
EGIPTO

- Exportações    - Importações    ● Saldo

Membro da OMC desde 1995
População                   ● 97,55 milhões 
Área ● 1 001,5 mil km2

Fuso horário ● +2h
Moeda                        ● Libra egípcia (EGP)

1€ = 20,3 EGP

PIB                                ● 237 073 milhões US$ 
PIB per capita ● 3 291 US$ 
Peso da Agricultura  ● 12 % do PIB (2016) 

Evolução das Trocas Comerciais (2013 – 2017)
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BREVE 
CARACTERIZAÇÃO

Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e Egipto (média 2013-2017):
Exportações   ● 96,4 milhões €
Importações ● 91 milhões €
Saldo balança comercial ● 5,4 milhões €

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar
e florestas (AA+M+F):
Exportações ● 50,5 milhões € (24ª posição) 
Importações ● 9,2 milhões € (62ª posição)
Saldo ● 41,3 milhões €

Representam perto de 52,4 % do total de exportações de 
bens transacionáveis e 10,1 % das correspondentes 
importações. 

Setor agrícola e agroalimentar (AA): 
Exportações ● 1,7 milhões de € (72ª posição)
Importações ● 9,1 milhões (46ª posição)
Saldo ● 3,7 milhões €

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

PERFIL DE COMÉRCIO EGIPTO - resto do M U N D O
(FAO,2018;  World Bank, 2017; WTO, 2018)

Trocas Comerciais (AA+M+F)  (média 2013-2017)

4802 Papel e cartão p/ escrita, etc. 85,2%

4703
Pastas químicas de madeira, à soda ou ao 
sulfato

3,5%

4804 Papel e cartão "kraft", não revestidos 3,4%

1507 Óleo de soja e suas frações 1,7%

4811 Papel, cartão, pasta de celulose, etc. 1,0%

4504 Cortiça aglomerada e suas obras 0,8%

4805 Papéis e cartões, não revestidos 0,7%

0405 Manteiga 0,4%

0303 Peixes congelados 0,4%

4819 Embalagens de papel, cartão etc. 0,3%

1703
Melaços resultantes da extração ou refinação 
do açúcar

68,3%

5201 Algodão não cardado nem penteado 17,0%

0713 Legumes de vagem, secos, em grão 8,3%

0805 Citrinos, frescos ou secos 1,2%

1211
Plantas, partes de plantas para usos não 
alimentares

0,9%

0712 Produtos hortícolas secos 0,9%

4402
Carvão vegetal (exceto para uso medicinal ou 
para desenho)

0,6%

1206 Sementes de girassol 0,6%

5301 Linho em bruto; desperdícios de linho 0,4%

4810 Papel e cartão revestidos 0,3%
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PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
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Janeiro 2019

Oportunidades

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

O relacionamento com o Egipto tem como 
enquadramento institucional a Parceria Euro-
Mediterrânica, que estabelece o quadro de relações 
bilaterais baseadas em Acordos de Associação (AA) com 
cada país mediterrânico. 

No caso do Egipto, o AA foi assinado em 25 de junho de 
2001 e está em vigor desde 1 de Junho de 2004.

Em 2010, entrou em vigor o Acordo celebrado entre a 
União Europeia e o Egito visando a liberalização recíproca 
em matéria de produtos agrícolas, de produtos agrícolas 
transformados, de peixe e de produtos da pesca.

A Comissão Mista Portugal-Egito tem contribuído para o 
estreitamento das relações institucionais entre os dois 
países, nas mais diversas áreas de interesse comum, 
incluindo o setor agrícola, através da identificação de 
áreas para cooperação futura e de discussão de temas de 
natureza comercial (resolução de 
constrangimentos/facilitação ao comércio). 

Produtos
BILATERAL

Processos Habilitação 
à Exportação (DGAV)

Aves de capoeira e pintos do dia Resolvido

Cães e gatos (ACSCC*) Resolvido

Bovinos (abate) Resolvido

Bovinos (engorda) Resolvido

Carne de aves Atrasada

Carne de ruminantes Atrasada

Cavalos Resolvido

Ovinos Muito atrasada


