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Principais componentes do CETA na 
perspectiva das empresas europeias

 Eliminação de direitos aduaneiros

 Melhor acesso ao mercado e reconhecimento de 
qualificações profissionais

 Inclusão extensiva dos mercados públicos

 Protecção elevada da propriedade intelectual

 Protecção de Indicações Geográficas

 Disposições aduaneiras e de facilitação do comércio



Benefícios do CETA - Alguns 
exemplos de sectores europeus

 Indústria farmacêutica

 Tecnologias de informação e comunicação

 Serviços 

 Indústria química

 Indústria têxtil

 Bebidas espirituosas



Oportunidades e desafios

Oportunidades e desafios para empresas portuguesas  
decorrentes de :

 abertura comercial  textil-lar, calçado, mobiliário, cerâmica, agro-

alimentar

 cooperação regulatória e abertura mercados públicos 
infraestruturas, produtos/serviços ambientais, energias renováveis)

 Maior acesso a EUA através de acordo NAFTA;

 Impacto negativo de TPP(Acordo do Comércio TransPacífico) se regras de 

origem não forem adequadamente aplicadas 

 Promoção diáspora e Indicações Geográficas  internacionalização 

de PME 

 Possíveis novas barreiras, hoje, pouco significativas, sendo, no entanto, 

necessário monitorizar a aplicação do Acordo e identificar eventuais novas 
barreiras  



Aproveitar as potencialidades –
principais medidas / instrumentos

• Mais e melhor informação s/ mercado canadiano – eg

Guias de acesso ao mercado  canadiano; 

• Networking a partir de congéneres canadianas 
BusinessEurope: Canada Europe Roundtable, Canadian Manufacturers and Exporters; Canada Business 
Council; BIAC: Canadian Chamber of Commerce

• Acompanhamento de monitorização do Acordo 
Consultas públicas da Comissão Europeia; identificação de barreiras e transmissão a 
associações empresariais nacionais e a Governo (DGAE do ME)

• Participação em programas / plataformas de 
promoção de cooperação (eg, Enterprise Europe Network, BIC, 

Plataf.Clusters..)

• Missões empresariais / Participação em feiras 



Aproveitar as potencialidades –
principais medidas / instrumentos

Missões empresariais / Participação em feiras em 2017 
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