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Membro da OMC desde 1995
População ● 129,16 milhões
Área ● 1 964.380 km2

Fuso horário ● -6h (inverno)
Moeda ● Peso mexicano (MXN) 

1€ = 23,06 MXN

PIB ● 1,149.92 mil milhões US$ 
PIB per capita ● 10 325 US$ (2014)
Peso da Agricultura ● 3.3 % do PIB 

A N G O L A

- Exportações    - Importações    ● Saldo

Evolução das Trocas Comerciais (2013-2017)

Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e México (média 2013-2017):

Exportações ● 221,3 milhões €
Importações ● 111,6 milhões €
Saldo balança comercial  ● 109,6 milhões €

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

Exportações ● 31 milhões € (35ª posição) 
Importações ● 13,6 milhões € (53ª posição)
Saldo ● 17,4 milhões €

Representam perto de 14% do total de exportações de 
bens transacionáveis e 12,2% das correspondentes 
importações. 

Setor agrícola e agroalimentar (AA):
Exportações ● 3 milhões € (55ª posição)
Importações ● 6,3 milhões € (58ª posição)
Saldo ● - 3.3 milhões €
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(FAO, 2016; World Bank, 2017)
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PERFIL DE COMÉRCIO M É X I C O - resto do M U N D O

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L - M É X I C O

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

M É X I C O

(Fonte: OMC, 2018)

80,8

7,2

8,7
3,3

Importações
(2016)

2204 Vinhos de uvas frescas

0101 Equídeos vivos

1509 Azeite (processos mecânicos ou físicos)

1905 Produtos de padaria, pastelaria, etc.

5202 Desperdícios de algodão

0910 Gengibre, açafrão, tomilho, louro, etc.

2309 Preparações p/ alimentação  animal

2102 Leveduras, vivas ou mortas, etc.

2104 Preparações para caldos e sopas

1302 Sucos e extratos vegetais, etc. 

42,3%

30,1%

8,3%

6,9%

3,6%

1,3%

1,3%

1,1%

1,1%

0,6%

3,3%

0713 Legumes de vagem, secos, em grão 39,4%

0803 Bananas, frescas ou secas 25,5%

2203 Cervejas de malte 11,1%

0804
Tâmaras, figos, ananases, abacates, goiabas, 
mangas

5,3%

1703
Melaços resultantes da extração ou refinação 
do açúcar

4,7%

0409 Mel natural 3,6%

2007 Doces, geleias, purés e pastas de frutas 2,5%

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

1,3%

79,9

5,7

2,8
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Exportações
(2017)

46,411,6

4,3

3,7

16,3

Importações
(2017)
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Oportunidades

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

As relações comerciais do México com a União Europeia (UE) 
são enquadradas pelo Acordo de Parceria Económica, de 
Concertação Política e de Cooperação (“Acordo Global”), 
assinado em 8 de dezembro de 1997 e em vigor desde 1 de 
outubro de 2000.

Este acordo estabeleceu um período de transição de 10 
anos, após a sua entrada em vigor, para a liberalização 
comercial recíproca com vista à criação de uma zona de 
comércio livre entre as Partes.

Em junho de 2016 iniciaram-se negociações para a revisão 
do Acordo Global, com o propósito de aumentar o potencial 
das relações bilaterais e adaptá-lo às novas gerações de 
acordos. Em abril de 2018, a UE e o México alcançaram um 
“acordo de princípio” sobre a modernização da parte 
comercial, encontrando-se as partes a completar os 
pormenores técnicos para que chegue a acordo sobre a 
versão final até ao final de 2018.

A entrada da generalidade das mercadorias no México não 
está sujeita a restrições. No entanto, existem ainda alguns 
produtos cuja importação é proibida, como, por exemplo, 
algumas espécies de peixes vivos e sementes de papoila ou 
de cannabis. 

Por outro lado, na importação de animais e produtos de 
origem animal (ex.: carnes; laticínios; ovos) e de vegetais e 
produtos de origem vegetal (ex.: plantas; frutas; sementes; 
legumes) podem ser exigidos, respetivamente, certificados 
sanitários e fitossanitários. Neste sentido, salienta-se que se 
encontra já concluído o processo de habilitação à 
exportação para cavalos, encontrando-se ainda em curso 
(sendo, portanto, alvo de limitações) os processos de 
habilitação à exportação relativos a peras, produtos 
cárneos, leite e laticínios, sémen equino e vinho. 


