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1. Indicadores relevantes 
 

• População: 30  milhões 

• Produto Interno Bruto 2012 (PIB): US$ 196,000 milhões 

•  PIB per capita 2012: US$ 6,950  (2012) 

• PIB per capita PPP:  US$ 11,280 (2012) 

• Taxa de crescimento do PIB 2011/2012: 6.9% e 6.3%  

• Expectativas de crescimento PIB  2013/2014: 5.5% y 6.5% 
respectivamente 

• Taxa de inflação 2012: 2.5% 

• Outros indicadores relevantes: 

   - Reservas internacionais: US$ US$ 68,800 milhões  

   - Dívida pública:  19% do PIB                                         
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1. Indicadores relevantes de la relacion bilateral 
 

 PRINCIPALES ACUERDOS BILATERALES DE CARACTER ECONÓMICO 

• Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones (1994) 

• Acuerdo Multipartes entre el Perú/Colombia con la Unión Europea 
(Tratado de Libre Comercio. Vigente desde marzo de 2013) 

• Convenio para Evitar la Doble Tributación (Noviembre 2012. Em 
proceso de aprobación en el Parlamento peruano). 

COMERCIO BILATERAL  

• Exportaciones peruanas  

• 2011: US$ 40 millones – 2012:  $ 38 M. – 2013: $ 18 M.(a agosto) 

• Importaciones desde Portugal 

• 2011: US$ 26 Millones –  2012: $ 42 M. –  2013: $ 34 M.(a agosto)  
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2. Informação Relevante 

 Produção de bens e serviços: 

    BENS: Minerais, gas, petroleo, texteis, productos  

                agroindustriais e hidrobiologicos 

     SERVIÇOS: Turismo, serviços financeiros 

 Exportações: US$ 46,268 milhões 

    Ouro, cobre, prata, ferro, gas, farinha e oleo de peixe, lulas, 

algodão,  texteis, abacates, alcachofras, espargos, café, uva ... 

 Importações: US$ 36,967 milhões 

   Derivados do petroleo, productos químicos, maquinaria, trigo, 

vacinas e medicamentos, equipamento de telecomunicaçoes. 
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2. Informação Relevante (continuação) 

 Setores com potencial interesse para a cooperação com Portugal: 

 Importações: Software e tecnologia, vinhos, plasticos,  

                               cerãmicas,  telecomunicaciones, maquinaria, celulose de papel.  

 Exportações: Productos hidrobiológicos, agroindustriais, texteis e minerais.  

 Oportunidades de negócios: 

    - Obras de infraestrutura  

    - Agronegócios: Cana Açúcar, Espargos, Uvas, Abacates. 

    - Pesca: 1ero exportador mundial de farinha e óleo de peixe, conservas. 

    - Florestal: Grande diversidade de madeiras na selva e serra. 

    - Textil: Algodão pima, fibras de alpaca e vicunha. 

    - Mineiro: 2do produtor mundial de prata e cobre. 1º produtor de ouro, 
zinco, estanho e chumbo na America Latina. Jazidas de mercurio e selênio. 

    - Energia e Petroquímica: Gas natural, hidrocarbonetos e recursos hídricos. 

    - Turismo e Imobiliario:Crescente procura hoteleira e habitação.   
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SETORES: PRODUÇÃO DE ALIMENTOS  

 A costa peruana é uma estufa natural. 

  Altos rendimentos agrícolas: cana-de-açúcar 
(2º), aspargos e azeitonas (3º), alcachofra (4º), 
uvas (6º), abacate (11 º).  

 Mais de EUA $ 4,500 milhões em exportações 
por ano. 

Frutas & 

Vegetais 

 Litoral de pesca longa (3.080 km), com 
condições adequadas para o 
desenvolvimento da pesca e aquicultura. 

 Distribuição de produtos de peixe peruanos 
para mais de 100 países. 

Pesca & 

Aquicultura 



RECURSOS NATURAIS 

 País polimetálico - Em reservas globais: 
1º em prata, 2º em cobre e 3º em zinco. 

 No Mundo: 2º produtor de cobre e prata e 
3º  produtor em estanho e zinco, 6º 
produtor de ouro (primeiro em America 
Latina). 

Setor Mineiro  

 Grande potencial energético: Ampla 
disponibilidade de recursos hídricos e de 
gás natural.  

 Existem por explorar e aproveitar outras 
fontes abundantes de energía 
renovavel  tais como solar, eólica, 
biomassa geotérmica.  

 Setor Energia  



SERVIÇOS 

 Importante destino cultural pelos sitios 
arqueológicos dos Incas e culturas Pre-
Incas (de mais de 5,000 años de antiguedad). 

 Lima é considerada a capital gastronómica 
da América Latina. 

 Importante investimento em cadeias 
hoteleiras de prestigio internacional. 

Setor Turismo 

 O setor de software registou nos últimos 6 
anos uma taxa de crescimento media anual 
de 15%. 

 As exportações de servicos de centros de 
contacto, processamento de dados, 
aplicacao de programas de informática e 
similares encuentram-se livres de 
pagamento de IVA.  

Servicos 

Outsourcing 



CONSTRUÇÃO 

 

 O crescimiento médio anual do PIB 
Construção é de 18%. 

 O défice habitacional afecta  25% dos lares. 

 Existem diversos programas de 
financiamento para habitação patrocinado 
pelo Estado. 

Setor Imobiliario  

 
 Peru  tem priorizado o desenvolvimento 

de infraestructura que permita elevar a 

competitividade e configurar um "hub" 

logístico que articule a região 

sulamericana com a  Asia - Pacifico. 

 As concessões em infraestructura 

terrestre, portuaria e aeroportuaria 

representam compromissos de 

investimento de aproximadamente US$ 

16,000 milhões nos proximos dois anos.  
Infraestructura 



CARTEIRA DE PROJECTOS 

PROCESSOS DE PROMOÇÃO DE INVESTIMENTO PRIVADO A CURTO PRAZO  

28  Projectos 

•Montos no incluyen IGV 
¹El monto incluye ampliaciones futuras y rehabilitación y mantenimiento. 

Información al 29.10.2013 

SECTOR 
Nº  

PROYECTOS 
INVERSIÓN ESTIMADA*  

(US$ MILLONES) 

Transporte Terrestre (Vial & Ferroviario)  4 16,680 

Energía  (Electricidad & Hidrocarburos) 5 4,744 

Saneamiento 3 545 

Agricultura 1 606 

Telecomunicaciones  2 267 

Aeropuerto ¹ 1 659 

Puertos y Navegabilidad  2 635 

Turismo  1 17.6 

Minería  3 n.d 

Mercado de Capitales  1 n.d 

Cultura 1 n.d 

Salud 1 n.d 

Venta de Inmuebles 1 n.d 


