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I. GIỚI THIỆU CHUNG

1. Các thông tin cơ bản
Tên nước

Cộng hoà Bồ Đào Nha (The Republic of Portugal)

Thủ đô

Lisbon

Quốc khánh

10/6

Diện tích

92.389 km2 với 1.793 km bờ biển

Dân số

10,813,834 (tính đến tháng 12 năm 2014)

Khí hậu

Khí hậu biển; mát và mưa nhiều phía bắc; ấm và khô hơn ở phía nam

Ngôn ngữ

Tiếng Bồ Đào Nha

Tôn giáo

97% thiên chúa giáo; 1% tin lành; 2% tôn giáo khác

Đơn vị tiền tệ

Đồng Euro (EUR) – Tỷ giá 1 EUR = 0 .7634USD (/2013)

Múi giờ

GMT + 1

Thể chế

Theo chế độ Cộng hoà, đứng đầu Nhà nước là Tổng thống (nhiệm kỳ 5
năm). Quốc hội gồm 1 viện với 230 ghế (nhiệm kỳ 4 năm). Lãnh tụ đảng
chiếm đa số trong Quốc hội làm Thủ tướng.

Tổng thống

Anibal CAVACO SILVA (3/2006)

Thủ tướng

Pedro Manuel Mamede PASSOS COELHO (6/2011)
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2. Lịch sử
Bồ Đào Nha hình thành từ thế kỷ thứ nhất trước công nguyên. Trong nhiều thế kỷ bị vua chúa Pháp,
Tây Ban Nha và Anh đô hộ. Năm 1143 Bồ Đào Nha được độc lập và bước vào thời kỳ thịnh vượng. Từ
thế kỷ 13 đến thế kỷ 15, Bồ Đào Nha trở thành cường quốc, xâm chiếm thuộc địa ở châu Phi, châu Á ...
Đến cuối thế kỷ 16, Bồ Đào Nha lại bị Tây Ban Nha chiếm đóng. Năm 1883, chế độ quân chủ lập hiến
được thành lập. Năm 1910, nền Cộng hoà ra đời. Năm 1926, tướng Salazar lên cầm quyền, thi hành chế
độ phát xít độc tài, đàn áp tàn khốc các lực lượng đối lập, các đảng phái chính trị bị cấm hoạt động.
Ngày 25/4/1974, chế độ độc tài Salazar bị lật đổ. Năm 1975, Bồ Đào Nha trao trả quyền độc lập cho
các nước thuộc địa Châu Phi. Bồ Đào Nha là thành viên sáng lập của NATO và gia nhập EC ( EU) từ
năm 1986.
3. Đường lối đối ngoại
Bồ Đào Nha ưu tiên hàng đầu quan hệ với các nước trong khu vực, đặc biệt với 27 thành viên EU. Tiếp
theo, Bồ Đào Nha chú trọng tăng cường quan hệ với Mỹ, thông qua cặp quan hệ EU - Mỹ và trong
khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương (NATO).
Ngoài hai ưu tiên hàng đầu nêu trên, Bồ Đào Nha tiếp tục triển khai chính sách theo các hướng ưu tiên
thúc đẩy quan hệ với các nước thuộc Cộng đồng nước nói tiếng Bồ Đào Nha gồm: Brazil, Angola,
Mozambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde và Đông Timor.
Trong quan hệ với Châu Á – Thái Bình Dương, Bồ Đào Nha chủ trương giữ quan hệ tốt với tất cả các
nước, đặc biệt chú trọng Trung Quốc, Ấn Độ, chủ động thực hiện các chuyến thăm cấp cao và ký các
hiệp định hợp tác với 2 nước này (Tổng thống Bồ Đào Nha thăm Trung Quốc 2005, thăm Ấn Độ năm
2007; Thủ tướng thăm Trung Quốc và Ấn Độ năm 2007).
Đối với Châu Phi, dù có quan hệ lịch sử với khu vực này, vai trò và vị thế của Bồ Đào Nha đã không
còn như trước, Bồ Đào Nha chủ trương thông qua EU tăng cường quan hệ với các nước Châu Phi, giữ
vai trò nhất định trong các chính sách EU đối với khu vực Châu Phi.
4. Văn hoá xã hội
Văn học
Bồ Đào Nha thỉnh thoảng còn được gọi là xứ sở của các nhà thơ. Trong văn học Bồ Đào Nha thơ có
ảnh hưởng mạnh hơn văn xuôi. Trong thời kỳ Trung Cổ, khi quốc gia Bồ Đào Nha ra đời, thơ rất phổ
biến ở miền đông bắc của bán đảo Iberia, đã mang lại nhiều tác phẩm thi ca và thiên anh hùng ca xuất
sắc. Ngoài các nhà thơ cổ điển nổi tiếng nhất như Luís de Camões và Fernando Pessoa còn có một loạt
các tác giả khác ít nổi tiếng hơn nhưng cũng có ảnh hưởng quan trọng đến nền văn học hiện đại Bồ Đào
Nha.
Văn xuôi phát triển chậm hơn thơ và chỉ hình thành từ thế kỷ 14, từ dạng sử biên niên hay miêu tả cuộc
đời của các vị thánh. Fernão Lopes là người đại diện nổi tiếng nhất, ông đã viết quyển sử biên niên về
thời kỳ cai trị của 3 vị vua thời của ông. Thế nhưng được biết nhiều nhất trên thế giới lại là nền văn học
hiện đại của Bồ Đào Nha, đặc biệt với các tác phẩm của José Maria Eça de Queiroz và người nhận giải
Nobel về văn học năm 1998, José Saramago.
Tôn giáo
Nhà thờ của Đức Mẹ Fátima, nhà thờ Công giáo lớn nhất Bồ Đào Nha. Khoảng 97% người Bồ Đào
Nha theo Công giáo Rôma. Nơi hành hương Fátima trong lãnh thổ Bồ Đào Nha là nơi để tưởng niệm
mẹ của Chúa Giê-xu, Maria. Maria được người Bồ Đào Nha rất tôn sùng, như là một nữ thần, và đối
với một số người đó cũng là một dấu hiệu chứng tỏ tổ tiên của người Bồ Đào Nha trước khi theo Công
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giáo trước hết là thờ những nữ thần. Có 1% người Bồ Đào Nha theo đạo Tin Lành, 2% theo các tôn
giáo khác như Hồi giáo, Phật giáo...
Ẩm thực
Ẩm thực của Bồ Đào Nha rất đa dạng vì người Bồ Đào Nha đã mang vào truyền thống của họ nhiều
món ẩm thực được biết đến qua những chuyến đi thám hiểm. Mỗi địa phương ở Bồ Đào Nha đều có
món đặc sản nấu từ nhiều loại thịt, cá hay các thủy sản khác. Món ăn dân tộc là con cá tuyết Đại Tây
Dương (Gadus morhua) mà người ta nói rằng có đến 365 cách thức chế biến khác nhau. Rượu vang Bồ
Đào Nha cũng nổi tiếng, ngay từ thời La Mã, Bồ Đào Nha đã được liên tưởng với Bacchus, vị thần
rượu và lễ hội trong thần thoại La Mã. Ngày nay một vài loại rượu vang của Bồ Đào Nha là một trong
những loại rượu vang ngon nhất thế giới, đặc biệt là loại rượu vang ngọt porto.
Âm nhạc
Thể loại âm nhạc quan trọng nhất của Bồ Đào Nha là Fado (trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là "số
mạng"), là một điệu nhạc dân tộc có thể trở thành rất buồn và vì thế một phần tạo nên hình ảnh của
người Bồ Đào Nha buồn bã (so với người Tây Ban Nha sôi nổi). Thể loại âm nhạc này được gắn liền
với từ saudade (buồn bã, tưởng nhớ) và có lẽ hình thành từ sự pha trộn của những bài hát của những
người đi biển Bồ Đào Nha với âm điệu của những người nô lệ châu Phi. Người ta phân biệt hai chiều
hướng, Fado của Lisboa và của Coimbra. Amália Rodrigues là người nữ nhạc sĩ Fado có tầm quan
trọng nhất. Sau khi bà qua đời nhiều nhạc sĩ khác đã tạo nên nhiều hình thức mới cho loại nhạc dân tộc
này. Tại các nước trước kia là thuộc địa của Bồ Đào Nha, loại nhạc Fado cũng rất phổ biến và tiếp tục
phát triển thành Morna của Cabo Verde và Choro của Brasil.
Một truyền thống nhạc khác bắt nguồn từ thời kỳ "Quốc gia mới". Những người đại diện nổi tiếng nhất
của phong trào âm nhạc chống đối này là José Afonso (thường được gọi là Zeca) và Sérgio Godinho.
Bài hát nổi tiếng Grândola, Vila Morena của José Afonso là tín hiệu khởi đầu cho cuộc Cách mạng hoa
cẩm chướng.
Truyền thống múa và nhạc Bồ Đào Nha đã được pha lẫn với truyền thống của những người nô lệ từ
nước Angola ngày nay tại Brasil trở thành Samba và cũng rất phổ biến ở Bồ Đào Nha.
Lễ hội
Lễ tôn vinh ba vị thánh nhân dân (Santos Populares) được tổ chức vào tháng 6 hằng năm trên khắp
nước Bồ Đào Nha. Ba vị thánh này là Antôn Padua (Anthony Padua), Gioan Tẩy giả (John the Baptist)
và Phêrô (Saint Peter). Người Bồ Đào Nha mừng lễ hội này với rượu vang, água-pé (rượu làm bằng trái
cây lên men), bánh mì cùng với cá mòi, hóa trang và múa trên đường phố, đám cưới và pháo hoa.
Lễ kỷ niệm Santo António (thánh Antôn) diễn ra trong đêm 12 và sáng ngày 13 tháng 6, đặc biệt là ở
Lisboa (nơi vị thánh này ra đời và ngụ tại đó) với hóa trang trên đường phố (Marchas Populares). Vị
thánh được ngưỡng mộ nhất là São Jõao (thánh Gioan Tẩy giả), được kỷ niệm vào ngày sinh nhật thánh
Gioan (ngày 24 tháng 6), đặc biệt là ở Porto và Braga, theo truyền thống có món cá mòi và xúp Caldo
Verde và người ta dùng búa nhựa gõ lên đầu nhau vì tin rằng như vậy sẽ mang lại nhiều may mắn. Lễ
kỷ niệm São Pedro (thánh Phêrô) được tổ chức vào ngày 28 và 29 tháng 6, đặc biệt là tại Póvoa de
Varzim và Barcelos.
Thể thao
Bóng đá là bộ môn thể thao phổ biến nhất, được ưa chuộng nhất và cũng là bộ môn thể thao được chơi
nhiều nhất ở Bồ Đào Nha. Nền bóng đá Bồ Đào Nha đã mang lại nhiều cầu thủ có tầm cỡ thế giới như
Cristiano Ronaldo, Luis Nani, Eusébio, Manuel Rui Costa,Nuno Gomes hay Luís Figo.
Bên cạnh bóng đá, các vận động viên thể thao Bồ Đào Nha cũng đã có nhiều thành tích quốc tế trong
chạy việt dã, bóng chuyền bãi biển và Roller-Hockey (khúc côn cầu dùng giầy trượt).
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Bồ Đào Nha có một môn thể thao truyền thống với tên là Jogo do pau (chơi gậy), là một môn thể thao
tự vệ dùng một gậy gỗ đơn giản làm vũ khí. Môn thể thao này bắt nguồn từ thời kỳ Trung cổ, ngày nay
vẫn còn được luyện tập với gậy dài khoảng từ 60 cm đến 80 cm tức là ngắn hơn nguyên thủy rất nhiều.
5. Du lịch
Ngày nay, lượng khách du lịch đến Bồ Đào Nha tăng vọt và với họ, thủ đô Lisbon chắc chắn là điểm
dừng chân hấp dẫn nhất.
Thế kỉ 15, 16 - "Thời đại của các nhà thám hiểm", Bồ Đào Nha đã từng là một vương quốc hùng mạnh
với hàng trăm thuộc điạ trải rộng trên toàn cầu. Những con thuyền lớn mang trên mình các nhà thám
hiểm gan dạ lần lượt vẫy tay chào Lisbon, họ chẳng hề băn khoăn chuyện có thể trở về trong vinh
quang như Christopher Columbus hay vĩnh viễn nằm lại ở một miền đất hoang vu nào đó.
Chứng tích của một vương quốc hùng mạnh, những tàn tích của giai đoạn vàng son này vẫn còn nằm
rải rác ở trung tâm thành phố và xa hơn, ở khu Belem, nơi du khách có thể thoải mái đắm mình vào quá
khứ hào hùng của một đế quốc từng có tham vọng làm bá chủ thế giới.
Nằm trên ngọn đồi cao nhất ở Lisbon là lâu đài St.George, cho đến cuối thế kỷ 15 vẫn còn là cung điện
của hoàng tộc, nay đã trở thành nơi định cư của dân thường. Đến đây, bạn sẽ bắt gặp từng đàn ngỗng,
vịt đi dạo quanh khu vườn chính của toà lâu đài và những ông già ngồi chơi cờ thỏ cáo dưới bóng cây
râm mát. Đừng bỏ lỡ dịp trèo lên các tháp canh cao chót vót rồi dạo bước trên tường thành. Trước mắt
bạn, Lisbon và dòng sông Tagus sẽ hiện ra hoành tráng và kì vĩ đến bất ngờ.
Để tới được lâu đài St. George, bạn cần phải đi trên toa xe điện số 28. Bản thân toa xe màu nho này đã
là một điểm du lịch cực kỳ thú vị. Nó vẫn ngày ngày chạy qua những con phố náo nhiệt, đưa bạn đi từ
điểm thấp nhất tới điểm cao nhất của Lisbon. Đây là cơ hội tốt để khám phá thêm cuộc sống muôn mặt
ở những khu vực du khách ít khi đặt chân tới. Chỉ có điều, hãy cảnh giác với dân móc túi chuyên
nghiệp trên xe. Cho tới nay họ vẫn là những kẻ làm đau đầu giới chức trách ở Lisbon, trong việc mang
lại những hình ảnh đẹp đẽ nhất về thành phố tới khách du lịch thập phương.
Không khó để nhận ra Lisbon, còn được gọi bằng cái tên đáng yêu "Thành phố bảy ngọn đồi", ngày
nay là sự pha trộn giữa cũ và mới, bập bềnh giữa làm và chơi, nghiêm túc và cẩu thả, kiểu cách và
buông tuồng. Hãy thử ghé qua Alfama, khu phố cổ nhất, quyến rũ nhất và mang nhiều nét đặc trưng
nhất, bạn sẽ cảm nhận được sức sống mãnh liệt của Lisbon. Kiến trúc đặc trưng ở Alfama là sự kết hợp
hài hoà giữa hai trường phái Roman và A-Rập, cũng là hai nền văn hoá có ảnh hưởng nhất ở Lisbon
trong quá khứ. Alfama từng là khu ổ chuột dành cho dân nghèo và dân nhập cư, sống trong những căn
nhà làm bằng "sự lo âu, tình hoài hương và cả những giấc mộng tan vỡ". Alfama mang bóng dáng của
sự cô đơn, của những im lặng bị tổn thương và những nỗi buồn không tên.
Sau trận động đất năm 1755, Alfama được xây dựng lại và tồn tại cho đến ngày nay, như một cuốn
sách lịch sử sống - nơi quá khứ vẫn hoà nhịp cùng hiện tại trên những con phố hẹp và dài hun hút, nơi
có những bà cụ già kiên nhẫn mời khách qua đường mua các sản phẩm thủ công tinh xảo. Tưởng chừng
như thời gian ở đây đã ngừng trôi. Nhịp sống chậm rãi, buồn tẻ của thế kỉ 15 cũ kĩ vẫn đồng hành với
sự sôi động, náo nhiệt của thế kỉ 21 ngoài kia.
6. Con người
Nhìn về mặt ngôn ngữ, dân tộc và tôn giáo Bồ Đào Nha là một nước rất thuần nhất, ít nhất là tính trên
số dân cư lâu đời. Tiếng Bồ Đào Nha được nói trên khắp đất nước và chỉ có vài làng của vùng Miranda
do Douro là nói một thứ tiếng địa phương (Mirandês hay Língua Mirandesa trong tiếng Bồ Đào Nha,
thuộc về tiếng Asturien, được chính phủ công nhận chính thức. Phần lớn người Bồ Đào Nha theo đạo
Công giáo La Mã.
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Về mặt nhân chủng học người Bồ Đào Nha là một dân tộc pha trộn giữa những người Iberia, dân tộc
nguyên thủy của bán đảo Iberia và hậu duệ của những người La Mã, Goth, Suebi và Mor xâm chiếm
đất nước này. Người Mor có ảnh hưởng ở Bồ Đào Nha lớn hơn ở các nước Âu châu khác. Sau cuộc
đánh đuổi (Reconquista), người Mor một phần bị đuổi đi nhưng phần lớn lại bị bắt làm nô lệ, họ pha
trộn vào dân tộc Bồ Đào Nha sau đó và đã góp phần lớn vào sự hưng thịnh của nghề thủ công và nông
nghiệp trong thời kỳ Trung cổ.
Trong một thời gian dài Bồ Đào Nha là một nước di dân, các trung tâm văn hóa Bồ Đào Nha quan
trọng có nhiều nhất ở Pháp, nơi có khoảng 600.000 người Bồ Đào Nha sinh sống, nhưng cũng có ở
nhiều quốc gia khác. Mặt khác, ngay từ thời kỳ các cuộc chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa,
Bồ Đào Nha đã là nước đến của những người nhập cư từ các vùng là thuộc địa Bồ Đào Nha. Từ khi gia
nhập Liên hiệp châu Âu và đi cùng theo là những sự biến đổi về kinh tế cũng như chính trị, Bồ Đào
Nha lại càng là một nước di dân đến nhiều hơn nữa mà những người nhập cư chủ yếu là từ châu Phi
(Angola, Cabo Verde), Nam Mỹ (Brasil) và Đông Âu (Nga, Ukraina, Moldova).
Cuối năm 2003 có vào khoảng 250.000 người có các quốc tịch khác sống tại Bồ Đào Nha, trong số
những người này có hơn một nửa đến từ các nước nói tiếng Bồ Đào Nha, đa số theo Công giáo và có
nền văn hóa tương tự. Vào khoảng một phần tư trong số những người ngoại quốc sống ở Bồ Đào Nha
là người Âu, một phần là những người nghỉ phép dài hạn, sống cuộc sống về hưu tại đây, một phần
không nhỏ trong số đó đã từng là người Bồ Đào Nha di cư ra khỏi đất nước và nay quay trở về với một
quốc tịch khác. Vì thế Bồ Đào Nha không biết đến hiện tượng đặc biệt là phải hòa nhập những người di
dân với ngôn ngữ và văn hóa hoàn toàn khác hẳn nhau như Đức. Theo thống kê cứ mỗi 10 người Bồ
Đào Nha là có một người dân có nguồn gốc không phải Bồ Đào Nha (và rất nhiều người trong số đó
giờ đây với một hộ chiếu Bồ Đào Nha).
Hơn phân nửa người ngoại quốc sống tại thủ đô Lisbon, ngoài ra họ sống tập trung tại các vùng đô thị
ven biển. Tại các vùng đất nội địa, thành phần người nước ngoài dưới 0,5%.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Tổng quan
So với các nước EU phát triển như Đức, Pháp, Italia, nền công nghiệp, nông nghiệp và hệ thống giáo
dục Bồ Đào Nha còn chưa ngang bằng; GDP/người của Bồ Đào Nha chỉ bằng 70-75% các nước này.
Bồ Đào Nha chủ yếu tiếp nhận đầu tư của Châu Á và Trung Âu. Do ảnh hưởng của khủng hoảng tài
chính, GDP của Bồ Đào Nha giảm -2,7% trong năm 2009; tuy nhiên, Quý I, Quý II và Quý III năm
2010 GDP đã lần lượt tăng 1%, 0,2% và 0,4% so với Quý trước đó. Hiện Chính phủ đang thực hiện
nhiều biện pháp nhằm giảm thâm hụt ngân sách như tăng thuế VAT, tăng thuế thu nhập, giảm đầu tư
công, giảm 5% lương công chức nhằm khống chế nợ công ở mức 85% năm 2010 và 90% năm 2011.
Do khủng hoảng kinh tế tài chính, hiện thất nghiệp ở mức cao trên 10%.
2. Các ngành kinh tế mũi nhọn
Các lĩnh vực công nghiệp chính là: dầu tái chế, hóa dầu, xi măng, ô tô và đóng tầu, điện và điện tử,
máy móc, giấy, sợi dệt, quần áo, giầy dép, lông, đồ đạc, gốm, thực phẩm, du lịch. Ngành chế tạo chiếm
33% xuất khẩu. Bồ Đào Nha là nước đứng thứ 5 trên thế giới về sản xuất Vonfam và đứng thứ 8 về sản
xuất rượu vang.
Lĩnh vực dịch vụ tăng trưởng nhanh, tạo ra 66% GDP và cung cấp việc làm cho 52% dân số lao động.
Tỉ lệ tăng trưởng đáng kể nhất là lĩnh vực thương mại, do đưa vào các phương tiện hiện đại phục vụ
cho vận chuyển, phân phối và viễn thông. Dịch vụ tài chính cũng có nhiều ích lợi nhờ việc tư nhân hóa,
đóng góp có hiệu quả. Du lịch được phát triển, tạo ra khoảng 5% tổng sản phẩm.
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3. Các chỉ số kinh tế
GDP (ppp)
Tăng trưởng GDP
GDP theo đầu người

2012
245 tỷ USD
-3%
23.000 USD

2013
-1,4%
22,900 USD

2014
276 tỷ USD
1%
26.300 USD

GDP theo ngành

Nông nghiệp: 2,6% - Công nghiệp: 22,4% - Dịch vụ: 75% năm 2014

Lực lượng lao động
Tỷ lệ thất nghiệp
Tỷ lệ lạm phát
Mặt hàng nông nghiệp

5,48 triệu
5,395 triệu
5.271 triệu
15,3%
16,8%
14.2%
2,9%
0,4%
0%
ngũ cốc, khoai tây, cà chua, ô liu, nho, cừu, trâu, bò, dê, lợn, gia cầm,
sản phẩm sữa, cá
dệt may, quần áo, giày dép, gỗ và nút chai, giấy, hóa chất, sản xuất ô
tô, phụ tùng, kim loại cơ bản, sản phẩm sữa, rượu vang và các loại
thực phẩm khác, sứ và gốm sứ, thủy tinh, công nghệ, viễn thông, xây
dựng tàu và nâng cấp; du lịch
57,8 tỷ USD
61 tỷ USD
66.3 tỷ USD
sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm, rượu, các sản phẩm dầu, sản phẩm
hóa chất, chất dẻo và cao su, da sống, da, gỗ và nút chai, gỗ, bột giấy
và giấy, nguyên liệu dệt, quần áo, giày dép, máy móc, công cụ, kim
loại cơ bản
Đối tác chính: Tây Ban Nha 23.9%, Đức 11.7%, Pháp 11.7%, Angola

Các ngành công nghiệp

Kim ngạch xuất khẩu
Mặt hàng chính

6.5%, Anh 5.5%, Mỹ 4.1%, Hà Lan 4.1% (2013)

Kim ngạch nhập khẩu
Mặt hàng chính

67,03 tỷ USD
59 tỷ USD
76.11 tỷ USD
sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm hóa chất, phương tiện vận tải và vận
chuyển vật liệu khác, và các dụng cụ quang học và chính xác, phụ kiện
máy tính và các bộ phận, bán dẫn và các thiết bị liên quan, các sản
phẩm dầu, kim loại cơ bản, thực phẩm, vật liệu dệt
Đối tác chính:
Tây Ban Nha 32.5%, Đức 11.5%, Pháp 6.8%, Ý 5.2%, Hà Lan 5%, Angola
4.7% (2013)

III. QUAN HỆ NGOẠI GIAO – CHÍNH TRỊ VỚI VIỆT NAM
- Sau Cách mạng tại Bồ Đào Nha (1974), thái độ chính quyền mới có sự thay đổi. Ngày 1/7/1975 Bồ
Đào Nha thiết lập quan hệ Ngoại giao với ta ở cấp Đại sứ. Hiện nay Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Băng
Cốc kiêm nhiệm Việt Nam và Đại sứ quán ta tại Pháp kiêm nhiệm Bồ Đào Nha. Hai bên duy trì các
cuộc tiếp xúc chính trị ở mức bình thường thông qua các Đại sứ quán kiêm nhiệm và Phái đoàn tại các
tổ chức quốc tế lớn.
1. Các chuyến thăm cao cấp gần đây
- Tháng 6/1995, Đặc phái viên của Chính phủ Bồ Đào Nha thăm Việt Nam, đề nghị ta ủng hộ bạn đăng
cai tổ chức EXPO 98 và tìm hiểu khả năng tăng cường hợp tác hai bên.
- Gần đây Bộ trưởng Ngoại giao hai nước thường xuyên gặp gỡ tại các hội nghị cấp cao quốc tế
(ASEM 1995, 1996, 1997 và 2008) và hội nghị Cấp cao ASEAN-EU (11/2007, 5/2009) nhằm thúc đẩy
quan hệ hợp tác song phương. Bồ Đào Nha hoan nghênh chính sách và thành tựu mà Việt Nam đạt
được trong công cuộc đổi mới và coi trọng vị trí của ta ở Đông Nam Á.
- Tháng 2/1998, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cầm thăm chính thức Bồ
Đào Nha kết hợp thăm triển lãm EXPO'98 về "Đại dương -Di sản cho tương lai" tổ chức tại Lisbon.
- Tháng 10/2004, Bộ trưởng Kinh tế và Việc làm Bồ Đào Nha Alvaro Barreto (người thứ hai trong Nội
các chính phủ Bồ Đào Nha) tham dự Hội nghị Cấp cao ASEM 5 tổ chức tại Hà Nội. Ngài Bộ trưởng đã
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có buổi gặp và làm việc với Phó Thủ tướng Vũ Khoan nhằm thúc đẩy các quan hệ hợp tác song
phương.
- Tháng 4/2009, Quốc Vụ khanh Bộ Ngoại giao Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho thăm Việt Nam.
- Tháng 9/2009, Phó Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Đức Kiên thăm Bồ Đào Nha.
- Tháng 10/2009: Tham khảo Chính trị cấp Vụ trưởng giữa Bộ Ngoại giao 2 nước tại Lisbon, Bồ Đào
Nha.
IV. QUAN HỆ KINH TẾ VỚI VIỆT NAM
1. Hợp tác thương mại
Hai bên đều mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác nhưng do tiềm lực kinh tế còn hạn chế nên quan hệ
kinh tế song phương chưa có bước phát triển lớn. Kim ngạch thương mại hai chiều mới ở mức hạn chế
nhưng tăng trưởng qua các năm.
Năm
2012
2013

Việt Nam xuất khẩu
173

Việt nam nhập khẩu
12

246.076.894

32.929.382

Tổng kim ngạch
185
279

2014

272.729.218

73.597.856

346.327.074

Kim ngạch XNK giữa Việt Nam – Bồ Đào Nha - Đơn vị triệu USD - nguồn Tổng Cục Hải quan
Mặt hàng xuất khẩu

2012

Hàng thủy sản

42.551.824

Cà phê
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
Gỗ và sản phẩm gỗ
Giày dép các loại

25.410.758
16.946.046
1.776.466
1.623.514

2013
Hàng thủy sản
Cà phê
Gỗ và sản phẩm gỗ
Giày dép các loại
Máy vi tính, sản phẩm điện
tử và linh kiện

Top - Mặt hàng Xuất khẩu (2014) - Đơn vị: USD- nguồn Tổng Cục Hải quan
Chủng loại

Hàng thủy sản
Cà phê
Gỗ và sản phẩm gỗ
Giày dép các loại
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
Điện thoại các loại và linh kiện

ĐVT

USD
Tấn
USD
USD
USD
USD

Tổng Giá trị

54.319.921
27.331.723
2.318.914
1.743.719
32.227.062
115.478.412

2. Hợp tác đầu tư
Bồ Đào Nha chưa có đầu tư trực tiếp tại Việt Nam.
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V. HỢP TÁC VỚI VCCI
1. Thỏa thuận hợp tác đã ký kết – chưa có
2. Hoạt động đã triển khai – chưa có
VI. THÔNG TIN HỮU ÍCH
Hiện nay Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Băng Cốc kiêm nhiệm Việt nam.
1. Địa chỉ hữu ích
Đơn vị - Địa chỉ

Tel/Fax

Email/Website

Ban Quan hệ quốc tế, VCCI
Số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội

T: 84-4-35771380

hungcv@vcci.com.vn

Đại sứ quán Bồ Đào Nha tại Băng Cốc
26 Bush Lane (Soi New Rd 30), New Rd

T: (66-2) 234 7435
F: (66-2) 639 6113

portemb@loxinfo.co.th

T: (34) 9151 02867
F: (34) 9141 57067

claudiomes@yhaoo.com

Việt Nam

Bồ Đào Nha
Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
C. Arturo Ssoria 201, 1ra. Planta Ayb

2. Các thông tin khác
2.1. Các công cụ trực tuyến, miễn phí hỗ trợ doanh nghiệp khi giao thương với thị trường EU
2.1.1 Bản đồ thương mại (trade map)
http://www.trademap.org
Bản đồ thương mại (trademap) được phát triển bởi Trung tâm thương mại quốc tế ITC, cung cấp:





Cơ sở dữ liệu trực tuyến, liên tục cập nhật từ các cơ quan thống kê cấp quốc gia
Chứa phân tích dữ liệu thương mại của hơn 5600 sản phẩm giữa 220 quốc gia/vùng lãnh thổ
trên thế giới
Giao diện sử dụng thân thiện, xuất báo cáo theo định dạng mong muốn (word, excel, pdf) –
minh họa đồ thị dễ dàng cho việc phân tích
Miễn phí sử dụng cho các nước đang phát triển

Bản đồ thương mại (Trade map) của Trung tâm thương mại quốc tế (ITC) sẽ giúp bạn đánh giá, phân
tích tiềm năng hợp tác thương mại với thị trường EU; tìm kiếm mặt hàng và đối tác phù hợp, đánh giá
cạnh tranh và đa dạng hóa nguồn cung cấp; truy xuất thông tin liên quan về thuế quan, rào cản thương
mại.. qua đó xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp.
Hướng dẫn sử dụng : http://legacy.intracen.org/marketanalysis/Docs/Trademap/TradeMap-UserguideEN.pdf
2.1.2.Website hỗ trợ xuất khẩu sang khối Liên minh Châu Âu (EU Export Helpdesk)
http://exporthelp.europa.eu




EU Export Helpdesk là công cụ hoàn toàn miễn phí do Phái đoàn Châu Âu cung cấp, hỗ trợ
việc xuất khẩu sang thị trường các nước trong liên minh EU, thông qua việc cung cấp:
Các thông tin về yêu cầu của thị trường về tiêu chuẩn sản phẩm, thủ tục thuế quan tại các nước
trong liên minh Châu Âu
Các thông tin về thuế nhập khẩu, quy chế tối huệ quốc, ưu đãi thuế xuất cũng như các hạng mục
khác như định mức cho phép, yêu cầu giấy phép nhập khẩu, các biện pháp chống bán phá giá ..
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Thống kê về dòng giao dịch thương mại giữa EU và các nước khác
Các thỏa thuận hợp tác thương mại giữa EU và các nước phát triển, các yêu cầu về hồ sơ và
chứng nhận xuất xứ cần thiết để thâm nhập thị trường EU
Danh bạ các cơ quan chức năng liên quan của các nước EU, danh bạ doanh nghiệp

2.2. Website tham khảo
Website Bộ Ngoại giao Việt Nam
http://www.mofa.gov.vn/vi/cn_vakv/euro/
Website CIA – The World Factbook
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html
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Bảng 1. Xuất khẩu VN – Bồ Đào Nha đến tháng 12/2013
Nước/Mặt hàng chủ yếu

ĐVT

Số liệu tháng báo cáo
Lượng

BỒ ĐÀO NHA
Hàng thủy sản
Cà phê
Gỗ và sản phẩm gỗ
Giày dép các loại
Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện
Điện thoại các loại và linh

Trị giá (USD)

Cộng dồn đến hết
tháng báo cáo
Lượng

19.425.163

USD
Tấn
USD
USD
USD
USD

1.029

7.392.432
1.867.146
139.221
605.719
1.597.098
4.092.200

Trị giá (USD)
246.076.894
48.885.823
21.923.455

10.605

1.848.814
1.648.571
27.191.247

104.489.929

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
Bảng 2. Nhập khẩu VN – Bồ Đào Nha tháng 12/2012

Nước/Mặt hàng chủ yếu

ĐVT

Số liệu tháng báo cáo
Lượng

BỒ ĐÀO NHA

Trị giá (USD)

Cộng dồn đến hết
tháng báo cáo
Lượng

Trị giá (USD)
32.929.382

4.865.014

(Nguồn: Tổng cục Hải quan)
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