
E U A

- Exportações    - Importações    ● Saldo

Membro da OMC desde 1995
1.ª  economia mundial 
População ● 329,48 milhões (2020)
Área ● 9 831,5 km2

Fuso horário ● -4h;  -5h inverno (Nova York)
Moeda                         ● Dólar dos EUA (USD / US$) 

1€ = 1,1279 USD

PIB                                ● 21 286 640 milhões US$ 
PIB per capita ● 64 610 US$ 
Peso da Agricultura  ● 1 % do PIB 

Evolução das Trocas Comerciais (2016 – 2020)
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(World Bank; BP; WTO)

BREVE 
CARACTERIZAÇÃO

Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e EUA (média 2016-2020):

Exportações ● 2,8 mil milhões €
Importações ● 1,2 mil milhões €
Saldo ● + 1,6 mil milhões €

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar
e florestas (AA+M+F):

Exportações ● 483,1 milhões € (7ª posição) 
Importações ● 266,4 milhões € (8ª posição)
Saldo ● + 216,8 milhões €

Representam perto de 17,4% do total de exportações de 
bens transacionáveis e 22,6% das correspondentes 
importações. 

Setor agrícola e agroalimentar (AA):
Exportações ● 149,4 milhões € (10ª posição)
Importações ● 201,3 milhões € (8ª posição)
Saldo ● - 51,9 milhões €

PERFIL DE COMÉRCIO E U A - resto do M U N D O

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L - E U A

Trocas Comerciais (AA+M+F)  (média 2016-2020)

(OMC, 2020)

2204 Vinhos de uvas frescas 83 272

1905 Produtos de padaria, pastelaria, etc. 12 018

2005 Produtos hortícolas preparados, não congelados 11 961

0504 Tripas de animais (excepto  peixes) 7 963

1509 Azeite (processos mecânicos ou físicos) 6 754

0406 Queijos e requeijão 3 221

2009 Sumos de frutas 2 559

0710 Produtos hortícolas congelados 1 961

5102 Pêlos finos ou grosseiros 1 904

0901 Café 1 769

Outros 16 043

1201 Soja, mesmo triturada 114 737
1005 Milho 15 267

2309 Preparações p/ alimentação  animal 10 316

0802 Frutas de casca rija 6 925

2401 Tabaco não manufaturado 6 617

2303 Resíduos da fabricação de amido, etc. 6 489

1001 Trigo e mistura trigo/centeio 5 530

0713 Legumes de vagem, secos, em grão 5 437

1518
Gorduras e óleos, animais ou vegetais, 
processados de outras formas

3 876

2304 Bagaços e outros resíduos sólidos de soja 3 672

Outros 22 425

INE, NC 4 dígitos, em milhares de Euros

https://databank.worldbank.org/views/reports/reportwidget.aspx?Report_Name=CountryProfile&Id=b450fd57&tbar=y&dd=y&inf=n&zm=n&country=USA
https://www.bportugal.pt/conversor-moeda?from=EUR&to=USD&date=1641340800&value=1.00
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/trade_profiles/US_e.pdf


Produtos Alimentares
BILATERAL

Processos Habilitação à Exportação (DGAV, 30/12/2021)

Frutas Frescas
Maçã Fase final

Pera Fase final

Carne e produtos cárneos de aves Em curso

Carne e produtos cárneos de bovino Em curso

Carne e produtos cárneos de suíno Em curso

Carne de leporídeos Em curso

Jan./2022

PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO

Oportunidades

Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)

R
edução das exportaçõesA
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INE - NC 4 dígitos, em Euros

Os EUA, pela sua dimensão, diversidade e elevada competitividade da 
economia, são um mercado de oportunidades e, simultaneamente, 
um desafio para o processo de internacionalização das empresas 
portuguesas. Apesar de ser um mercado transparente e previsível para 
os operadores económicos, existindo facilidade em termos de 
acessibilidade à informação, os requisitos e especificações a cumprir 
como mercado importador são, na maioria dos casos, complexos e 
onerosos.

Surgem como elementos críticos e determinantes a incluir pelas 
empresas portuguesas nos seus processos de internacionalização para 
este mercado:

• A sua extensão e a autonomia dos Estados, com diferentes 
características na especialização e organização industrial, na 
distribuição e no consumo, tais como procedimentos de 
certificação, marcas, rótulos, questões de sanidade e 
fitossanidade, segurança, garantias, canais de distribuição, 
formação final do preço, podendo obrigar a uma abordagem 
regional;

• A dimensão do mercado poderá colocar várias questões, podendo 
ser rentável se a empresa entrar no mercado ao nível nacional ou 
regional;

• A existência de sistemas regulatórios divergentes dos da UE e 
distintos daqueles que são universalmente aceites, com regras 
próprias, nomeadamente em alguns aspetos relacionados com a 
segurança e proteção do consumidor, que importa conhecer e 
cumprir;

• Recurso à diferenciação do produto, como um fator crítico de 
sucesso.

Na sequência da disputa comercial que opõe os EUA à UE, por 
alegadas ajudas públicas à aviação europeia (AIRBUS), os EUA 

avançaram a partir de 18/10/2019, com retaliações à UE, o que 
resultou em impactos distintos nos diferentes Estados-Membros (EM). 

Finalmente, a 15/06/2021 foi alcançado um Acordo-Quadro 
Cooperativo para as Grandes Aeronaves Civis entre os EUA e a UE, 
segundo o qual se suspenderam as contramedidas por um período de 
cinco anos. Deste modo, espera assistir-se a uma normalização dos 
direitos aduaneiros no que respeita aos produtos agrícolas e 
industriais nos EM.

Entre 2016 e 2020, os principais produtos agrícolas e agroalimentares 
foram: (i) bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; (ii) preparações de 
produtos vegetais, e; (iii) preparações à base de cereais (exc. NC 
19022010 (a)), tendo todos eles apresentado um crescimento 
progressivo durante o referido período. Destaca-se, com grande 
margem relativamente aos restantes produtos, as bebidas, líquidos 
alcoólicos e vinagres que representam 59,7% do total das exportações 
ocorridas entre os produtos agrícolas e agroalimentares.

Em Janeiro de 2022, pela primeira vez, os EUA propuseram temas 
agrícolas a ser discutidos no âmbito do grupo de trabalho relativo aos 
desafios do Comércio Mundial do Conselho de Comércio e Tecnologia 
UE-EUA. São eles: 

a) A troca de informações de práticas comerciais e regulamentares 
que apoiem a sustentabilidade e inovação na agricultura, e;

b) Finalizar discussões sobre a certificação fitossanitária de moluscos 
e produtos de pescas e explorar vias de simplificar os requisitos 
de certificação de outros produtos animais.

Com base na informação recolhida junto das Entidades 
representativas, para 2022, os vinhos, o azeite, as frutas, os lácteos, os 
produtos de pesca, os suínos, os bovinos e as aves são produtos 
prioritários para exportação de Portugal para os EUA.


