
   

 

abcmercado 
   EUA Costa Leste e CANADÁ 

 
A AICEP realiza nos dias 06 e 07 de maio, respetivamente em Lisboa e no Porto, a ação ABC Mercado EUA 
Costa Leste e CANADÁ. Em Lisboa, o evento terá lugar no auditório da AICEP (Av. 5 de Outubro nº 101) e no 
Porto, decorrerá no auditório da DRE-Norte (Rua Direita do Viso, n.º 120).  

O relacionamento económico entre Portugal e a maior economia do mundo conhece novos desenvolvimentos. 
Para além da tendência de crescimento das exportações, identificamos como provavelmente a maior alteração no 
relacionamento bilateral Portugal-EUA, a visão e a capacidade empreendedora de algumas empresas 
portuguesas através das suas recentes atividades de investimento direto português nos EUA. 
 
Existem investimentos em setores muito diversos, mas podem identificar-se quatro clusters de atividade que têm 
merecido mais atenção por parte das empresas portuguesas. O primeiro é sem dúvida o sector da energia. Após o 
investimento da EDP Renováveis na aquisição da Horizon e posterior expansão comercial, verificou-se a entrada 
no mercado da Efacec, da Martifer Solar, da EIP e da DST Renováveis. Prevê-se que se venham a registar novas 
entradas no mercado, neste caso por parte de PME que fazem parte da cadeia de valor e subcontratação destas 
grandes empresas, e que estão nesta altura a identificar oportunidades de instalação no mercado americano. 
 
Portugal mantém, desde 1997, uma balança comercial positiva com os EUA, num caso único e singular no 
panorama do comércio bilateral português. Em 2012 as exportações portuguesas aumentaram 24,7%, 
consolidando 3 anos consecutivos de elevado crescimento, registando uma taxa de cobertura das exportações 
pelas importações de 194% (sendo que de jan. a set. de 2013, registou uma taxa de cobertura de 241%) 
 
Neste contexto, é relevante que, entre 2011 e 2012, tenham sido registadas variações percentuais positivas para a 
maioria dos produtos de maior expressão, registando-se crescimentos de: 70% - Cordas e Cabos, 65% - 
Medicamentos, 13% - Cortiça Aglomerada, 8% - Vinhos, 8% - Obras de Cortiça Natural, 2,5% - Componentes 
Automóveis, 1,5% - Têxteis-Lar, entre outros.  
 
De janeiro a setembro de 2013, as exportações de Portugal para os EUA de bens e serviços registaram um 
aumento de 5.6%. 
 
O Canadá é um dos países mais desenvolvidos do Mundo, membro do G7, do G20 e de várias outras principais 
organizações internacionais. Tem uma economia aberta, globalizada,  bastante sofisticada e de grande 
dimensão, que em termos de PIB é a 11ª maior economia do Mundo (WB, 2012). O setor dos serviços tem um 
peso fundamental, mas o Canadá é igualmente uma potência industrial, tecnologicamente muito avançado e um 
país riquíssimo em recursos naturais e energéticos.  
 
O Canadá é ainda um dos principais países exportadores e importadores mundiais, bem como um dos grandes 
investidores e recetores em termos de investimento direto estrangeiro. No contexto norte-americano, a economia 
canadiana é em larga medida determinada pelo seu enquadramento no espaço NAFTA (com os EUA e o México). 
Por esse motivo, para além das imensas oportunidades que este mercado oferece às empresas portuguesas, 
pode ser também uma porta de entrada para o grande mercado norte-americano, por via de relações com 
empresas canadianas que atuam em ambos os lados da fronteira. 
 
As relações comerciais com Portugal são sólidas e de longa data. O relacionamento bilateral tem uma expressão 
ainda relativamente modesta, mas há certamente grande potencial para crescer. A balança comercial entre os dois 
países é tradicionalmente favorável a Portugal, sendo de assinalar a atual tendência de crescimento das nossas 
exportações para o Canadá, que em 2013 aumentaram mais de 21%, atingindo um valor de $375.3 milhões 
(Statistics Canada). Os dados disponíveis para o mês de janeiro do corrente ano confirmam esta tendência, 
registando uma subida de 12.5%. 
 
A estrutura das nossas exportações é diversificada, incluindo agro-alimentares, máquinas e equipamentos, 
equipamento automóvel, combustíveis, cortiça, calçado, confeções, têxteis, produtos farmacêuticos, produtos 
plásticos, químicos e muitos outros. Segundo dados do INE, em 2012 contaram-se 1165 empresas nacionais que 
efetuaram exportações para o Canadá. Do lado canadiano vêem-se oportunidades no mercado português, não só 
para importação de produtos canadianos, mas também como destino de investimento (destaca-se o setor mineiro) 
e pela oferta turística. 
 
As projeções correntes para a economia canadiana continuam a indicar crescimento sólido ainda que moderado, 
estimando-se um aumento do PIB para 2014 em torno dos 2.3%  e 2.5% para 2015. 



   

 

 
 
 
 
 
 
No horizonte temporal próximo está um novo quadro de relacionamento bilateral entre o Canadá e a União 
Europeia, função do Acordo CETA assinado em outubro passado, e cuja entrada em vigor se espera para antes 
do final de 2015. Este Acordo vai criar grande abertura dos mercados em ambos os lados e incrementa 
largamente o comércio entre o Canadá e a UE. O Acordo visa o desmantelamento das barreiras tarifárias ainda 
existentes, facilitar o investimento, o acesso a mercados públicos, implementar formas efetivas de cooperação 
regulamentar e de resolução de diferendos, facilitar o movimento de técnicos e quadros de empresas, o 
reconhecimento de credenciais, a proteção da propriedade industrial, outras medidas de fomento do 
relacionamento económico bilateral. Naturalmente, isto vai criar muitas oportunidades também para as empresas 
portuguesas, e por isso é importante que comecem desde já a preparar-se. 

 
Dinamizar as nossas exportações para os EUA e CANADÁ é prioridade da AICEP, pelo que, atentos às 
necessidades concretas dos nossos clientes, convidamo-lo a participar neste ABC Mercado, contando 
com a presença da Diretor Coordenador da AICEP em Nova Iorque, Rui Boavista Marques e pelo Diretor da 
AICEP em Toronto, Raúl Travado, que (via webex), nos apresentarão o quadro de oportunidades que estes 
mercados propiciam às empresas portuguesas. 
 
Aproveite esta ocasião para saber mais acerca do potencial destes mercados e conhecer as possibilidades 
que os mesmos lhe oferecem para fazer crescer o seu negócio! 
 
A participação é gratuita e as empresas interessadas podem inscrever-se online até às 13h00 do próximo dia 05 
de maio*. 
 

Consulte os programas e inscreva-se, clicando no seguinte link/botão (prima Ctrl+Click)  
 

 
ou digitando www.portugalglobal.pt/abcmercados. 
 
*N.º de inscrições limitado a um participante p/empresa. N.º global de inscrições condicionado à capacidade do local de realização do evento. 
Prazo para inscrição será encurtado, uma vez atingida a lotação máxima dos locais de realização deste evento. 

 

Para esclarecimentos adicionais, contacte o seu Gestor de Cliente. 


