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Asia Principais Dados Macroeconómicos 

PIB 
109 USD 

PIB per capita 
USD 

PIB 
Tx Cres 

Taxa de 
Inflação 

Taxa de 
Desemprego 

População 
Milhões 

Coreia do Sul 1.410.4 27.970 2.7% 1.3% 3.9% 50.4 

Japão 4.601.5 36.194 0.5% 0.2% 3.2% 127 

India 2.042.6 1.581 7.3% 5.2% 4.9% 1.25 mil 

China 10.360.2 7.594 6.7% 1.8% 4.1% 1.36 mil 

Indonésia 888.54 3.492 4.9% 4.3% 5.5% 254 

Singapura 292.70 52.888 2.1% -0,5% 1.9% 5.53 



Porque é Singapura a porta de entrada para a Ásia? 



Localização estratégica 

Mais de 60% do comércio mundial está concentrado na Ásia 



Custos competitivos e facilidade de fazer 
negócios 

2015 2016 

Singapura 1 1 

Nova Zelândia 2 2 

Dinamarca 4 3 

Source: Doing Business 2016 Report, World Bank 

 

• Singapura é o país mais competitivo a nível mundial. 
 

• Singapura tem vindo a permanecer nas mais elevadas posições nos rankings 
internacionais de facilidade de estabelecimento e fazer negócios. 
 

• Singapura ocupa o 1º lugar como a economia mais aberta do mundo para 
trade e investment. Praticamente não tem barreiras. 



Sistema fiscal favorável e excelente rede para trade 

•  O sistema fiscal é altamente atrativo tanto para as empresas como para os 
trabalhadores (IRC e IRS). 

 

•  O Acordo de Comércio Livre (FTA) Singapura-UE ratificado em 2015, foi o 
primeiro entre a UE e um país da ASEAN. 

 

•  Em negociações o acordo (TPP) envolvendo 12 países – EUA, Japão, Malásia, 
Vietname, Singapura, Brunei, Austrália, Nova Zelândia, Canada, México, Chile e 
Perú. 



Forte e eficiente sistema legal  

Rank País CPI Score 

1 Dinamarca 91 

2 Finlândia 90 

8 Singapura 85 

Source: Transparency International Corruption Perceptions Index 2015 

 

• A credibilidade e eficiência do sistema legal de Singapura tem sido um 
dos factores mais importantes no seu crescimento como centro 
financeiro e de trading. Os tribunais de Singapura são muito 
eficientes, transparentes e sem corrupção. 
 

•  Os direitos de propriedade intelectual (IPR) são altamente protegidos 
(5º a nível mundial). 
 

•  É considerado um dos países menos burocráticos e mais 
transparentes no mundo (política e economia). 



Infraestruturas de elevado nível 

Singapore Changi Airport Port of Singapore Authority 

Singapura tem o melhor aeroporto e o melhor porto do mundo 



Elevada abertura ao investimento estrangeiro 

• Singapura,  nos últimos 20 anos consecutivos,  é uma das melhores  economias 
do mundo a atrair  investimento (FDI). 

 

• O Governo de Singapura tem um sistema e um pacote de incentivos muito 
atractivo para as empresas que decidam instalar-se no país. 

 

• O Governo de Singapura tem negociados mais de 50 acordos de dupla tributação. 

 

• Encontramos mais de 10.400 empresas europeias instaladas neste mercado. 



RH altamente qualificados 

• Os recursos humanos são altamente qualificados, resultantes de um excelente 
sistema de educação. 

 

• A legislação laboral é muito flexível e virada a 100% para um business 
environment. 

 

• Singapura encontra-se na 6ª posição mundial no item “motivação da força de 
trabalho”. 

 

•  Singapura detém uma excelente nota na relação empregador/trabalhador. 



Elevada qualidade e custo de vida moderado 

• Singapura é a primeira escolha dos expatriados para trabalhar. 

 

• Singapura é o melhor país na Ásia para viver (live, work and play). 

 

• Singapura tem uma politica de imigração convidativa e de grande abertura 
aos “talentos” externos. 

 

• O custo de vida é moderado face aos produtos e serviços oferecidos. 



Singapura Intelligent Hub 

• Singapura é o terceiro centro financeiro mundial de banca privada e gestão de 
patrimónios. 
 

• Singapura é o maior hub de transportes na Ásia com elevado posicionamento nas 
rotas aéreas e marítimas. 

 

• Singapura é um hub de turismo médico diferenciado e de excelente qualidade.  
 

• Singapura aposta nas áreas da eólica, mobilidade elétrica, smart grids, biomassa, 
eficiência energética e serviços de carbono. 

 

•  Singapura esta empenhada na liderança na área de I&D de energia solar (SERIS).  
 

•  Singapura está focada em ser uma Smart City/Smart Nation. 

•  Singapura quer atrair mais startups e reforçar a sua posição na área da robótica e        
automação. 
 

•  Singapura é um destino de turismo importante. O número total de visitantes foi 
de 15,1 milhões em 2014. 
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