nos outros casos 
os restantes sócios têm o direito de preferência. Necessidade de escritura pública. São nulas as 
cláusulas estatutárias que tornem praticamente livres a transmissão de participações sociais 
“inter vivos”; 

• Modalidades de administração: Administrador único, administradores solidários, administradores 
conjuntos, Conselho de Administração. Para se ser nomeado administrador não é necessária a 
condição de sócio; 

• Assembleias-gerais: devem ser celebradas, pelo menos, uma vez por ano; 

• Contas anuais: devem ser apresentadas pelos administradores dentro dos três meses seguintes 
ao encerramento do exercício. As contas anuais compreenderão o balanço, a conta de perdas e 
de ganhos e o relatório. As contas anuais deverão ser auditadas, excepto quando a sociedade 
possa apresentar balanço abreviado. 
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Direitos dos sócios: 

• Participação na repartição de lucros e no património resultante da liquidação da sociedade; 

• Direito de preferência na aquisição das participações dos outros sócios quando da sua 
transmissão; 

• Direito a participar nas decisões da sociedade e a ser eleitos administradores; 

• Direito de informação durante os períodos fixados na lei e nos estudos. 

 

4.9. Características básicas de uma Sociedade Anónima (S.A.) – Estatutos, requisitos de 
capital social, acções, órgãos de Administração 

A Sociedade Anónima é a estrutura ideal para a captação de investimento junto do público e para o 
empresário que deseje desenvolver a sua actividade em anonimato, ou que simplesmente procure 
facilidade na transmissão da sua participação no capital social. 

Relativamente à Sociedade de Responsabilidade Limitada, caracteriza-se por um investimento 
mínimo de capital social consideravelmente superior (60.101,21 Euros) e por estar sujeito a 
obrigações de registo e publicidade de actos societário mais exigentes. 

As características fundamentais de uma Sociedade Anónima espanhola são as seguintes: 

• Capital mínimo: 60.101,21 Euros; 

• N.º mínimo de sócios: 01; 

• Títulos de participação no capital social: acções; 

• Capital social: constituído pelas entradas dos sócios, que poderão ser efectuadas em dinheiro, 
bens ou direitos. O capitada deve estar integralmente subscrito e desembolsado em, pelo menos 
25% do valor nominal de cada uma das suas acções; 

• Características das acções: indivisíveis, podem ser nominativas ou ao portador. Salvo disposição 
estatutária em contrário, serão livremente transmissíveis; 

• As acções podem outorgar diferentes categorias de direitos, dividindo-se em classe de acordo 
com os direitos que confiram aos seus titulares; 

• Até à inscrição no registo Comercial, não se podem transmitir acções; 

• Modalidades de administração: Administrador único ou Conselho de Administração. Para se ser 
nomeado Administrador não é necessária a condição de accionista, salvo disposição estatutária 
em contrário. O prazo máximo de duração do cardo de Administrador é de 5 anos; 

• Assembleias-gerais: devem ser celebradas pelo menos uma vez por ano, nos seis primeiros 
meses de cada exercício; 

• Contas anuais: devem ser apresentadas pelos administradores dentro dos três meses seguintes 
ao encerramento do exercício. As contas anuais compreenderão o balanço, a conta de perdas e 
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ganhos e o relatório. Deverá ser também apresentado um relatório de gestão e uma proposta de 
aplicação do resultado. As contas anuais deverão ser auditadas, excepto quando a sociedade 
possa apresentar balanço abreviado; 

• Direitos dos sócios: 

• Participação na repartição de lucros e no património resultante da liquidação da sociedade; 

• Direito de preferência de subscrição aquando da emissão de novas acções; 

• Direito de voto nas Assembleias-gerais; 

• Direito de informação durante os períodos fixados na lei e nos estatutos. 

 

4.10. Quais os trâmites para a constituição de uma sociedade comercial em Espanha? 

•  “Certificación negativa del nombre” – Pedido de certidão comprovativa em como o nome 
escolhido para a sociedade é de uso exclusivo e pode ser utilizado. O solicitante deve ser 
necessariamente sócio fundador da empresa. Pode ser realizado pessoalmente no “Registo 
Mercantil Central”, por correio e no site www.rmc.es.  

• Pedido dos NIE’s (“Número de Identificación de Extranjeros”) e CIF’s – “Código de identificación 

fiscal” (Códigos de identificação Estrangeira) dos sócios portugueses – Os primeiros devem ser 
requeridos por todos os sócios que sejam pessoas físicas (junto da Direcção-Geral de Polícia – 
“Oficina de Extranjeros”, consultar www.mir.es) e os segundos por todos os sócios que sejam 
sociedades portuguesas (junto das Finanças, em Espanha). 

• Preparação dos estatutos – A cargo de um advogado com prática na matéria. Deverá conter 
regulamentação específica de todos os elementos considerados mais relevantes pelos sócios, 
uma vez que serão as regras pelas quais se irá reger a sociedade. 

• Depósito de capital social – Num banco Espanhol. Deverá ser emitido um certificado de deposito 
em nome de cada sócio, no montante do capital com que irá participar e a favor da sociedade, 
qual será essencial para a realização da escritura. 

• Escritura de constituição – Num notário. Os notários em Espanha, embora sejam mais 
dispendiosos do que em Portugal, são muito mais eficientes e rápidos, para alem de terem uma 
excelente formação técnica. 

• Pedido de CIF (“Código de identificación fiscal”) provisório – deverá efectuar-se na Finanças da 
área da sede social da sociedade. 

• Liquidação do Imposto sobre Actos Jurídicos Documentados – Na Comunidade Autónoma 
respectiva, no montante de 1% sobre o valor total do capital social. 

• Inscrição no Registo Comercial – Mediante entrega e depósito de uma copia da escritura. 

• Declaração de Investimento Estrangeiro – Junto do Ministério da Economia através da entrega do 
Modelo D1-A (Declaración de inversión extranjera en sociedades no cotizadas, sucursales y otras 

formas de inversión), com finalidades meramente estatísticas. 
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• Pedido do CIF definitivo. 

• Inscrição na Segurança Social – Antes de Proceder à contratação de trabalhadores. 

• Realização das inscrições que sejam necessárias em determinados Registos e Organismos – Em 
função do tipo de actividade que a empresa irá desenvolver. 

• Solicitação das licenças e autorizações – Em função da actividade prosseguida pela empresa. 

 

4.11.  Prazo para a constituição de uma sociedade em Espanha 

A partir dos pedidos dos Números de Identificação de Estrangeiros de todos os sócios (que demoram, 
aproximadamente, 01 mês a serem emitidos), até à inscrição da Sociedade no registo Comercial, o 
tempo de demora é em média entre 01 a 02 meses. Contudo, existem momentos de maior celeridade 
na emissão dos NIE’s, o que pode reduzir o processo em 15 dias. No entanto, a sociedade está 
operativa e pode iniciar as suas operações a partir da escritura pública de constituição, ou seja, entre 
15 e 20 dias após o início dos procedimentos de constituição. 

Já o processo de constituição da “Sociedad Limitada Nueva Empresa” (SLNE) demora 48 horas. 

 

4.12. O que é a Sociedade Limitada Nova Empresa? Quais as suas vantagens? 

A Sociedade Limitada Nova Empresa – Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) – é um tipo de 
Sociedade de Responsabilidade Limitada de constituição simplificada, acrescentada à Lei das 
Sociedades Limitadas pela Lei 7/2003, que apresenta as seguintes características e vantagens: 

 

Características: 

• O capital mínimo é de 3.012,00€ e o máximo de 120.202,00€; 

• Até ao limite mínimo de capital obrigatório só se admitem entradas em dinheiro; 

• O número máximo de sócios é de 05 e o mínimo 01; 

• Só se admitem pessoas físicas como sócios (sociedades não); e só se pode ser sócio de uma 
SLNE; 

• O nome da sociedade tem que estar formado pelo nome e dois apelidos de um dos sócios 
fundadores (não se admite um nome comercial) e por um número sequencial emitido para o efeito 
(código ID-CIRCE); 

• Pode ter um objecto social muito amplo, de forma a facilitar o leque de actividades a que a 
sociedade se pode dedicar sem necessidade de alteração dos estatutos; 

• Todas as informações relativas à sociedade são introduzidas num denominado “Documento único 
Electrónico”, sem necessidade de preenchimento de mais impressos; 
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• Pode constituir-se por via presencial, perante notário, que será responsável pela remissão da 
escritura para inscrição no Registo comercial (que terá de realizar-se no prazo máximo de 24 
horas); 

• Pode constituir-se por via electrónica; 

• O processo de constituição demora 48 horas. 

• Contabilidade e apresentação das contas anuais em regime simplificado. 

Para mais informações consultar o Portal CIRCE – Sociedad Limitada Nueva Empresa em 
www.circe.es/ .  

 

Vantagens – Medidas fiscais para apoiar os primeiros anos de actividades empresarial:  

• Dilação, sem necessidades de garantias, do pagamento do Imposto de Sociedades nos 02 
primeiros anos fiscais após a sua constituição; 

• Dilação das quantias devidas em sede do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Físicas 
(equivalente ao IRS em Portugal) durante o 1º ano fiscal após a sua constituição; 

• Não obrigatoriedade de pagamentos por conta d Imposto de Sociedades durante os 02 primeiros 
anos fiscais após a sua constituição. 

 

4.13. Outras formas jurídicas de empresas 

• Empresário individual – “Empresario individual” 

É uma pessoa física que realiza de forma regular, pessoal, directa, por conta própria e fora do campo 
de gestão e organização de uma outra pessoa, uma actividade económica ou profissional com fins 
lucrativos, empregando ou não outros trabalhadores.  

Na Ley 20/2007, de 11 de Julho – que regula o estatuto do trabalho autónomo – expõe a figura do 
trabalhador autónomo economicamente dependente, que é aquele que realiza uma actividade 
económica ou profissional com fins lucrativos, de forma regular, directa e pessoal, e 
predominantemente para uma pessoa física ou jurídica denominada de cliente, da qual dependem 
economicamente pelo menos 75% dos seus rendimentos.  

O contrato entre ambos deverá realizar-se obrigatoriamente por escrito e registar-se numa delegação 
pública correspondente. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=3 

 

• Comunidade de bens – “Comunidad de bienes” 

Contrato pelo qual a propriedade de uma coisa ou directo pertence indiviso a várias pessoas. A 
comunidade de bens não tem personalidade jurídica própria, regendo-se pelo Código Comercial, em 
matérias comerciais, e pelo Código Civil, em matérias de direitos e obrigações. 
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São necessários, no mínimo, dois sócios e para o exercício da actividade é obrigatório a existência de 
um contrato privado em que se detalha a natureza das contribuições (bens, dinheiro ou trabalho) e a 
percentagem de participação que cada sócio possui em termos de perdas e ganhos da Comunidade 
de bens. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=2 
 

• Sociedade civil – “Sociedad civil” 

Contrato pelo qual duas ou mais pessoas reúnem capital comum (dinheiro, bens, indústria), com o 
objectivo de repartição dos lucros entre si. Pode ou não ter personalidade jurídica em termos de 
acordos públicos ou privados. Quando privados são regulados pelas disposições relativas às 
Comunidades de bens. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=7 

 

• Sociedade em Comandita por acções – “Sociedad Comanditaria por acciones” 

Sociedade de carácter comercial cujo capital social está divido em acções, formado pelas 
contribuições dos seus sócios, um dos quais, pelo memos, é responsável pela administração da 
sociedade e responderá pessoalmente pelas dívidas da empresa como sócio colectivo, enquanto os 
sócios comanditários não possuem essa responsabilidade. Aplica-se a Ley 19/1989 relativa às 
Sociedades Anónimas, exceptuando certas disposições específicas incompatíveis com este tipo de 
sociedades, estabelecidas no Código Comercial. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=9 

 

• Sociedade em Comandita simples – “Sociedad comanditaria simple” 

Sociedade comercial que se define pela existência de sócios colectivos que investem capital e 
trabalho e respondem subsidiária, pessoal e solidariamente pelas dívidas sociais, e de sócios 
comanditários que apenas investem capital e cuja responsabilidade estará limitada ao seu 
investimento. A Sociedade em Comandita Simples é regulada pelo Código Comercial. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=10 

 

• Sociedade Laboral – “Sociedad Laboral” 

Sociedades Anónimas ou Sociedades de Responsabilidade Limitada, nas quais a maioria do capital 
social é propriedade dos trabalhadores que prestam serviços nelas, remunerados de forma pessoal e 
directa, cuja relação laboral é por tempo indefinido. Estas sociedades são reguladas pela Ley 4/1997, 
de 24 de Março e no previsto pelas normas correspondentes às Sociedades Anónimas ou 
Sociedades de Responsabilidade Limitada, segundo a forma que cumpram. Na sua denominação 
deverá configurar a indicação de "Sociedad anónima laboral" ou "Sociedad de responsabilidad 

limitada laboral" ou as suas abreviaturas “SAL” o “SLL”. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=13 

 



 

 
 

17

Espanha: Guia de Mercado 

• Sociedade Cooperativa – “Sociedad Cooperativa” 

Sociedade constituída por pessoas que se associam, em regime de livre adesão e renúncia 
voluntária, para desenvolver actividades empresariais, destinadas a satisfazer as suas necessidades 
e aspirações económicas e sociais, com estrutura e funcionamento democrático. Estas sociedades 
são reguladas pela Ley 27/199, de 16 de Julho (ao nível estadual, porém nas Comunidades 
Autónomas pode existir legislação própria), e deverão ser constituídas mediante escritura pública e 
Registo de Sociedades Cooperativas, adquirindo assim personalidade jurídica. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=11 

 

• Sociedades de Garantia Recíproca – “Sociedades de Garantía Recíproca” 

Sociedade Comercial cujo objectivo social é a prestação de garantias pessoais por aval ou por 
qualquer outro meio permitido por lei diferente do “Seguro de Caução”, a favor dos seus sócios para 
as operações que estes realizem dentro do rotação ou tráfego das empresas que sejam titulares. 
Estas sociedades são reguladas pela Ley 1/199 de 11 de Março relativa ao Regime Jurídico das 
Sociedades de Garantia Mútua, e pelo Real Decreto 2345/1996 de 8 de Novembro, relativo às 
normas de autorização administrativa e requisitos de solvência das Sociedades de Garantia Mútua. 
Na sua denominação deverá constar obrigatoriamente a menção “Sociedad de Garantía Recíproca" 
ou a sua abreviatura “S.G.R”.  

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=15 

 

• Entidades de capital rico – “Entidades de capital riesgo” 

São entidades financeiras envolvidas fundamentalmente a facilitar financiamento temporário a 
empresas não-financeiras, não-imobiliárias e não-cotadas que apresentem dificuldades para aceder a 
outras fontes de financiamento, e à administração e gestão de fundos de capital de risco e activos de 
sociedades de capital de risco respectivamente. Como actividade complementar realizam trabalho de 
consultoria a empresas a elas ligadas. São reguladas pela Ley 25/2005 de 24 de Novembro, que 
estabelece o quadro jurídico que rege as Entidades de capital rico e suas sociedades gestoras. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=4 

 

• Agrupamentos de interesse económico – “Agrupaciones de interés económico” 

Sociedade Comercial, sem fins lucrativos, que tem por finalidade facilitar o progresso ou a melhoria 
dos resultados da actividade dos seus membros. O seu objectivo limita-se exclusivamente a uma 
actividade económica auxiliara da que desenvolvem os seus membros, que responderão subsidiária, 
pessoal e solidariamente entre si pelas dívidas do agrupamento. Na sua denominação deverá constar 
a expressão "agrupación de interés económico" ou as siglas A.I.E. 

Regula-se pela Ley12/1991 de 29 de Abril. No âmbito comunitário desempenha a mesma função da 
figura do Agrupamento Europeu de Interesse Económico (“Agrupación Europea de Interés 

Económico”), regulado pelo Regulamento CE 2137/1985 do Conselho de 25 de Julho.  

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=1 
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• Sociedade de investimento mobiliários – “Sociedad de inversión mobiliaria” 

Sociedades anónimas, de capital fixo ou variável, que têm por objectivo exclusivo a 
aquisição, posse, uso, administração em geral e alienação de valores mobiliários e outros 
activos financeiros, para compensar, por uma composição dos seus activos, os riscos e os 
tipos de rendimento, sem participação maioritária económica ou politica em outras 
sociedades. Estas sociedades regem-se pela Ley 46/1984 de 26 de Dezembro, que regula 
as Instituições Investimento Colectivo, extensivamente modificada pela Ley 24/1998 de 28 
de Julho do Mercado de Valores Mobiliários. 

http://www.ipyme.org/es-ES/CreacionEmpresas/FormasJuridicas/Paginas/detallenoticia.aspx?itemID=12 

 
 

5. Condições Legais de Acesso ao Mercado 

5.1. Regime Geral de Importação 

Regulamento (CEE) n.º 2454/93, JOCE n.º L253, de 11 de Outubro (com alterações posteriores) – Fixa 
determinadas disposições de aplicação do Regulamento (CEE) n.º 2913/92, que estabelece o Código Aduaneiro 
Comunitário.  

Regulamento (CEE) n.º 2913/92, JOCE n.º L302, de 19 de Outubro (com alterações posteriores) – Estabelece o 
Código Aduaneiro Comunitário. 

Como membro da União Europeia, a Espanha é parte integrante da União Aduaneira, caracterizada, 
essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adopção de uma política comercial 
comum em relação a países terceiros. 

A União Aduaneira implica, para além da existência de um território aduaneiro único, a adopção da 
mesma legislação neste domínio – Código Aduaneiro Comunitário – bem como a aplicação de iguais 
imposições alfandegárias aos produtos provenientes de países exteriores à UE – Pauta Exterior 
Comum (PEC). 

As importações, as vendas intracomunitárias, assim como as transacções de bens e a prestação de 
serviços a título oneroso, encontram-se sujeitas ao pagamento do Imposto sobre o Valor 
Acrescentado (IVA). Este encargo pode traduzir-se numa taxa de 16% (taxa normal) aplicável à 
generalidade dos bens e serviços, de 7% (taxa reduzida) que incide sobre certos géneros 
alimentícios, água, produtos farmacêuticos e alguns serviços (ex.: hotelaria e restauração), e de 4% 
(taxa reduzida especial) que recai sobre os produtos alimentares de primeira necessidade, 
medicamentos, livros, revistas e jornais. 

Para além deste encargo há, ainda, lugar ao pagamento de Impostos Especiais de Fabrico, que 
incidem sobre a produção, transformação ou importação de determinados produtos, tais como álcool, 
bebidas alcoólicas, produtos petrolíferos, tabaco e energia eléctrica. 

Sobre a maioria dos veículos novos e usados é aplicado o “Imposto Especial sobre Determinados 
Meios de Transporte”, aplicado numa base “ad valorem” quando do registo e de acordo com critérios 
definidos em termos de peso, comprimento e cilindrada. 

O país dispõe de diversas Zonas Francas (situadas em Barcelona, Vigo, Gran Canaria e Cádiz) que 
permitem, entre outras operações, o armazenamento das mercadorias em trânsito até um período de 
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seis anos – http://www.aezdf.com/espframe.htm – e diversos Depósitos Francos (A Coruña, Grupo 
Logístico Santos, Alicante, Bilbao, Cartagena e Santander). As actividades industriais nestas zonas 
poderão ser autorizadas pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e da Economia. 

De referir, ainda, os casos particulares das Canárias, Ceuta e Melilla, em termos fiscais, onde se 
verifica a não aplicação do IVA continental, existindo, em seu lugar, o IGIC – Impuesto General 

Indirecto Canario, que constitui o tributo básico dos impostos indirectos nas Canárias – 
(www.gobiernodecanarias.org/tributos/download/pdf/legislacion/REAL_DECRETO_2538-
1994_REGLAMENTO.PDF) que recai sobre todas e cada uma das fases da produção/importação e 
consumo que se realizem no território, agravando exclusivamente o valor acrescentado em cada fase. 
As suas taxas variam, sendo a mais comum 5%. Quanto a Ceuta e Melilla aplica-se outro imposto 
indirecto – Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación. 

Informação sobre os impostos e taxas em vigor na União Europeia poderão ser consultadas no Portal 
Europa – http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm.  

 
 

5.2. Regime de Investimento Estrangeiro 

Lei 2/2007, de 15 de Março (alterada pela Lei n.º 25/2009, de 22 de Dezembro) – Regula um novo tipo de 
sociedade, denominado Sociedad Profesional (S.P.), cujo objecto é o exercício de uma actividade profissional 
comum por vários sócios, de acordo com regras legais específicas. 

Real Decreto 1579/2006, de 22 de Dezembro – Define o Regime de Ajudas e o Sistema de Gestão do Programa 
de Apoio à Inovação das Pequenas e Médias Empresas (2007-2013). 

Lei 35/2006, de 28 de Novembro – Relativo ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. 

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de Março – Respeitante ao Imposto sobre Rendimentos de não 
Residentes (alterado pela Lei n.º 35/2006, de 28 de Novembro) e Real Decreto n.º 1776/2004, de 30 de Julho – 

Regulamento do Imposto sobre Rendimentos de não Residentes. 

Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de Março – Referente ao Imposto sobre Sociedades (alterado pelas Leis 
nºs 35/2006, de 28 de Novembro e 36/2006, de 29 de Novembro) e Real Decreto n.º 1777/2004, de 30 de Julho 

– Regulamento do Imposto sobre Sociedades (equivalente ao Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Colectivas - IRC). 

Lei 19/2003, de 4 de Julho – Define o Regime Jurídico do Movimento de Capitais e das Transacções 
Económicas com o Exterior. 

Lei 7/2003, de 1 de Abril – Cria um novo tipo de Sociedade de Responsabilidade Limitada, a Nueva Empresa, 
alterando a Lei n.º 2/1995, de 23 de Março. 

Resolução de 21 de Fevereiro de 2002 – Aprova os Modelos de Declaração de Investimento Estrangeiro 
quando o declarante é o investidor ou empresa com participação estrangeira. 

Ordem de 28 de Maio de 2001 – Estabelece os procedimentos aplicáveis às Declarações de Investimento 
Estrangeiro. 

Real Decreto 664/1999, de 23 de Abril – Define o Regime Jurídico do Investimento Estrangeiro. 

Real Decreto 1/1995, de 24 de Março – Aprova a Lei do Estatuto dos Trabalhadores. 

Lei 2/1995, de 23 de Março – Define o Regime Legal aplicável às Sociedades de Responsabilidade Limitada. 
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Lei 37/1992, de 28 de Dezembro (com alterações posteriores) – Referente ao Imposto Sobre o Valor 
Acrescentado (IVA). 

Real Decreto 1564/1989, de 22 de Dezembro – Estabelece o Regime Jurídico aplicável às Sociedades 
Anónimas. 

O Tratado de União Europeia consagra, entre outros princípios, a liberdade de circulação de capitais, 
de onde enforma um quadro geral do investimento estrangeiro comum em todo o espaço comunitário, 
nos limites decorrentes do princípio da subsidiariedade, sem prejuízo dos instrumentos legislativos 
estabelecidos pelos Estados-membros.  

O promotor externo encontra neste país um regime jurídico adaptado ao ordenamento comunitário, 
embora apresentando particularidades no acesso a determinados sectores de actividade económica 
com legislação sectorial específica, como sejam o transporte aéreo, rádio, minérios e matérias-
primas, minérios de interesse estratégico e direitos sobre exploração de minas, televisão, jogos e 
lotarias, telecomunicações, segurança privada, fabrico, comércio ou distribuição de armamento e 
explosivos para uso civil e actividades relacionadas com a defesa nacional. 

Podem ser titulares de investimento externo as pessoas singulares não residentes, as pessoas 
colectivas domiciliadas no estrangeiro, bem como as entidades públicas de soberania estrangeira. O 
investimento pode realizar-se mediante participação em sociedades espanholas (constituição ou 
aquisição de partes sociais), abertura de sucursais, empréstimos e créditos financeiros, aquisição de 
bens imóveis, bem como outras formas de cooperação empresarial. 

No que concerne às formalidades legais a cumprir, refira-se que todas as operações de investimento 
externo e respectivas liquidações deverão ser declaradas à posteriori ao “Registro de Inversiones del 

Ministerio de Economía y Hacienda”. 

www.investinspain.org/icex/cda/controller/interes/0,5464,5296169_6274080_6272987_0,00.html 

Exceptuam-se, entre outros, os investimentos originários dos denominados paraísos fiscais que estão 
sujeitos ao regime de autorização prévia. Tratando-se de investimentos realizados por residentes de 
um Estado-membro, apenas se encontram submetidos a este regime as actividades directamente 
relacionadas com a defesa nacional ou os investimentos que, pela sua natureza, forma ou condições 
de realização, afectem ou possam vir a afectar a ordem, segurança e saúde públicas. 

A “Dirección General de Comercio e Inversiones”, do Ministério de Economia, é o organismo 
competente em matéria de investimento estrangeiro em Espanha e do investimento espanhol no 
exterior, cabendo-lhe velar pelo cumprimento do disposto no Real Decreto n.º 664/1999 de 23 de 
Abril (Regime Jurídico do Investimento Estrangeiro). 

O promotor goza do direito de transferir para o exterior os dividendos e lucros, bem como o capital 
investido e as eventuais mais-valias que possa obter em consequência da liquidação dos seus 
investimentos neste país. 

Com o objectivo de fomentar o crescimento económico, o Governo Central e os Governos das 
Comunidades Autónomas desenvolveram um sistema de ajudas e incentivos estatais e regionais no 
âmbito da formação e do emprego, no desenvolvimento de regiões carenciadas, na promoção e 
desenvolvimento das PME e no apoio à internacionalização das empresas. 
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São ainda concedidos benefícios fiscais e financeiros às actividades desenvolvidas em determinados 
sectores estratégicos, como sejam, as indústrias agro-alimentares, mineira, energética e de 
desenvolvimento tecnológico, inovação e I&D. 

O promotor externo pode também aceder aos programas de apoio comunitários destinados a regiões 
menos favorecidas da Comunidade, fundamentalmente a áreas pouco desenvolvidas, com baixos 
salários e um alto índice de desemprego, ou a regiões que possuam indústrias em crise. 

A grande maioria destes incentivos é concedida por via das instituições oficiais e entidades 
financeiras nacionais, que funcionam como intermediários. Paralelamente, existem incentivos 
estatais, do Governo Central ou das Comunidades Autónomas, para o desenvolvimento de certas 
áreas, através de atribuição de ajudas económicas para projectos de investimento localizados. 

 

5.3. Regime de Ajudas e o Sistema de Gestão do Programa de Apoio à Inovação das PME 
(2007-2013)  

Real Decreto 1579/2006, de 22 de Diciembre, por el que se establece el régimen de ayudas y el 

sistema de gestión del Programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas 

2007-2013 – Aprova o Regime de Ajudas e o Sistema de Gestão do Programa de Apoio à Inovação 
das Pequenas e Médias Empresas 2007-2013 

Para o período 2007-2013 o Governo aprovou o Regime de Ajudas e o Sistema de Gestão do 
Programa de Apoio à Inovação das Pequenas e Médias Empresas. Este diploma contempla medidas 
de incentivo ao desenvolvimento e ao incremento do tecido empresarial espanhol, contribuindo para o 
aumento da competitividade das PME e encontra-se em consonância com a estratégia definida pela 
UE vertida no novo quadro comunitário de apoio para o mesmo período.  

Este diploma estabelece o regime das ajudas previsto no Programa de Apoio à Inovação das PME 
(InnoEmpresa), com o objectivo de incentivar a inovação e a competitividade destas empresas 
através da realização de projectos nas áreas tecnológica, organizativa e de gestão empresarial. 

O Programa está conforme com o Regulamento (CE) n.º 70/2001, de 12 de Janeiro de 2001 (alterado 
pelo Regulamento (CE) n.º 364/2004, de 25 de Fevereiro de 2004), relativo às ajudas estatais. 

Entre outras disposições são abordados os beneficiários do regime aprovado, o período de vigência e 
âmbito de aplicação do programa, as condições de elegibilidade dos projectos, os financiamentos 
previstos e as despesas elegíveis. 

De acordo com o Real Decreto n.º 1579/2006, de 22 de Dezembro, podem ser objecto de 
subvenções as acções que se enquadram nas medidas do Programa InnoEmpresa:  

• Inovação Organizativa e Gestão Avançada (apoio a projectos que adoptem novos modelos 
operacionais com vista à melhoria de diferentes áreas das empresas: organização de novos 
produtos; inovação de modelos de marketing e comercialização; inovação na logística, 
recursos humanos, sistemas de gestão empresarial, meio ambiente, etc.); 

• Inovação Tecnológica e na Qualidade (apoio a projectos que visem a introdução de melhorias 
tecnológicas através, nomeadamente, do recurso a assessoria de centros tecnológicos e de 
investigação, assim como de consultores específicos; criação e desenvolvimento de 
processos de certificação tecnológica; introdução de sistemas de gestão da qualidade, etc.); 
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• Projectos de Inovação em Colaboração (apoio a projectos apresentados por grupo de 
empresas cuja actividade faça parte da cadeia de valor de um determinado produto, através 
da implementação conjunta de projectos integrados em várias áreas de gestão - logística, 
ambiental, energética, etc.; assim como outros projectos inovadores de desenvolvimento 
conjunto destinados a melhorar processos e produtos das empresas).  

http://www.ipyme.org/IPYME/es-ES/ProgramasAyuda/InnoEmpresa/ 

As ajudas destinam-se às empresas dos seguintes sectores de actividade: Industrial (incluindo a 
indústria agro-alimentar), construção, turismo, comércio e serviços, assim como às entidades 
intermédias que realizem actividades de apoio a PME dos sectores já citados. 

O âmbito de aplicação territorial do programa é nacional, tendo em conta as particularidades 
resultantes dos regimes económicos de determinadas Comunidades Autónomas.  

Finalmente, de forma a promover e a reforçar as relações de investimento entre os dois países, foi 
assinada entre Portugal e a Espanha a Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a 
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre o Rendimento. 

 

6. Espanha – Regulamentação de produtos 

6.1. Produtos alimentares, condimentos e bebidas 

Decreto 2484/1967, de 21 de Septiembre – “Aprueba el Texto del Código Alimentario Español” – 
Código Alimentar Espanhol que sistematiza as normas básicas relativas aos alimentos, condimentos 
e bebidas. 

Assim, este diploma tem por objectivos: definir o que se deve entender por alimentos, condimentos, 
bebidas e demais produtos e matérias abrangidas; determinar as condições mínimas que estes 
devem reunir; estabelecer as condições básicas dos diferentes procedimentos de preparação, 
conservação, engarrafamento, distribuição, transporte, publicidade e consumo dos alimentos. 

Para além de princípios de natureza geral, regulam-se as condições a cumprir para os materiais 
utilizados, estabelecimentos e unidades industriais deste sector, e faz-se referência específica a 
diversos géneros alimentícios, aditivos e produtos relacionados directamente com os alimentos, bem 
como a requisitos de actuação dos trabalhadores. 

Relativamente às matérias acima mencionadas, o disposto no presente Código não dispensa a 

consulta ao Regulamento n.º 178/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 de Janeiro de 

2002, pelo qual se estabelecem os princípios e os requisitos gerais da legislação alimentar, se cria a 

Autoridade Alimentar Europeia e se fixam procedimentos relativos à segurança alimentar. 

 

6.2. Grau Alcoólico Volumétrico na Rotulagem de Bebidas Alcoólicas 

Real Decreto 1045/1990, de 27 de julio, BOE 191, 10.08.1990 – “Por el que se regulan las 

tolerancias admitidas para la indicación del grado alcohólico volumétrico en el etiquetado de las 

bebidas alcohólicas destinadas al consumidor final – Regula as tolerâncias admitidas para a 
indicação do grau alcoólico na rotulagem de bebidas alcoólicas. 
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Este diploma estabelece regras relativas ao grau alcoólico indicado na rotulagem das bebidas 
alcoólicas destinadas ao consumidor final, determinando as tolerâncias admitidas na sua menção. A 
abrangência do diploma respeita às bebidas que contenham um grau alcoólico superior a 1,2 por 100 
de álcool em volume. 

 

6.3. Normas de higiene para o fabrico, distribuição e comércio de alimentos preparados 

Real Decreto 3484/2000, de 29 de Dezembro – Normas de higiene para o fabrico, distribuição e 
comércio de alimentos preparados. 

Este decreto tem por objectivo definir e estabelecer as normas de higiene a respeitar nos processos 
de elaboração, embalagem, armazenamento, transporte, distribuição, manipulação, venda, 
abastecimento e serviço de alimentação preparada, aplicando-se a todas as empresas que se 
dediquem às actividades enumeradas ou à importação destes produtos. 

Por alimentação preparada entende-se a elaboração culinária resultante da preparação em cru, do 
cozinhado ou do pré-cozinhado, de um ou vários produtos alimentares de origem animal ou vegetal, 
com ou sem adição de outras substâncias autorizadas e, eventualmente, já temperada. Poderá 
apresentar-se embalada ou não. 

 

6.4. Regulamentação de Produtos com Defeitos / Responsabilidade Civil 

Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de Noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 

Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias – 
Regula a defesa dos consumidores e utilizadores de  Produtos com Defeitos. 

Este diploma, que opera a fusão de diversa legislação, estabelece quais os direitos dos consumidores 
e utilizadores (de serviços), a saber: 

a. Direito à protecção contra os riscos que podem afectar a sua saúde ou segurança; 

b. Direito à protecção dos seus legítimos interesses económicos e sociais, em particular no que 
respeita à inclusão de cláusulas abusivas nos contratos; 

c. Direito a Indemnização pelos danos e prejuízos sofridos; 

d. Direito à informação correcta sobre os bens e serviços, incluindo a forma de os usar ou consumir 
adequadamente; 

e. Direito de participação e consulta nos procedimentos de elaboração legal ou normativa que 
afectem directamente os seus interesses e representação dos seus interesses através de 
associações ou agrupamentos de consumidores legalmente constituídos; 

f. Direito à protecção dos seus direitos mediante procedimentos eficazes, em especial nos casos de 
inferioridade, subordinação ou impossibilidade de defesa. 

 

6.5. Registo Sanitário de Alimentos 

Real Decreto 1712/1991, de 29 Novembro, “Registro General Sanitario de Alimentos” – regula a 
prática de vigilância e controlo sanitário sobre as indústrias e produtos alimentares. 
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De acordo com o mesmo, as indústrias e estabelecimentos situados em território espanhol, bem 
como os produtos especificamente referidos, devem ser inscritos no órgão administrativo competente 
– o “Registro General Sanitario de Alimentos”. 

A finalidade que se tem em vista é, genericamente, proteger a saúde pública. O Registo tem carácter 
nacional e público, sendo considerado como Registo unificado para todas as inspecções levadas a 
cabo em matéria alimentar, em todo o território nacional. 

 

6.6. Etiquetagem sobre a composição de produtos têxteis 

Real Decreto 928/1987 con las modificaciones establecidas en el Real Decreto 396/1990 – 

“Etiquetado de composición de productos textiles” – Etiquetagem sobre a composição de produtos 
têxteis. 

Real Decreto 1748/1998, de 31 de Júlio – modifica os anexos I e II do Real Decreto. 

Decreto 928/1987, de 5 de junio, relativo al etiquetado de composición de los productos textiles, con 

objeto de adaptarlos al progreso técnico – relativo á etiquetagem de composição dos produtos têxteis, 
com o objectivo de adaptá-la ao progresso técnico. 

Real Decreto 1115/2006, de 29 de Setembro – modifica o Real Decreto 928/1997. 

O primeiro diploma aplica-se às empresas cuja actividade consista na fabricação, importação e 
comercialização de produtos têxteis no mercado espanhol. 

Para além dos requisitos relativos à composição destes produtos, são enunciados os elementos que 
devem constar da sua etiquetagem, bem como as regras da respectiva fixação nos produtos. 

Todas estas imposições são objecto de vigilância e inspecção por parte dos organismos públicos 
competentes, decorrendo do seu desrespeito, a prática de infracções administrativas em matéria de 
defesa do consumidor. 

O segundo diploma vem alterar os anexos I e II do primeiro, com o objectivo de adaptá-los ao 
progresso técnico verificado em matéria de fibras têxteis. 

 

6.7. Etiquetagem, Apresentação e Publicidade de Produtos Alimentares 

Real Decreto 1334/1999, de 31 de Julho de 1999 – Etiquetagem, Apresentação e Publicidade de 
Produtos Alimentares. 

Real Decreto 238/2000, de 19 de Fevereiro de 2000 e Real Decreto 1324/2002, de 13 de Dezembro 
– alteram o Real Decreto 1334/1999. 

Este diploma aplica-se à etiquetagem dos produtos alimentares destinados ao consumidor final, sem 
qualquer transformação posterior, bem como aos aspectos relativos à sua apresentação e 
publicidade. 

Aplica-se igualmente aos produtos alimentares destinados a ser entregues em restaurantes, hospitais 
e cantinas. Não estão abrangidos por este preceituado, os produtos destinados à exportação para 
países não pertencentes à União Europeia.  
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Assim, determinam-se os princípios gerais da etiquetagem destes produtos, as informações 
obrigatórias e a forma da respectiva apresentação, entre outros aspectos. 

 

6.8. Regulamentação sobre materiais em contacto com alimentos ou produtos alimentares 

Real Decreto 397/1990 de 16 de marzo – “Regulador de los materiales utilizados en contacto con 

alimentos o productos alimentarios” – Regulamentação sobre materiais em contacto com alimentos 
ou produtos alimentares. 

O objectivo do presente Decreto é o de actualizar o “Código Alimentar Espanhol” no que respeita à 
regulamentação dos materiais em contacto com alimentos ou com produtos alimentares, integrando 
na ordem jurídica espanhola o disposto nas Directivas Comunitárias aplicáveis a esta matéria. 

Nestes termos, o diploma fixa as condições gerais a que devem obedecer todos os materiais 
utilizados no contacto com alimentos ou com produtos alimentares, em qualquer momento da sua 
preparação e elaboração, distribuição e consumo, com excepção dos materiais polimétricos. 

No art.º 3º do Decreto é estabelecida a lista positiva dos materiais autorizados para aquele efeito, 
sendo a respectiva idoneidade fixada por regulamentação específica. 

Paralelamente, são regulamentadas as questões referentes aos testes de conformidade, modo de 
emprego, instruções de uso, entre outros aspectos. 

 

6.9. Produção, armazenamento, transporte e comercialização de sucedâneos do café 

Real Decreto 2323/1985, de 4 de Dezembro – Regula a produção, o armazenamento, o transporte, a 
comercialização e, de um modo geral, o ordenamento técnico-sanitário dos produtos sucedâneos do 
café. 

Real Decreto 943/2001, de 3 de Agosto altera o Real Decreto 2323/1985. 

Poderão ser considerados sucedâneos de café: 

- Chicória tostada; 

- Malta de cevada tostada; 

- Cevada tostada. 

As condições dos estabelecimentos, do material e do pessoal, as manipulações permitidas e 
proibidas, as matérias-primas, aditivos e ingredientes autorizados, os procedimentos de embalagem e 
rotulagem, armazenamento, transporte e venda são objecto desta regulamentação. 

 

6.10. Lei relativa à responsabilidade civil pelos danos causados por produtos defeituosos 

Ley 22/1994 de 6 de julio – “De responsabilidad civil por los daños causados por productos 

defectuosos” – Lei relativa à responsabilidade civil pelos danos causados por produtos defeituosos.  

Ley 14/2000 de 29 de Diciembre – Modifica o artigo n. º 2 da Lei n. º 22. 
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O presente diploma visa adaptar o direito espanhol à Directiva 85/374/CEE, de 25 de Julho, relativa à 
responsabilidade civil por danos causados por produtos defeituosos. Assim, os fabricantes e os 
importadores são responsáveis, nos termos da presente Lei, pelos danos causados pelos defeitos 
dos produtos que fabriquem ou importem. O ónus da prova neste âmbito da responsabilidade civil 
extra-contratual recai sobre aquele que sofreu o dano, o qual tem que provar o defeito, o dano, e o 
nexo de causalidade entre ambos. Paralelamente, são regulados outros aspectos, como sejam, as 
causas de exclusão da responsabilidade, os casos de responsabilidade solidária, a culpa por parte 
daquele que sofreu o dano, a extinção da responsabilidade, entre outros. 

 

6.11. Regulamentação sobre a Capacidade das Embalagens de Produtos Embalados 

Real Decreto 1801/2008, de 3 de Noviembre, por el que se establecen normas relativas a las 

cantidades nominales para productos envasados y al control de su contenido efectivo. – Regula a 
Capacidade das Embalagens de Produtos Embalado. 

Este diploma, que procedeu à revogação do anterior Real Decreto 1472/1989, de 1 de Dezembro, 
tem por objecto: 

a. Estabelecer normas relativas às quantidades nominais dos produtos embalados; 

b. Fixar as validades do conteúdo dos produtos embalados; 

c. Fixar os erros máximos permitidos na medida do conteúdo efectivo das embalagens; 

d. Fixar as modalidades de controlo estatístico do conteúdo dos produtos embalados; 

e. Fixar a responsabilidade das pessoas singulares ou colectivas relativamente ao conteúdo das 
embalagens. 

 

6.12. Etiquetagem e Publicidade dos Produtos Industriais 

Real Decreto 1468/1988 de 2 Diciembre – Productos Industriales. Reglamento de Etiquetado, 

presentación Y publicidad de los destinados a venta directa a los consumidores y usuarios” – 

Regulamentação da etiquetagem, apresentação e publicidade dos produtos industriais destinados a 
venda directa aos consumidores e utilizadores. 

Real Decreto 1182/1989 de 29 septiembre – Modifica o Real Decreto 1468/1988 

O primeiro diploma tem por escopo, genericamente, regular a etiquetagem, apresentação e 
publicidade dos produtos industriais destinados a venda directa aos consumidores, no mercado 
interno. Para além da definição dos princípios gerais, determina-se a informação que deve constar 
obrigatoriamente da etiquetagem e rotulagem, bem como a competência e actuação dos organismos 
públicos em matéria de protecção do consumidor que tenham a responsabilidade de assegurar o 
respeito pelas normas prescritas. 

O “Real Decreto 1182/1989” introduz alterações ao anterior diploma, no que concerne à respectiva 
aplicabilidade com carácter imperativo ou supletivo. 
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6.13. Norma Geral sobre Recipientes Destinados a Alimentos Frescos, não Embalados 

Real Decreto 888/1988 de 29 de julio – “Recoge la norma general sobre recipientes. Productos 

alimenticios frescos, de carácter perecedero, no envasados o envueltos” – Norma geral sobre 
recipientes destinados a conter produtos alimentares perecíveis, não embalados. 

A presente Norma Geral tem como objectivo a determinação das condições a que devem obedecer 
os recipientes que contenham alimentos perecíveis, não embalados, bem como os frescos 
acondicionados em algum tipo de material, e a sua eventual reutilização. 

A Norma define “Recipiente” como sendo todo o receptáculo rígido que contenha produtos 
alimentares, de tal forma que o seu conteúdo possa alterar-se devido à ausência de embalagem. 

Os produtos abrangidos caracterizam-se por serem frescos e por se destinarem a venda ao 
consumidor final à peça ou a peso. 

Por “Utilizador” entende-se a pessoa singular ou colectiva que acondiciona os alimentos frescos em 
recipientes rígidos. 

O diploma estabelece a identificação dos recipientes em causa, as normas de ordem higiénico-
sanitária aplicáveis, as regras referentes à sua vigilância e inspecção, entre outros aspectos. 

 

6.14. Produção, Circulação e Comercialização de Águas Minerais 

Real Decreto 1074/2002, de 18 de octubre – “Pelo que se regula o proceso de elaboración, 

circulación e comércio de águas de bebida envasadas” – Regula a produção, circulação e 
comercialização de águas engarrafadas. 

Real Decreto 1774/2003, de 19 de Diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 1074/2002, de 

18 de Octubre. 

O primeiro Decreto visa a transposição parcial da directiva 98/83/CE para a ordem jurídica espanhola, 
actualizando igualmente as disposições contidas dos Reais Decretos 1164/1991 e 781/1998, que 
anteriormente regulavam a matéria. 

Nestes termos, o presente diploma configura o regime jurídico geral das águas minerais, 
nomeadamente os preceitos relativos à respectiva manipulação, produção, circulação e 
comercialização. 

Assim, são definidas as exigências gerais e os requisitos específicos relativos às instalações e 
equipamentos, aos registos e análises, às embalagens e processos de engarrafamento, às regras de 
rotulagem e publicidade, às expedições intracomunitárias, entre outros aspectos. 

O segundo diploma – Real Decreto 1744/2003 – vem modificar o primeiro, com o objectivo de 
restringir a sua abrangência, excluindo da sua aplicação as “águas de consumo público 
engarrafadas”, cuja distribuição é feita apenas em situações pontuais, a fim de suprir insuficiências 
acidentais que se registem na rede pública de abastecimento. 
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6.15. Regulamentação técnico-sanitária para a elaboração e venda de sumos de fruta e de 
outros produtos similares 

Real Decreto 1650/1991 de 20 de noviembre – Se aprueba la Reglamentación Técnico-Sanitaria 

para la elaboración y venta de zumos de frutas - Regulamentação técnico-sanitária para a elaboração 
e venda de sumos de fruta e de outros produtos similares. 

Real Decreto 1050/2003 de 1 de Agosto altera o Real Decreto 1650/1991. 

O presente diploma aprova a Regulamentação técnico-sanitária para a elaboração e venda de sumos 
de fruta e de outros produtos similares, tendo por objectivo fixar as normas de elaboração, de 
comercialização e, de forma geral, o ordenamento jurídico de tais produtos. 

O Decreto dispõe sobre as manipulações permitidas e proibidas, sobre a colheita de amostras e os 
métodos analíticos, sobre normas específicas aplicáveis aos néctares de fruta, entre outros aspectos. 

Estão excluídos da abrangência deste Decreto os sumos de uva, os produtos procedentes do tomate 
e do coco, os produtos dietéticos e os produtos destinados à exportação para países terceiros. 

 

7. Sistema Fiscal 

7.1. Canárias – Regime Económico e Fiscal 

Ley 30/1972, de 22 julio – Regime Económico-Fiscal das Ilhas Canárias 

Ley 20/1991, 7 junio – Modificação dos Aspectos Fiscais da Lei 30/1972 

Real Decreto 2538/1994, de 29 diciembre – Normas de aplicação relativas ao imposto geral indirecto 
canário e ao arbítrio sobre a produção e a importação, estabelecidas pela Lei 20/1991 

Ley 19/1994, 6 de julio – Modificação do Regime Económico-Fiscal 

Preceptos modificados Ley 19/1994, de 6 de julio – Alteração de artigos da Lei 19/1194, ocorrida 
em 2000 

Resolución 30 Noviembre 1998 – Entrada em Funcionamento da Zona Franca da Gran Canaria 

A “Ley 30/1972” tem por objectivo actualizar o regime tradicional de franquia em vigor nas Ilhas 
Canárias, bem como estabelecer um conjunto de medidas de natureza económica e fiscal, a fim de 
promover o desenvolvimento económico e social do Arquipélago. 

Relativamente ao regime económico estabelecido, define-se o princípio da liberdade comercial das 
importações e exportações e, em geral, de todos os actos de comércio internacional. 

Em termos fiscais, consagra-se o princípio pelo qual as importações e exportações de mercadorias 
não estão sujeitas a qualquer direito aduaneiro ou imposto. 

A “Ley 20/1991” altera preceitos de natureza fiscal da referida “Ley 30/1972” (derrogação dos Artigos 
21, 22 e 24). As alterações introduzidas resultam, por um lado, do imperativo da observância de 
certas disposições comunitárias e, por outro, da necessidade de impulsionar o desenvolvimento 
económico e social da região.  
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O “Real Decreto 2538/1994” vem estabelecer as normas de aplicação da Lei anterior (Ley 20/1991). 

Por sua vez, a “Ley 19/1994” vem modificar o regime económico estatuído no mesmo diploma – “Ley 

30/1972” –, bem como fixar determinadas medidas fiscais, com o objectivo de dotar as Canárias dos 
instrumentos que garantam a sua inserção na nova dinâmica económica e global. 

O documento designado por “Preceptos modificados…” compila as alterações que, no ano de 2000, 
foram introduzidas na Ley 19/1994, resultantes da aprovação de nova legislação. 

A presente Lei estatui igualmente sobre a criação e o âmbito da “Zona Especial Canaria” (ZEC), que 
confere a esta região um regime fiscal especial. 

São derrogados todos os Artigos que integram o Título II da “Ley 30/1972”. 

A “Resolución de 30 noviembre de 1998” determina a entrada em funcionamento da Zona Franca de 
Gran Canaria, aprova o Estatuto do Consórcio, assim como o Regime para a gestão e exploração 
desta Zona Franca. 

 

7.2. Imposto sobre o Rendimento de não Residentes 

Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo – Aprova o texto refundido da Lei do Imposto sobre 
o Rendimento de não Residentes. 

Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio – Aprova o Regulamento do Imposto de Renda de Não 
Residentes. 

A dispersão da legislação relativa ao “Impuesto sobre la Renta de no Residentes” – IRNR, determinou 
a necessidade de refundir num único diploma as normas relativas ao mesmo. Assinale-se que o texto 
refundido não integra, por razões de coerência normativa, certas disposições de carácter fiscal, dado 
que abrangem diferentes âmbitos e são comuns a impostos distintos. 

O “Impuesto sobre la Renta de no Residentes” (INNR) incide sobre o rendimento obtido em território 
espanhol pelas pessoas singulares e colectivas não residentes no mesmo. 

Uma pessoa singular é considerada como não residente em Espanha no caso de não cumprir um 
conjunto de requisitos previstos na Lei para que seja considerado residente. 

No que respeita à residência fiscal de pessoas colectivas, a Lei considera não residentes em 
Espanha as entidades relativamente às quais não se verifique nenhum dos três requisitos seguintes: 

1) Que se tenham constituído de acordo com a legislação espanhola; 

2) Que tenham a sua sede social em território espanhol; 

3) Que tenham a sua direcção efectiva em território espanhol. 

Para além das disposições mencionadas, o diploma estabelece um conjunto de disposições relativas 
à base tributável, aos rendimentos obtidos através de estabelecimento permanente, aos 
agravamentos especiais que incidem sobre bens imóveis de entidades não residentes, às opções 
para contribuintes residentes em outros Estados-membros da EU, entre outros aspectos. 
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O segundo diploma aprova o Regulamento do IRNR, tendo entrado em vigor em 6 de Agosto de 
2004. As regras nele contidas referem-se às rendas obtidas através de estabelecimento permanente, 
às rendas obtidas sem mediação de estabelecimento permanente, aos pagamentos por conta, aos 
reembolsos, entre outros aspectos. 

 

7.3. Impostos Especiais 

Ley 38/1992, de 28 diciembre (Versión Actualizada a 27.02.2004) – Lei dos Impostos Especiais 

Os impostos especiais configuram, para além do IVA, uma forma indirecta de imposição fiscal que 
agrava selectivamente o consumo de determinados produtos. A sua finalidade envolve uma 
componente extra fiscal, enquanto instrumentos das políticas sanitárias, energéticas, de transportes, 
de meio ambiente, etc. 

A presente Lei, que integra as Directivas comunitárias publicadas sobre esta matéria, abrange os 
hidrocarbonetos, o álcool e as bebidas alcoólicas, os produtos de tabaco e os veículos automóveis. 

No âmbito territorial, o diploma não tem aplicação em Ceuta, Melilla e nas Ilhas Canárias, que se 
regem por regulamentação própria. 

No caso das bebidas alcoólicas, que se realça pela importância do sector no contexto da exportação 
portuguesa, a Lei vem introduzir dois novos impostos especiais: o Impostos sobre o Vinho e as 
Bebidas Fermentadas e o Imposto sobre os Produtos Intermediários, para além do já existente 
Imposto sobre o Álcool e Bebidas Derivadas. 

O âmbito objectivo, a base tributável e o tipo impositivo, são disposições comuns aos vários produtos 
abrangidos pelo diploma, para além de serem regulamentados aspectos particulares inerentes a cada 
caso. 

As taxas incidentes sobre as bebidas espirituosas e o tabaco foram posteriormente agravadas pelo 
Real Decreto-Ley n.º 12/2005, de 16 de Setembro. 

 

7.4. Regulamento dos Impostos Especiais 

Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio de 1995 – Aprova o Regulamento dos Impostos Especiais  

Real Decreto 1739/2003, de 19 de diciembre – Modifica o Regulamento dos Impostos Especiais, 
aprovado pelo Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, e pelo Real Decreto 3485/2000, de 29 de 

diciembre. 

O primeiro diploma efectua a transposição para a ordem jurídica espanhola das seguintes directivas: 
Directiva 94/74/CE, do Conselho, de 22 de diciembre, relativa ao regime geral, posse, circulação e 
controle dos produtos sujeitos a impostos especiais; Directiva 92/81/CEE, relativa à harmonização 
das estruturas do imposto especial sobre os hidrocarburantes, e a Directiva 92/82/CEE relativa à 
aproximação dos tipos do imposto especial sobre os hidrocarburantes, nos aspectos que não 
requerem diploma legal com força de Lei. 

Nestes termos, o Regulamento abrange as disposições comuns aos impostos especiais sobre a 
produção de determinados bens, as disposições comuns aos impostos sobre o álcool e as bebidas 
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alcoólicas (cerveja, vinho e outras bebidas fermentadas), sobre o álcool e bebidas derivadas, sobre 
os hidrocarburantes, sobre os produtos de tabaco, e sobre determinados meios de transporte. 

Para cada uma destas categorias, são estabelecidas as exigências relativas à produção, à 
armazenagem, à circulação, à percentagem de quebras admitida, à escrituração contabilística e à 
facturação, entre outros aspectos, nos quesitos abrangidos pelos Impostos Especiais em causa. 

O segundo diploma introduz determinadas alterações ao Regulamento aprovado pelo Real Decreto 

1165/1995. 

Em 2006, através do Real Decreto 774/2006, de 23 de junio, foi alterado o Real Decreto 1165/1995. 

 

8. Sistema Laboral 

8.1. Lei do Estatuto dos Trabalhadores 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo – Lei do Estatuto dos Trabalhadores. 

Em Espanha, as relações entre empresa e os trabalhadores estão reguladas pelo “Estatuto de los 

trabajadores” de 1980 e sua sucessiva modificações. 

O presente diploma aprova o Estatuto dos trabalhadores, regulando todos os aspectos relativos a 
esta matéria. 

Deste modo, a Lei é aplicável aos trabalhadores que voluntariamente prestem os seus serviços em 
troca de remuneração, sob a organização e direcção de outra pessoa, física ou jurídica, denominada 
empregador. 

Relativamente à relação individual de trabalho, para além dos direitos e deveres laborais básicos, dos 
elementos e eficácia do contrato e suas modalidades, são regulados os vários elementos do regime 
do contrato de trabalho, bem como a modificação, suspensão e extinção do mesmo. 

Paralelamente, são estatuídos os direitos de representação colectiva e de reunião dos trabalhadores, 
as convenções colectivas de trabalho, e as infracções laborais. 

 

8.2. Alteração à Lei do Estatuto dos Trabalhadores 

Real Decreto Legislativo n.º 1/1995, de 24 de Março – Aprova a alteração à Lei do Estatuto dos 
Trabalhadores, consagra, no seu artigo 28º, a igualdade de remuneração sem discriminação do sexo. 

Todavia, o alcance deste pressuposto encontra-se limitado ao conceito técnico-jurídico do salário, 
deixando de fora outro tipo de retribuições que o trabalhador possa receber em contrapartida do seu 
trabalho. 

Neste sentido e de forma a adequar o artigo 28º à legislação comunitária (Directiva 75/117/CEE) e a 
ampliar a aplicação material do mesmo, o governo espanhol procedeu à sua alteração (pela Lei n.º 
33/2002, de 5 de Julho), estabelecendo a obrigatoriedade do pagamento da mesma retribuição, 
qualquer que seja a sua natureza (salarial ou outra), a prestadores de trabalho de igual valor, 
independentemente do seu sexo. 
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8.3. Contratos de Trabalho 

8 . 3 . 1 .  C o n t r a t o s  p o r  t e m p o  i n d e f i n i d o  

São contratos sem limite de tempo de prestação de serviços. O contrato indefinido pode ser 
“Normal” («ordinario») ou sujeito a uma serie de benefícios em função da pessoa contratada, se 
do sexo feminino, desempregados, jovens, pessoas portadoras de deficiência, com idade 
superior a 45 ou 52 anos, etc.  

8 . 3 . 2 .  C o n t r a t o s  t e m p o r á r i o  o u  d e  d u r a ç ã o  d e t e r m i n a d a  

Os contratos temporários prevêem um período de actividade limitado. Em alguns contratos, 
como o indefinido, podem usufruir de benefícios estatais. 

8 . 3 . 3 .  O u t r o s  t i p o s  d e  c o n t r a t o  

Existem outros tipos de contratos específicos para pessoas com deficiência, para a investigação, 
de substituição por reforma antecipada, de trabalho no domicílio, e de trabalho colectivo. 

 

• Modalidades de contratos de trabalho: 
http://www.mtin.es/es/informacion_colaboracion/contratos/index.htm  

 

8.4. Procedimentos administrativos 

Todos os procedimentos relacionados com a gestão de pessoal são orientados pelo Ministério do 
Trabalho e Imigração (http://www.seg-social.es/), principalmente através da Tesouraria Geral da 
Segurança Social e do Serviço Público de Emprego Estatal (http://www.sepe.es/). 

 

8 . 4 . 1 .  C o n t r a t a ç ã o  d e  u m  n o v o  e m p r e g a d o  

• Inscrição da empresa na Segurança Social 

Este procedimento é obrigatório quando a empresa (pessoa física ou jurídica) contrata o seu primeiro 
trabalhador. Esta inscrição é única e válida durante a actividade da empresa e todo o território 
nacional, sendo realizada na delegação da Tesouraria Geral da Segurança Social do domicílio da 
empresa. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/TramitesyGestiones/Inscripciondelempre44200/index.htm  

 

• Inscrição de um trabalhador 

O trabalhador, como a empresa devem estar registado na Segurança Social antes de assinar um 
contrato. Uma vez inscritos, eles devem inscrever-se num regime de Segurança Social para o 
trabalho concreto proposto pela empresa. 

Ambos os procedimentos são realizados na mesma divisão de Segurança Social, ou via on-line 
através da apresentação electrónica de documentos – «Sistema RED».  
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• Etapas para inscrever o trabalhador na Segurança Social: http://www.seg-
social.es/Internet_1/TramitesyGestiones/ObtenciondelNumerod44084/index.htm  

• Inscrição, alteração e cessação de um trabalhador nos diversos regimes de segurança social: 
http://www.seg-social.es/Internet_1/TramitesyGestiones/Altabajayvariaciond44113/index.htm; 

• Modelos de pedido de inscrição:  

http://www.seg-

social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Servicios/Modelosdesolicitude31190/index.htm  

• Sistema RED: http://www.seg-social.es/Internet_1/SistemaRed/index.htm 

 

• Regimes da Segurança Social  

No início de actividade de um trabalhador, o empregador deverá inscreve-lo num dos vários regimes 
da segurança social existentes. Na maioria dos casos, irá ser no Regime Geral, que inclui todos os 
empregados por conta de outrem, salvo determinados sectores que possuem os seus próprios 
regimes. Os trabalhadores por conta própria, por sua vez devem registar-se no Regimes Especial de 
trabalhadores por conta própria ou autónomos. 

http://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/RegimenesQuieneslos10548/index.htm  

 

• Comunicação da contratação  

Uma vez assinado o contrato, o empresário está obrigado a apresentar uma cópia do mesmo nos 
Serviços Públicos de Emprego Estatal no prazo de 10 dias. Este procedimento pode realizar-se por 
via electrónica, mediante o “programa Contrat@”, após autorização prévia por parte dos Serviços 
Públicos de Emprego Estatal. 

• SPEE: http://www.sepe.es/  

• Contrat@:http://www.sepe.es/contenidos/OficinaVirtual/info_contrata.html 

 

8 . 4 . 2 .  O b r i g a ç õ e s  d o  e m p r e s á r i o  d u r a n t e  a  v i g ê n c i a  d o  c o n t r a t o  
d e  t r a b a l h o  

• Alteração de dados na Segurança Social 

Qualquer modificação nos dados do contrato, ou a conclusão do mesmo, deve ser comunicada aos 
serviços da Tesouraria da Segurança Social, presencial ou via electrónica (Sistema RED). Através do 
programa Certific@2 também poderão ser realizadas comunicações de dados sobre os 
trabalhadores, como o período de actividade, certificados da empresa, registos de regulamentação de 
emprego, etc., substituindo a entrega presencial dos documentos. 

• Certific@2: 
https://www.redtrabaja.es/es/redtrabaja/static/Redirect.do?page=index_certificados  
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• Contribuições para a Segurança Social 

O empresário deverá pagar as suas contribuições à Segurança Social, que constituem, por regra 
geral, mais de 35% do salário base, ficando uma pequena parcela destas contribuições a cargo do 
próprio trabalhador. O empresário deve pagar as contribuições no mês posterior à folha de 
pagamento, em qualquer um dos serviços de recolha, ou de forma electrónica, através do sistema 
RED.  

• Quem está obrigado ao pagamento de contribuições à Segurança Social:  
http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/31905.pdf  

• Elementos para o cálculo das contribuições à Segurança Social:  
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Areainformativa/Elementosdecoti
zaci11301/index.htm  

• Documentos:  
http://www.seg-
social.es/Internet_1/Trabajadores/CotizacionRecaudaci10777/Servicios/Documentosdecotizac4
0286/index.htm  

 

• Retenções do Imposto sobre o rendimento de pessoas físicas (IRPF) 

Outra obrigação do empresário é realizar as retenções do IRPF sobre o salário dos seus empregados 
e proceder ao seu pagamento trimestralmente à Agencia Tributária. O pagamento poderá ser 
realizado de forma electrónica através do serviço online da Agencia Tributária. 

• Cálculo das contribuições para o IRPF – Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: 
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/ProgramaAyuda?channel=56512c3c9d435010VgnV
CM100000d7005a80____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a80____&idio
ma=es_ES&menu=0&img=0  

• Serviço online da Agencia Tributária: 
http://www.agenciatributaria.es/wps/portal/Navegacion?channel=c652ea4c0e129010V
gnVCM1000004ef01e0a____&ver=L&site=56d8237c0bc1ff00VgnVCM100000d7005a8
0____&idioma=es_ES&menu=0&img=9  

 
 

9. Acordos bilaterais Portugal-Espanha 

9.1. Acordo de Cooperação Científica e Tecnológica 

Diplomas Legais: 

• Aviso n.º 48/2005, DR n.º 35, Série I-A, de 18 de Fevereiro 

• Decreto n.º 14/2004, DR n.º 124, Série I-A, de 27 de Maio 

Entrada em Vigor: 20.12.2004 
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9.2. Acordo para a Constituição de um Mercado Ibérico da Energia Eléctrica 

Diplomas Legais: 

• Aviso n.º 710/2006, DR n.º 210, Série I, de 31 de Outubro 

• Decreto do Presidente da República n.º 19-B/2004, DR n.º 93, Série I-A, Suplemento de 20 
de Abril 

• Resolução da Assembleia da República n.º 33-A/2004, DR n.º 93, Série I-A, Suplemento de 
20 de Abril 

Entrada em Vigor: 10.04.2006 

 

9.3. Convenção para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de 
Impostos sobre o Rendimento e Respectivo Protocolo 

Diplomas Legais: 

• Aviso n.º 164/95, DR n.º 164, Série I-A, de 18 de Julho 

• Decreto do Presidente da República n.º 14/95, DR n.º 24, Série I-A, de 28 de Janeiro 

• Resolução da Assembleia da República n.º 6/95, DR n.º 24, Série I-A, de 28 de Janeiro 

Entrada em Vigor: 28.06.1995 

 

9.4. Acordo sobre Cooperação no Sector do Turismo 

Diplomas Legais: 

• Aviso DR n.º 17/86, Série I, de 21 de Janeiro 

• Decreto n.º 80/84, DR n.º 278, Série I, de 30 de Novembro 

Entrada em Vigor: 31.10.1984 
 
 
 
Para mais informações sobre os Acordos Bilaterais Celebrados por Portugal os interessados deverão 
contactar: 
 
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS 
Instituto Diplomático 
Serviço de Biblioteca e Documentação Diplomática 
Largo das Necessidades, 1399-030 Lisboa 
Tel.: 21 394 62 65 
Fax: 21 394 60 28 
E-Mail: bdd_geral@sg.mne.gov.pt  
http://www.min-nestrangeiros.pt/mne/portugal/idiplomatico.html  
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10. FEIRAS 

As principais feiras realizam-se em Madrid, Barcelona, Valência e Bilbao, realizando-se 
igualmente feiras relevantes em Zaragoza, Sevilla ou Málaga: 

10.1. Madrid – www.ifema.es  

• ARCO (Arte e decoração): http://www.arco.ifema.es   

• CONSTRUTEC: (Construção): http://www.ifema.es/ferias/construtec/default.html  

• EXPOFRANQUICIA: (Franchising): http://www.ifema.es/ferias/expofranquicia/default.html  

• FITUR (Turismo): http://www.fitur.ifema.es  

• IBERJOYA (Joalharia): http://www.iberjoya.ifema.es/ferias/sir/iberjoya/default.html  

• INTERGIFT (Gift e bijutaria): http://www.intergift.ifema.es  

• MATELEC: (Material Eléctrico e Electrónico): http://www.ifema.es/ferias/matelec/default.html  

• SIMA (Imobiliário): http://www.simaexpo.com    

• SIMM (Confecção): http://www.semanamoda.ifema.es   

• SIMO (Informática, multimédia e comunicações): http://www.simo.ifema.es   

• SIPIEL (Calçado): http://www.semanapiel.ifema.es   

 

10.2. Barcelona – www.firabcn.es  

•••• ALIMENTARIA (Alimentação e bebidas): http://www.alimentaria.com  

•••• BARCELONA MEETING POINT (Imobiliário): http://www.bmpsa.com   

•••• BREAD&BUTTER (Têxtil e confecção): http://www.breadandbutter.com  

•••• CONSTRUMAT (Materiais de construção): http://www.construmat.com  

•••• EQUIPLAST (Plásticos): http://www.equiplast.com  

•••• EXPOHOGAR PRIMAVERA (Artigos p/o lar e brindes): http://www.expohogar.com  

•••• HOSTELCO (Equipamento para hotelaria): http://www.hostelco.com  

•••• MOBILE WORLD CONGRESS (Telemóveis): http://www.mobileworldcongress.com  

•••• SALÓN DEL AUTOMOVIL (Automóvel): http://www.salonautomovil.com  

•••• SIL (Logística): http://www.silbcn.com  

•••• SITC (Turismo): http://www.salonturisme.com 

 

10.3. Valencia – www.feriavalencia.com  

• FIMI (Moda infantil): http://fimi.feriavalencia.com  
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• HABITAT (Mobiliário, decoração e iluminação): http://habitat.feriavalencia.com/index2.jsp  

• SIF&CO (Franchising): http://http://sif.feriavalencia.com  

 

10.4. Bilbao – www.bilbaoexhibitioncentre.com/  

• FERROFORMA (ferragens): 
http://www.bilbaoexhibitioncentre.com/portal/page/portal/FERROFORMA  

 

11. Endereços úteis  

11.1. Em Portugal 

Embaixada de Espanha 
Rua do Salitre, 1 
1269-052 Lisboa – Portugal 
Tel.: (+351) 213 472 381/2/3 | Fax: (+351) 213 472 384 
E-mail: embesppt@correo.mae.es | http://www.embaixadadeespanha.com  
 
aicep Portugal Global 
O’ Porto Bessa Leite Complex - Rua António Bessa Leite, 1430, 2º 
4150-074 Porto – Portugal 
Tel.: (+351) 226 055 300 | Fax: (+351) 226 055 399 
E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt  
 
aicep Portugal Global 
Av. 5 de Outubro, 101 
1050-051 Lisboa – Portugal 
Tel.: (+351) 217 909 500 | Fax: (+351) 217 909 581 
E-mail: aicep@portugalglobal.pt | http://www.portugalglobal.pt  
 
Associação Empresarial de Portugal – Câmara de Comércio e Indústria  
Serviço de Reconhecimento, Certificação e Conferência de Documentos 
4450 – 617 Leça da Palmeira 
Tel.: 22 998 15 00/22 998 15 30 | Fax: 22 998 16 16/22 998 16 17 
E-mail: aep@aeportugal.com | http://www.aeportugal.pt  
 
Associação para a Certificação de Produtos (CERTIF)   
Rua José Afonso, 9 E 
2810 – 237 Almada 
Tel.: 21 258 69 40 | Fax: 21 258 69 59 
E-mail: mail@certif.pt | http://www.certif.pt  
 
Associação Portuguesa de Certificação (APCER)   
Edifício Serviços Exponor, 2.º andar - Av. Dr. António Macedo 
4450 – 617 Leça da Palmeira 
Tel.: 229 993 600 | Fax: 229 993 601 
E-mail: info@apcer.pt | http://www.apcer.pt  
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Consulado Geral de Espanha em Lisboa 
Rua do Salitre, 3 
1269-052 Lisboa – Portugal 
Tel.: (+351) 213 472 792 | Fax: (+351) 213 478 623 
E-mail: cgesplisboa@correo.mae.es  
 
Consulado Geral de Espanha no Porto 
Rua D. João IV, 341 
4000 - 302 Porto – Portugal 
Tel.: (+351) 225 363 915/40 | Fax: (+351) 225 101 914 
E-mail: cgespporto@correo.mae.es  
 
Câmara de Comércio e Indústria Luso-Espanhola 
Av. Marquês de Tomar, 2 - 7º 
1050-155 Lisboa – Portugal 
Tel.: (+351) 213 509 310 | Fax: (+351) 213 526 333 
http://www.portugalespanha.org  
 
COSEC – Companhia de Seguros de Créditos 
Direcção Internacional 

Avª. da República, 58 
1069-057 Lisboa – Portugal 
Tel.: (+351) 217 913 821 | Fax: (+351) 217 913 839 
E-mail: international@cosec.pt | http://www.cosec.pt  
 
Gabinete de Representação da Comissão Europeia em Portugal  
Largo Jean Monet, 1-10º 
1269 – 068 Lisboa 
Tel.: 21 350 98 00 | Fax: 21 350 98 01/2 
E-mail: comm-rep-lisbonne@ec.europa.eu | http: Http://ec.europa.eu/Portugal  
 
Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e ao Investimento (IAPMEI)  
Serviços Centrais 
Rua Rodrigues da Fonseca, 73 
1269 – 158 Lisboa 
Linha Azul: 808 201 201 | Tel.: 21 383 60 00 | Fax: 21 383 62 83 
E-mail: info@iapmei.pt | http://www.iapmei.pt  
 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)  
Serviço de Atendimento 
Campo das Cebolas 
1149 – 035 Lisboa 
Tel.: 21 886 98 59 | Fax: 21 881 81 00 
Linha Azul: 808 200 689 
E-mail: atm@inpi.pt | http://www.inpi.pt  
 
Instituto Português da Qualidade (IPQ)  
Rua António Gião, 2 
2829 – 513 Caparica 
Tel.: 21 294 81 00 | Fax: 21 294 81 01 
E-mail: ipq@mail.ipq.pt | http://www.ipq.pt  
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Oficina Comercial de Espanha em Lisboa 
Campo Grande, 28 - 2º A / E 
1700-093 Lisboa – Portugal 
Tel.: (+351) 217 817 640 | Fax: (+351) 217 966 995 
E-mail: lisboa@mcx.es  
 
QREN – Quadro de Referência Estratégico Nacional (2007-2013)   
Programa Operacional Temático Factores de Competitividade 
Gestor do Programa: Dr. Nelson de Sousa 
Rua Rodrigues Sampaio, 13 
1169 – 028 Lisboa 
Tel.: 21 311 21 00 | Fax: 21 311 21 97 
E-mail: pofc@gabprime.org | http://www.pofc.qren.pt / http://www.qren.pt  
 

11.2. Em Espanha  

aicep Portugal Global 
Inversiones y Comercio de Portugal 
Paseo de la Castellana, 141 - 17ª D 
28046 Madrid – España 
Tel.: (+34) 917 617 200 | Fax: (+34) 915 711 424 
E-mail: aicep.madrid@portugalglobal.pt  
 
aicep Portugal Global 
Inversiones y Comércio de Portugal 
Calle Bruc, 50 - 4º, 3ª 
08010 Barcelona – España 
Tel.: (+34) 933 014 416 | Fax: (+34) 933 185 068 
E-mail: aicep.barcelona@portugalglobal.pt  
 
Cámara Hispano-Portuguesa de Comercio y Industria 
Calle Zurbano, 67 - 5º B 
28010 Madrid – España 
Tel.: (+34) 914 422 300 | Fax: (+34) 914 422 290 
E-mail: info@chp.es | http://www.chp.es  
 
Embaixada de Portugal 
Calle Pinar, 1 
28006 Madrid – España 
Tel.: (+34) 917 824 960 | Fax: (+34) 917 824 972 
E-mail: embmadrid@emb-portugal.es | http://www.embajadaportugal-madrid.org  
 
Serviços Consulares da Embaixada de Portugal em Madrid 
Calle Lagasca, 88 - 4º 
28001 Madrid – España 
Tel.: (+34) 915 773 585 | Fax: (+34) 915 776 802 
E-mail: mail@cgmad.dgaccp.pt  
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Instituto de Harmonização no Mercado Interno (IHMI)  
(Marcas, Desenhos e Modelos) 
Avenida de Aguilera, 20 
03080 Alicante – Espanha 
Tel.: +34 965139 100 | Fax: +34 965139 173 
Http: www.oami.europa.eu/es  
 
Representação aicep Portugal Global / IAPMEI de Mérida 
Inversiones y Comercio de Portugal / Instituto de la Empresa de Portugal 
C/Juan Pablo Forner 1 (bajo) 06800 Mérida (Badajoz) - España 
Tel.: (+34) 924 003 662 | Fax: (+34) 924 003 660 
E-mail: aicep.merida@portugalglobal.pt  
 
Representação aicep Portugal Global / IAPMEI em Vigo 
Inversiones y Comercio de Portugal / Instituto de la Empresa de Portugal 
Calle Marques de Valladares 23 1º F 
36201 VIGO (Galicia) - España 
Tel: (+34) 986 226 803 | Fax: (+34) 986 433 064 
E-mail: aicep.vigo@portugalglobal.pt  
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Fontes e Endereços de Internet 

• Agencia Tributaria – http://www.aeat.es  

• Asociación Española de Concesionarios de Zonas y Depósitos Francos - 
http://www.aezdf.com/espframe.htm  

• Asociación Española de Concesionarios de Zonas y Depósitos Francos - 
http://www.aezdf.com/espframe.htm  

• Banco de España – http://www.bde.es  

• Boletín Oficial del Estado (BOE) – http://www.boe.es/g/es/  

• Bolsa de Madrid – http://www.bolsamadrid.es  

• Cinco Dias (imprensa económica) - http://www.cincodias.com  

• Compañía Española de Financiación del Desarrollo (COFIDES) – http://www.cofides.es  

• Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME) – http://www.cepyme.es  

• Confederación Española de Organizaciones Empresariales – http://www.ceoe.es  

• Consejo Superior de Cámaras de Comercio – http://www.camaras.org  

• Dirección General de Política de la PYME – http://www.ipyme.org  

• El Mundo (imprensa) - http://www.el-mundo.es  

• EL País (imprensa) - http://www.elpais.es  

• Expansión (imprensa económica) - http://www.expansion.com  

• Gobierno de Canarias – http://www.gobiernodecanarias.org  

• Instituto de Crédito Oficial ICO) – http://www.ico.es  

• Instituto de Turismo de España - Turespaña – http://www.tourspain.es  

• Instituto Español de Comercio Exterior ICEX – http://www.icex.es  

• Instituto Nacional de Estadística – http://www.ine.es  

• Invest in Spain – http://www.investinspain.org/  

• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación – http://www.mae.es  

• Ministerio de Economía y Hacienda – http://www.meh.es  

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio – http://www.mityc.es  

• Ministerio del Interior – http://www.mir.es  

• Presidencia del Gobierno – http://www.la-moncloa.es  
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• Secretaría de Estado de Comercio - Ministerio de Industria, Turismo y Comercio -
http://www.comercio.es 

• Servicio Público de Empleo Estatal: www.sepe.es  

• Sistema Nacional de Empleo: http://www.sistemanacionalempleo.es/  

 

 

Para mais informações, consulte: 

• Guia prático dos negócios em Espanha, em: http://ec.europa.eu/youreurope/business/index_pt.htm 

• Portal PYME (Pequeña y Mediana Empresa): http://www.ipyme.org/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.enterpriseeuropenetwork.pt 
  

Neither the European Commission nor any person acting no behalf of the European Commission is responsible for the 
use which might be made of the information contained herein. The views in this publication are those of the author and 
do not necessarily reflect the policies of the European Commission. 

AIMinho – Associação Empresarial 
Av. Dr. Francisco Pires Gonçalves, Nº 
45 – Apartado 99  
4711-954 Braga 
E-mail: eenetwork@aiminho.pt 
www.aiminho.pt 
Tel.: +351 253 202 500 
Fax: +351 253 276 601 
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