
 
- Infra e super estruturas 
 
Grandes projectos de Obras Públicas entre elas: 
 

 . A construção de 1300 km de linhas férreas para alta velocidade (USD 12.200 

milhões)está prevista pelo Governo 

 . Construção e modernização de linhas de metro  

 . Construção de redes de auto estradas e de estradas nacionais no valor de USD 18.230 

milhões 

 . Projectos de electrificação e sinalização das vias férreas e de metro 

 . Construção de aeroportos em várias cidades do país 

 . Construção de várias  pontes no país 

 

- Sector Energético 
 

A Turquia é um mercado atractivo para os investidores portugueses com um crescimento do 

consumo de electricidade de 7% anualmente. Licenças para geração, parques eólicos, centrais 

hidroeléctricas e nucleares estão a ser concedidas. A Turquia necessitará de um investimento de 

€ 100 mil milhões para este sector. 

 

- Sector Bancário 
 

Este sector está bastante desenvolvido e modernizado na Turquia e é um dos sectores mais 

proeminentes do mercado. Existe uma rede considerável de bancos estrangeiros, a maior parte 

em parceria com a banca nacional.   

 

-  Hospitais em Parceria Público-Privada 
 

Existem actualmente muitos projectos do Governo para a construção e gestão de hospitais  em 

sistema de Parceria Público-Privada. Os concursos referentes a estes projectos encontram-se 

abertos a investidores estrangeiros. 

 

- Sector Automóvel   
 

Existem na Turquia  17 fabricantes de veículos (automóveis de passageiros, camiões, veículos 

comerciais, pick-ups, etc.) quase na totalidade em parceria com empresas turcas. Entre as 

maiores encontram-se  a Renault, Ford , Toyota, Fiat , Peugeot, Honda, Hyundai, Mercedez e 

Man.  A indústria automóvel tem capacidade para produzir mais de 1 milhão de veículos 

anualmente, apresentando uma grande oportunidade de negócio para as empresas portuguesas 

de componentes designadamente, os moldes de injecção de plástico. 

 

 

 

 

- Turismo 
 



Este sector está a crescer muito nos últimos anos. A Turquia recebeu 5,96 milhões de turistas 

estrangeiros no período Janeiro-Abril 2011 tendo registado um crescimento de 21,15%  face 

igual período ano anterior. 

 

O crescimento deste sector constitui uma oportunidade de investimento para  unidades 

hoteleiras portuguesas. 

 

- Sector das TIC 
 

O forte crescimento da banca, das empresas de telecomunicação e dos centros hospitalares e 

educativos revela uma atractiva oportunidade para as empresas portuguesas do sector.  

 

 

PRINCIPAL LEGISLAÇÃO 
 

LEI INVESTIMENTO DIRECTO ESTRANGEIRO (Lei nº 4875/03, Junho 2003) 
 
Alguns dos aspectos que este diploma estabelece: 
 
. Igualdade de tratamento entre estrangeiros e nacionais 
 
. Os lucros e dividendos provenientes do investimento podem ser livremente transferidos 
para o exterior. 
 
.  Os quadros estrangeiros estão sujeitos à obtenção de visto de trabalho, cuja emissão é da 
competência do Ministro do Trabalho e da Segurança Social 
 
.  Obrigatoriedade da prestação de informações para fins estatísticos, através do 
preenchimento de formulários cujo modelo se encontra anexo ao Regulamento. 
 
.  A legislação enumera a possibilidade de entrada de capital  “em dinheiro”, desde que tais 
divisas sejam convertíveis pelo Banco Central da Turquia; em acções e títulos de companhias 
estrangeiras; em máquinas, equipamentos ou similares; na forma de propriedade intelectual. 
 
NOTA: Os interessados poderão solicitar os diplomas em epígrafe, que se encontram 
disponíveis em língua inglesa, através do seguinte e-mail: jurisnet@portugalglobal.pt.  
 
 
 

 


