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1. Apresentação do País
1.1. Características Gerais

Área:

175 mil km²

Clima:

O clima é temperado e com estações bem definidas, ainda que o verão
possa assumir características subtropicais, com elevados índices de
humidade. O verão ocorre entre dezembro e março (com temperaturas
entre 26ºC e 32ºC) e o inverno ocorre entre junho e setembro
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(temperaturas entre 5ºC e 10ºC). Na primavera e no outono as
temperaturas médias oscilam entre 14ºC e 20ºC

Recursos naturais:

Os recursos naturais do Uruguai incluem as terras aráveis, os minérios
menores, a energia hidroeléctrica e pescas. A terra favorece a
agricultura, dado o solo do país ser muito fértil, com exceção das áreas
arenosas e pantanosas ao longo da costa. Deste modo, os principais
recursos naturais do Uruguai são os produtos agrícolas, tendo o país
muito poucos minerais disponíveis e sendo, também, desprovido de
reservas de petróleo

População:

3,4 milhões habitantes

Densidade populacional:

19,7 hab/km² (estimativa 2016)

Estrutura etária (est. 2017)

0-14 anos: 20,17% (homens 344 810/mulheres 332 791)
15-24 anos: 15,69% (homens 267 000/mulheres 260 135)
25-54 anos: 39,34% (homens 654 036/mulheres 667 780)
55-64 anos: 10,56% (homens 167 002/mulheres 187 865)
65 anos e mais: 14,25% (homens 191 597/mulheres 287 132)

Esperança de vida:

População total: 77,2 anos (estimativa 2016)
Homens: 74,1 anos (estimativa 2016)
Mulheres: 80,5 anos (estimativa 2016)
Comparação do país com o mundo: 73ª posição

Designação oficial:

República Oriental de Uruguay

Chefe do Estado e de Governo: Tabaré Vázquez
Vice-Presidente:

Lucía Topolansky

Data da actual constituição:

Constituição de 1967, com as modificações plebiscitadas em 26 de
novembro de 1989, em 26 de novembro de 1994, 8 de dezembro de
1996 e 31 de outubro de 2004

Principais partidos políticos:

Governo: Frente Amplio (FA). Oposição: Partido Nacional (PN); Partido
Colorado (PC); Partido Independente (PI). As próximas eleições
presidenciais e legislativas estão previstas para o último fim-de-semana
de outubro de 2019

Organização geo-administrativa: 19 departamentos: Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno,
Flores, Florida, Lavalleja, Maldonado, Montevideu, Paysandú, Río
Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó e Treinta
y Tres
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Capital:

Montevideu

Outras cidades importantes:

Canelones, Maldonado, Salto, Colónia do Sacramento, Paysandú,
Punta del Este e Rivera

Religião:

Estado laico. Católica Romana 47,1%, Cristã não Católica 11,1%, Não
Denominacionais 23,2%

Língua oficial:

Castelhano

Unidade monetária:

Peso uruguaio (UYU)

1.2. Principais Indicadores Macroeconómicos
PIB a preços de mercado:

54,567 mil milhões USD (estimativa 2016, EIU)

Crescimento real do PIB:

1,5% (estimativa 2016); 2,2% (previsão 2017); 2,5% (previsão 2018)

PIB per capita:

15 679 USD (estimativa 2016)

PIB por principais regiões:

Participação no PIB nacional por departamento (%) – Ano 2011

Departamentos

%

Departamentos

%

Montevideo

50,3

Paysandú

2,9

Artigas

1,5

Río Negro

2,6

Canelones

9,3

Rivera

2,2

Cerro Largo

1,8

Rocha

1,9

Colonia

4,7

Salto

2,8

Durazno

1,4

San José

2,9

Flores

0,8

Soriano

2,5

Florida

1,9

Tacuarembó

2

Lavalleja

1,7

Treinta y Tres

1,3

Maldonado

5,5

Total País

100

1

PIB por setores de atividade :

Agricultura (% PIB): 7%
Indústria (% PIB): 29%
Serviços (% PIB): 64%
Exportações de bens e serviços (% PIB): 21%
Importações de bens e serviços (% PIB): 20%

Apesar de a agricultura ser o setor de atividade com menor peso no PIB, os produtos agrícolas
representam cerca de ¾ das exportações totais da economia, sendo, por isso, um setor relevante para o

1

No ano de 2016.
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país. A carne de bovino (fresca, refrigerada e congelada) constitui o principal produto de exportação com
20,8% do total de bens exportados, seguida pela soja com 12,4% (dados de 2016).
2

Exportações :

6 963,6 milhões de USD

Exportações para Portugal:

95,9 milhões de USD

Importações:

8 136,6 milhões de USD

Importações de Portugal:

11,5 milhões de USD

Taxa de inflação:

9,6% (estimativa 2016) e 6,8% (previsão 2017)

Taxa de desemprego:

7,8% (2016) e 8,2% (previsão 2017)

Taxa de financ. interbancária:

1,45%

1.3. Infraestruturas
Infraestruturas rodoviárias:
O fluxo de comércio intrarregião realiza-se, principalmente, por meio do sistema rodoviário devido à forte
relação comercial do Uruguai com o Brasil e a Argentina, à concentração de grande parte da população
na capital, Montevideu, e à baixa utilização da rede ferroviária. A rede viária, com uma extensão de
8 764 Km, que confere, ao país, uma das melhores acessibilidades da América Latina, une Montevideu
com as principais cidades da região. Três pontes sobre o Rio Uruguai ligam o país à Argentina, nas
cidades de Salto, Paysandú e Fray Bentos, e ao Brasil através de fronteiras terrestres pelas cidades de
Bella Unión, Artigas, Rivera, Aceguá, Río Branco e Chuy.

Infraestruturas ferroviárias:
A rede vetusta ferroviária do Uruguai tem uma extensão de 3 073 Km, dos quais, desde finais do século
XX, 1 652 Km estão em operação, e um parque de 52 locomotoras de via principal e 764 vagões. A rede
ferroviária conecta com as redes da Argentina, através da extensão El Precursor, sobre a Barragem de
Salto Grande, ligando as cidades de Salto e Concordia; e com o Brasil na Fronteira Rivera-Livramento.
Em 2018, estão previstos grandes investimentos neste setor.

Aeroportos nacionais e internacionais:
Existem 11 aeroportos internacionais no Uruguai: Artigas, Carmelo, Carrasco, Colonia, Melilla, Melo,
Paysandú, Punta del Este, Rivera, Salto e Santa Bernardina. O principal é o Aeroporto Internacional de
Carrasco (AIC), localizado na periferia de Montevideu. Inaugurado em 2009, foi nomeado como um dos
quatro melhores aeroportos do mundo, em 2011 (Frontier Awards 2011). Funciona sob o sistema
de aeroporto livre, com um terminal de passageiros e um terminal de cargas.

Portos marítimos:
Segundo o World Economic Forum (The Global Competitiveness Report 2016-2017), o Uruguai é o
segundo país da América do Sul em termos de qualidade de infraestrutura portuária. Há, no país, 15
2

Fonte: ITC – International Trade Centre
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portos, dos quais 8 são portos comerciais, localizados em diversas regiões: Montevideu, Nueva Palmira,
Colonia, Fray Bentos, Paysandú, Juan Lacaze e La Paloma, em regime de porto livre, e Salto.
O porto de Montevideu, localizado sobre o Rio da Prata, posiciona-se, geograficamente, como uma das
3

4

principais vias de mobilização de cargas do MERCOSUL . O regime de “porto livre” transformou-o no
primeiro e único terminal da costa atlântica da América do Sul, com um regime logístico atrativo e
competitivo para o trânsito de mercadorias. É o principal porto comercial do país e tem uma mobilização
anual aproximada de 10 milhões de toneladas, 500 000 passageiros (serviços entre Buenos Aires e
Montevideu) e 120 cruzeiros. No porto de Montevideu confluem as principais vias de acesso para o resto
do país e, portanto, para a região.

Zonas Francas:
Atualmente existem 11 Zonas Francas no Uruguai: Nueva Palmira (estatal), Fray Bentos (UPM),
Libertad, Punta Pereira (Montes del Plata), Colonia, Colonia Suiza, Floridasur, Zonamerica, WTC Free
Zone, Parque de las Ciencias y Aguada Park.

1.4. Outros Indicadores
Linhas telefónicas (fixas):

Número de assinaturas totais: 1 113 566
Número de assinaturas por 100 habitantes: 33 (est. julho 2016)
Comparação do país com o mundo: 75ª posição
Principal distribuidor: Antel

Utilizadores de telemóveis:

Total: 5 116 736
Número de assinaturas por 100 habitantes: 153 (julho de 2016)
Comparação do país com o mundo: 112ª posição
Principais distribuidores: Movistar, Claro e Antel

Utilizadores de Internet:

Total: 2 225 075
Percentagem da população: 66,4% (estimativa julho de 2016)
Comparação do país com o mundo: 99ª posição
Principais distribuidores: Antel, Netgate, MontevideoCOMM

Utilizadores de TV paga:

Não disponível
Principais distribuidores: Direct tv, TCC, Multiseñal, Nuevo Siglo

3

Mercado Comum do Sul, que reúne a Argentina, o Brasil, o Paraguai, o Uruguai e a Venezuela (suspensa, atualmente).

4

O sistema de Porto Livre envolve a livre circulação de mercadorias nos portos e terminais do Uruguai, com capacidade para
embarcar de e para o exterior sem autorizações e procedimentos formais. Durante a sua permanência na área portuária, os bens
estão isentos de todos os impostos e sobretaxas aplicáveis às importações ou o que for gerado durante o mesmo. Para desfrutar
dos benefícios referidos, as atividades que são atendidas nos portos devem ser de depósito, reembalagem, remarcação,
classificação, agrupação e reagrupação, consolidação, manipulação e fracionamento (que não envolva mudanças na natureza
dos bens – NCM).

7

aicep Portugal Global
Uruguai – Guia Prático de Acesso ao Mercado (outubro 2017)

2. Preparação da Viagem
2.1. Formalidades de Entrada no País
Os cidadãos portugueses com passaporte válido podem entrar no Uruguai para permanência até 90
dias, ou em viagem de trânsito, sem necessidade de visto (é recomendável que o passaporte tenha, no
momento da entrada no país, uma validade de pelo menos 6 meses).
Para a fixação de residência deve ser-se portador das certidões de nascimento e de casamento e do
certificado de Registo Criminal, devidamente legalizados com a Estampilha de Haia. Para o exercício de
atividade profissional deve apresentar-se o contrato de trabalho, devidamente certificado por notário
público, e a inscrição no BPS (Banco de Previsión Social) e na DGI (Dirección General Impositiva).

2.2. Viajar para o País
Não existem voos diretos do Uruguai para Portugal (Lisboa), sendo as ligações com o nosso país
asseguradas através de conexões com outros destinos. Existem voos diretos do Uruguai para os EUA
(American Airlines), Espanha (Air Europa), França (Air France), diversos países da América do Sul e
para o Panamá, sendo as ligações para outros destinos efetuadas por São Paulo, Rio de Janeiro,
Buenos Aires e Panamá. Para mais informação consultar: www.aeropuertodecarrasco.com.uy.
Os viajantes não podem fazer entrar no país os seguintes produtos: vegetais, frutas e produtos hortícolas
frescos, sementes (incluindo artesanato com sementes e produtos vegetais), flores e plantas em geral
(incluindo ornamentais), terra, animais (incluindo domésticos), produtos e subprodutos, leite e produtos
lácteos, carne de qualquer tipo (incluindo enchidos), alimentos para animais e produtos biológicos ou
para uso veterinário, produtos inflamáveis, estupefacientes, objetos obscenos, material subversivo ou
pornográfico. Destas restrições, assim como da campanha contra o contrabando, decorre a prática local
de fazer passar as bagagens por raio-X à chegada ao aeroporto internacional de Montevideu. A entrada
de animais de estimação está condicionada à emissão de um Certificado Sanitário Oficial. Qualquer
produto proibido, que seja identificado pelas autoridades alfandegárias (sobretudo se for de natureza
perecível) é, em princípio, imediatamente destruído e na presença do proprietário.

2.3. Hora Local
O fuso horário é o UTC/GMT -3 horas, o que implica uma diferença horária de 4 horas com Portugal
durante os meses de abril a outubro; e de 3 horas durante os meses de novembro a março, uma vez que
não ocorre mudança horária no Uruguai.
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2.4. Meios de Pagamento
A moeda local é o peso uruguaio (UYU).
A economia encontra-se, ainda, muito dominada pelo dólar norte-americano, pelo que os pagamentos
nesta moeda gozam de aceitação.

Os cartões de crédito são correntemente aceites, sendo os de aceitação mais frequente VISA, Dinners
Club e Mastercard. Montevideu conta com numerosas caixas automáticas. As taxas praticadas nas
agências de câmbio são, de um modo geral, mais favoráveis do que as do sistema bancário. O euro
goza já de completa implantação, sendo, na maioria das transações, facilmente convertível em moeda
nacional. Para verificar o câmbio do UYU, consultar o site do Banco de Portugal (www.bportugal.pt).

2.5. Horários de Funcionamento
Serviços Públicos: Das 9h às 18h (de segunda-feira a sexta-feira)
Bancos: Das 13h às 18h (de segunda-feira a sexta-feira)
Principais bancos:


Banco República



Banco BBVA



Banco Santander



Banco Itaú

Comércio tradicional: Das 9h30 às 19h30 (de segunda-feira a sexta-feira) e das 9h às 13h (aos sábados)
Ruas principais de comércio:


Av. 18 de Julio Montevideo



Av. 8 de Octubre Montevideo



Peatonal Sarandí (Sarandí 250-700, 11000 Montevideo)

Feiras de comércio tradicional:


Villa Biarritz
Terças e sábados de manhã
Jawaharlal Pandit Nehru, 11300 Montevideo



Parque Rodó
Domingos de manhã
Ave Julio Herrera y Reissig, 11200 Montevideo



Tristán Narvaja
Domingos de manhã
Dr Tristán Narvaja 1545, 11200 Montevideo
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Plaza Matriz
Sábados de manhã
Plaza Constitución Montevideo

Centros comerciais: Das 10h às 22h todos os dias, inclusive aos sábados e domingos.
Principais centros comerciais:


Montevideo Shopping
Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 1290, 11300 Montevideo



Punta Carretas Shopping
José Ellauri 350, 11300 Montevideo



Nuevocentro Shopping
Av. Dr. Luis Alberto de Herrera 3365, 11600 Montevideo



Portones Shopping
Av Italia 5775, 11500 Montevideo´



Tres Cruces
Bulevar General Artigas 1904, 11600 Montevideo

Supermercados: Das 8h às 22h (geralmente todos os dias da semana)
Principais supermercados:


Tienda Inglesa



Disco/ Devoto/ Geant



Macromercado



Tata

2.6. Férias e Feriados
Férias escolares:
As férias escolares decorrem, geralmente, nos meses de janeiro e fevereiro durante o período de verão.
No período de inverno e primavera, as férias têm a duração de uma semana em julho e em setembro. No
entanto, as férias escolares são determinadas em cada ano letivo e dependem do nível de escolaridade
e tipo de ensino (público ou privado) considerado.

Feriados (Datas fixas):


1 de Janeiro

Ano Novo



1 de Maio

Dia do Trabalhador



18 de Julho

Juramento da Constituição



25 de Agosto

Declaração da Independência
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25 de Dezembro

Natal

2.7. Meios de Transporte Internos
2.7.1. Transporte Aéreo
O aeroporto mais importante do Uruguai é o Aeroporto Internacional de Carrasco (que, apesar de estar
localizado no departamento de Canelones, é conhecido como o Aeroporto de Montevideu), onde,
atualmente, os voos chegam das principais cidades da região e de outros continentes.
Mais destinado para a atividade turística, foi instalado o Aeroporto Internacional de Laguna del Sauce
(Departamento de Maldonado) perto da cidade termal de Punta del Este, cuja atividade aumenta,
especialmente, nos meses de verão, com a chegada não só de voos comerciais, mas também de aviões
privados.
O aeroporto internacional de Montevideu encontra-se a cerca de 30 minutos, de automóvel, do centro da
cidade e o serviço de táxi, para esse percurso, ronda os 500 pesos (cerca de 17 euros).
Taxas aeroportuárias:
Deverão os viajantes que utilizam o aeroporto internacional de Montevideu, na saída do país, pagar as
seguintes taxas de embarque:
- Voos internacionais: 42,00 USD;
- Ponte aérea Montevideu – Buenos Aires: 19,00 USD;
- Voos locais: 2,00 USD.
O pagamento pode ser feito com cartões de crédito, dólares norte-americanos (USD) e pesos uruguaios.
Para mais informações sobre o sistema alfandegário consultar www.aduanas.gub.uy.

2.7.2. Transporte Rodoviário
O Uruguai conta com bons serviços rodoviários internos e internacionais. Os mapas de estradas estão
disponíveis em diversos websites, com ligações aos diferentes departamentos administrativos. As
estradas são, regra geral, seguras. O país conta, no entanto, com uma elevada taxa de sinistralidade
rodoviária.

2.7.3. Transporte Ferroviário
A deslocação no país é feita, maioritariamente, usando o carro ou autocarros, não sendo utilizado o
transporte ferroviário.
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2.7.4. Transporte Marítimo
Existem boas ligações marítimas com Buenos Aires, na Argentina, com duração de 2h entre os portos
das duas capitais.
2.7.5. Transportes Públicos

Não há metro na cidade de Montevideu, sendo o autocarro o meio de transporte público mais comum.
Existem diversos autocarros que percorrem a cidade, permitindo uma fácil mobilidade.

2.7.6. Táxis

Os táxis são comumente usados nas cidades uruguaias.

2.7.7. Aluguer de Viaturas

Está também disponível o aluguer de viaturas, com diversas empresas que disponibilizam o serviço.

Principais Empresas de Aluguer
Europcar

Bulevar Gral. Artigas 1875, 11800 Montevideo

Avis Budget Rent A Car

Av. Uruguay 1417, 11200 Montevideo

Hertz Rent a Car

Guipúzcoa, 11300 Montevideo

2.8. Alojamento
A capital e as principais cidades oferecem hotéis de várias categorias. Para arrendamento, estão
disponíveis diferentes páginas da internet para a procura de quartos e / ou casas.
Principais Cadeias Hoteleiras
Sheraton Montevideo Hotel
Radisson Montevideo Victoria Plaza

Víctor Soliño 349, 11300 Montevideo
Plaza Independencia 759, 11100 Montevideo

2.9. Corrente Eléctrica
A tensão elétrica em todo o território uruguaio é de 220V, com uma frequência de 50 Hz.

2.10. Pesos e Medidas
O Uruguai utiliza o Sistema Métrico Internacional.
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3. Aspetos a Considerar no Destino
3.1. Línguas Utilizadas
A língua oficial é o castelhano. Nas zonas de fronteira com o Brasil é utilizado um dialeto correntemente
designado "portuñol".

3.2. Segurança
As condições de segurança são razoáveis. O Uruguai tem baixos índices de criminalidade, se bem que,
no último ano, se tenha acentuado um aumento da violência urbana. Em Montevideu recomenda-se
especial atenção nos principais pontos de interesse turístico, como a "Cidade Velha" e a zona do porto
(sobretudo se está sozinho e se passeia de noite) e, também, ao levantar dinheiro das caixas
automáticas.
Perante um assalto deverá procurar manter a serenidade e nunca reagir de forma violenta. Os veículos
que permaneçam estacionados na via pública não deverão exibir qualquer objeto ou peça de roupa
identificável do exterior.
Quanto ao resto do país, as recomendações anteriores são particularmente válidas para Punta del Este
e para Colónia do Sacramento.
Todos os acessos ao país são transitáveis já que, atualmente, não existe nenhum diferendo com a
Argentina.

3.3. Cuidados Médicos
Não são necessárias vacinas específicas. É, porém, aconselhável a subscrição de seguros que cubram
todos os cuidados médicos, uma vez que o custo dos cuidados médicos privados é elevado. Em caso de
permanência mais prolongada no país, recomenda-se a inscrição numa associação de serviços mútuos,
de medicina privada ou a subscrição de serviços de emergência médica.
Principais Clínicas e Hospitais
Privados
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Hospital Britânico

Av Italia 2420, 11600 Montevideo– Tel. (00598) 24871020

MP Medicina Personalizada

Av. Dr. Américo Ricaldoni 2474, 11600 Montevideo

Asociación Española
Casmu

Bulevar General Artigas y Palmar Casa, Central, Montevideo
Av. 8 de Octubre 3288, 11600 Montevideo

Hospital Americano

Isabelino Bosch 2466, Montevideo – Tel. (00598) 27086041

Sanatório IMPASA

Av. L. A. de Herrera 2275, Montevideo – Tel. (00598) 24878787 /
24871016

Sanatório Cantegril

Av. Roosevelt s/n, Punta del Este – Tel. (00598) 42489151

Sanatório Dr. J.D. Mautone

Av. Roosevelt s/n Punta del Este – Tel. (00598) 42222860

Sanatório Evangélico

Fosalba 366, Colónia do Sacramento – Tel. (00598) 5225024

Públicos:
Regional Hospital of Tacuarembó

Treinta y Tres Orientales 444, 45000 Tacuarembó, Flores

Hospital de Clínicas Dr. Manuel Quintela Av Italia S/N, 11600 Montevideo – Tel. (00598) 24871515
(Hospital Universitário)
Bulevar Gral. Artigas 1550, 11600 Montevideo

Hospital Pereira Rossell (Hospital infantil)
Hospital Maciel

25 de Mayo 172, 11000 Montevideo

3.4. Telecomunicações e Internet
O Uruguai tem boas redes telefónicas nacionais fixa e móveis, embora estas últimas apresentem
dificuldades pontuais em áreas rurais.

Os viajantes portugueses deverão consultar, antes da sua deslocação, a empresa prestadora do serviço
ao seu telemóvel para a utilização do serviço de roaming no Uruguai. No entanto, é possível adquirir um
serviço de telecomunicação móvel junto das empresas Ancel (empresa de comunicações nacional),
Movistar e Claro.
Montevideu conta, ainda, com numerosos "cyber-cafés" e alguns locais de acesso “wireless” (também
disponível no interior do país).

Domínio na internet: .uy
Código de marcação telefónica: +598

3.5. Telefones Úteis
Montevideu:
Embaixada de Portugal: + 598 2708 40 61
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Polícia: 911
Bombeiros: 104
MSP (Ambulâncias): 105
Emergência na Estrada: 108
Resto do País
Polícia: 109
Bombeiros: 104

3.6. Restaurantes
Em todos os principais departamentos turísticos – Montevideo, Maldonado, Canelones, Rocha e Salto –
encontram-se restaurantes de comida típica uruguaia, cujos pratos incluem, por exemplo, o asado, a
parrillada e o chivito.
A forte descendência espanhola e italiana, presente na população uruguaia, reflete-se também na
gastronomia, podendo encontrar-se, por exemplo, vários restaurantes com menus de pizzas e massas.

3.7. Lugares para Visitar e Serviços Disponíveis
5

Os principais pontos de atração turística são Colónia do Sacramento , com o seu bairro histórico, situada
a 180 quilómetros de Montevideu (oeste do país, litoral do Rio da Prata), declarado Património Cultural
da Humanidade pela UNESCO; e Punta del Este, estância balnear de renome internacional, a 120
quilómetros da capital (leste do país, litoral atlântico), com bons acessos rodoviários em qualquer dos
casos.

4. Recomendações para Negociar com o Mercado
O Uruguai posiciona-se, internacionalmente, como um país estável para negociar e um país confiável
para investir. Com níveis elevados de transparência e níveis de corrupção comparativamente baixos, é
um país seguro e atrativo para o investimento estrangeiro, com legislação avançada nesta área. A
estabilidade económica, financeira e política, assim como o ambiente seguro e baixas taxas de
criminalidade, constituem fatores de atração de comércio e de investimento no Uruguai.

5

Fundada por portugueses em 1680.
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Todavia, é um país considerado caro (em termos de USD), com impostos elevados e pouco competitivo,
o que desincentiva os esforços individuais e empresariais.
A política de atração de investimento, no Uruguai, é também ancorada no facto de oferecer à indústria de
bens e serviços um mercado alargado para o MERCOSUL e países associados, dos quais faz parte;
6

pelo acesso dado pelo acordo de comércio livre com o México , que oferece vantagens de acesso ao
mercado para 90% de todos os produtos transacionados entre os dois países, incluindo serviços e
7

investimentos; e pelo acordo-quadro de comércio e investimento com os EUA (TIFA) .
O Uruguai oferece ainda sistemas de Portos Livres, envolvendo a livre circulação de mercadorias nos
portos e terminais do Uruguai, com capacidade para embarcar de e para o exterior sem autorizações e
procedimentos formais. Durante a sua permanência na área portuária, os bens estão isentos de todos os
impostos e sobretaxas aplicáveis às importações ou o que for gerado durante o mesmo. Do mesmo
modo, as Zonas Francas, no Uruguai, oferecem benefícios fiscais e aduaneiros.
Relações de trabalho e salário
As relações de trabalho regem-se por legislação detalhada. A liberdade de associação é reconhecida, o
que levou à criação de muitos movimentos sindicais que, agora, estão organizados em empresas ou
setores de atividade. A filiação é voluntária e a lei estabelece que todas as medidas que tendem a limitar
a liberdade sindical são estritamente proibidas, forçando a reintegração dos trabalhadores demitidos por
motivos sindicais. Alguns sindicatos são particularmente fortes e o nível de conflitos laborais em certos
setores (por exemplo, construção, metalurgia) tende a aumentar, nos últimos anos.
O salário mínimo nacional estabelecido, no início de 2017, pelo Poder Executivo, é de 12 265 UYU
(aproximadamente 354,00 euros).

5. Principais Feiras
As principais feiras comerciais variam todos os anos, estando geralmente organizadas por setores:
construção, automóvel, mobiliário, artigos para o lar, agropecuária, entre outros, e são divulgadas pelas
entidades responsáveis pela sua respetiva organização.
Na portal http://www.nferias.com/uruguay/ são anunciadas as diversas feiras, a decorrer no Uruguai e
noutros países da região, estando já publicado o seu calendário para o próximo ano.
A Uruguay XXI, entidade responsável pelo investimento e exportações do Uruguai, também organiza
feiras, divulgadas em http://www.uruguayxxi.gub.uy/es/actividades/, sem muita antecedência. Até ao final
de 2017, estão publicitadas três feiras a decorrer no país:
- Roadshow sector vitivinícola (em novembro)
6

Free Trade Association.

7

Trade and Investment Framework Agreement between USA and Uruguay.
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- XI Cumbre Empresarial CHINA-LAC 2017 (em novembro, no Centro de Convenções de Punta del Este)
- GameLab (em dezembro)
Anualmente, em setembro, tem lugar a “Expo Prado” (http://ruraldelprado.com.uy/), uma Exposição
Internacional de Pecuária e Exposição Internacional Agro Industrial e Comercial, organizada pela Rural
del Prado.
Em abril de 2018, terão lugar:
-

a

Conferência

Mundial

de

Merino

2018,

também

organizada

pela

Rural

del

Prado

(http://ruraldelprado.com.uy/destacado/10a-conferencia-mundial-merino/), de 7 a 15; e
- a 7ª EXPO MELILLA, uma exposição dedicada ao setor agrícola e inovação tecnológica
(https://www.expomelilla.com.uy/), de 11 a 15.

6. Endereços Úteis
Embaixada de Portugal em Montevideu
Avenida Dr. Francisco Soca, n.º 1128, ap.701, 11300 Montevideo;
Tel.: (00598) 27084061 (secção consular) / 27084061 (geral) / (00598) 94491313 (emergência);
Correio eletrónico: montevideu@mne.pt;
https://www.embajadadeportugalmontevideo.com/pagina-principal-pt

Emergências móveis privadas
Montevideu
UCM – Administração: José Mazzini 2957 – Tel. (00598) 24873333;
SUAT – Administração: 21 de Setiembre 2474 – Tel. (00598) 27110711.
Punta del Este
Cardiomóvel – Administração: Av. Roosevelt Esq. Acuna de Figueroa – Tel. (00598) 42232800;
Colónia do Sacramento
SIMC – Administração: Manuel Lobo 332 – Tel. (00598) 5224352.
Outros Endereços
Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones
http://dpc.mrree.gub.uy/
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Intendencia de Montevideo
http://www.montevideo.gub.uy/
Jornal Nacional El Pais
www.elpais.com.uy
Meteorologia
http://www.meteorologia.com.uy/
Ministerio de Relaciones Exteriores
http://www.mrree.gub.uy
Ministerio de Turismo
www.turismo.gub.uy
Paginas Amarillas
https://www.paginasamarillas.com.uy
Unidad de Apoyo al Desarrollo y la Inversión en el Sector Privado (MEF)
http://www.mef.gub.uy/inversion.php
Uruguay XXI
http://www.uruguayxxi.gub.uy
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