
América Latina 

Diferentes oportunidades 



• Missão: estreitar relações culturais, 
cientificas  e económicas entre AL e 
Portugal e vice-versa. 

• Fundada em 1998, como uma divisão da 
Câmara Municipal de Lisboa + Embaixadas 
latino-americanas  

• 2007 - Associação sem fins lucrativos + 

• Associados empresa e Ministério dos 
Negócios Estrangeiros 

Casa da América Latina 





• Um mercado com cerca de 600 milhões de habitantes; 

• Segundo as Nações Unidas e num contexto de desaceleração do 
comércio mundial, a América Latina revela resistência, fundada no 
fortalecimento da cooperação regional e estabilidade nas politicas 
económicas definidas por alguns países da região; 

• Desafios importantes em áreas como: preservação do ambiente, 
aumento e valorização da produtividade e protecção social, gestão 
de grandes metrópoles, melhoria dos seus sistemas de transporte 
ou saneamento básico, alojamento das populações mais 
desprotegidas e segurança; 

• Previsão do crescimento do PIB na região para 2015 entre 0,5% e 
1%; 

 

 

América Latina 



• Investimento em políticas económicas e sociais que promovem a 
redução da pobreza e o surgimento da classe média; 

 

• Principais sectores de investimento na região : Indústria agro-
alimentar, a indústria mineira,  indústria petrolífera, turismo, 
construção civil, energia e novas tecnologias; 

 

• 50% da população foi utilizadora da internet em 2014 – 
Investimento em programas tipo “Magalhães”, StartUp Chile, forte 
investimento nas infra-estruturas de suporte. 

 

 

 

 

América Latina 



Taxa de Crescimento do PIB na AL, 2014 



Taxas de participação, ocupação e desemprego 
de homens e mulheres na AL, 2014 





População por grupos de idade, segundo 
sexo 



Comércio bilateral AL/Portugal 

Bom exemplo de diversificação do destino das exportações portuguesas 
(muito dependentes da Europa, Palop e Nafta), mas ainda pouco 
expressivo em termos globais. 

 

 

 

 

 

• Diplomacia económica portuguesa iniciou-se com o Brasil, esforço 
alargado a toda a América Latina, a partir dos anos 2000 obteve resultados 
que fogem às estatísticas oficiais. 

POSIÇÃO E QUOTA DA A. LATINA Unid. 2009 2010 2011 2012 2013 
2014 

Jan/Jul 
  

América Latina como cliente de Portugal % Export. 3,2 4,2 4,3 4,5 4,4 3,8 

América Latina como fornecedor de Portugal % Import. 3,0 3,5 4,2 4,3 3,0 3,0 

Fonte: Banco de Portugal 



• Diplomacia económica entre pares e cidades: Exemplos – Casa da América 
Latina, União das Cidades Capitais Ibero-americanas, Invest Lisboa, AIP, 
AEP surgimento de novas Câmaras de Comércio da região; 

• A importância da celebração de tratados para evitar a dupla tributação – 
Panamá, Peru, Colômbia; 

• Portugal é visto também como uma porta de entrada para a Europa por 
parte dos países da América Latina, mas sobretudo como porta, ou 
intermediário para África; 

• Apesar de uma crescente diversificação das relações comerciais bilaterais 
com os países da região, verifica-se ainda o predomínio das trocas com o 
Brasil, alterou-se a relação com a Venezuela, ultrapassada pelo México e o 
surgimento de países como Colômbia, Peru, Uruguai ou Paraguai. 

 

Comércio bilateral AL/Portugal 



o População: 121 milhões de habitantes 

o Taxa de crescimento do PIB 2014/2015: 2,1%/2,5% 

o Taxa de inflação 2014/2015: 4,0%/3,0% 

o Outros indicadores relevantes: 
– Crescimento do PIB estimado 2016: 2,5% e 3,5% 

– Taxa de desemprego 2014/2015: 4,8%/4.4% 

– 2º sócio comercial na região a seguir Brasil 

– País membro da Aliança do Pacífico 
 

México: Indicadores relevantes 

Fonte : FMI (World Economic Outlook - abril de 2015); 



o Produção de bens e serviços:  
 

Indústrias estratégicas a destacar 
• Aeroespacial; Automóvel; Electrodomésticos; Electrónico; Energias 

Renováveis; Tecnologias da Informação; Turismo 

 

 

 

• Exportações de Portugal: 196 milhões de Euros 

• Importações de Portugal: 49 milhões de Euros 

      Fonte INE 

México: Informação relevante 

Relação Portugal/México 



o Setores com potencial para a cooperação com Portugal: 
 

Importações do México para Portugal: 
• 1º exportador mundial de Televisões (Flat Screen TVs) e 6º de telemóveis; 7º Produtor e 

4º Exportador Mundial de Automóveis; 5º Exportador de Peças para Automóveis; 3º 
Exportador de Serviços TI; 4º Exportador de Computadores; Exportador Líder de Pera 
Abacate, Papaia, Manga, Tomate, Goiaba, Cerveja e Tequila. 

Exportações de Portugal para o México: 
• Vestuário; Calçado; Têxteis para o Lar; Cerâmica e Porcelana; Vidro e Cristais; Artigos de Pele; 

Brindes; Vinhos de Mesa e Porto; Alimentos em Conserva; Alimentos Congelados. 

Investimento: 
• Infra-estrutura; Moldes para Plástico; Energias Renováveis; Saneamento; Electricidade; TICS; 

Turismo. 

 

México: Informação relevante 



• Oportunidades de Negócio no Estado Mexicano de Tlaxcala – 
        Hoje, 15h00, Embaixada do México 

 

• País em destaque - Portugal Exportador 2015  

     19 novembro - Centro de Congressos AIP 

- www.portugalexportador.pt 

• Mais informações:  
 
– CAL – www.casamericalatina.pt 

– Embaixada do México em Portugal - embamex.sre.gob.mx/portugal 

– Promexico - www.promexico.gob.mx/ 

 

México: Próximos eventos 

http://www.portugalexportador.pt/
http://embamex.sre.gob.mx/portugal
http://embamex.sre.gob.mx/portugal
http://www.promexico.gob.mx/
http://www.promexico.gob.mx/


• População: 16 milhões de habitantes 

• Divida Externa Pública como % do PIB (2014): 17,40%   

• Taxa de crescimento do PIB 2014: 3,8% 

• Taxa de inflação 2014/2015: 4,14% 

• Outros indicadores relevantes: 
– Moeda Dolar 

– Taxa de desemprego (junho 2015): 5,58% 

– Notável diminuição da pobreza 

– Expansão da classe média 
 

Equador: Indicadores relevantes 



o Produção de bens e serviços:  

 

• 1º exportador mundial de banana; 

• 1º exportador de atum UE28; 

• 3º maior fornecedor de flores UE28; 

• Maior produtor mundial de cacau fino de aroma; 

• 1º exportador de camarão. 

Equador: Informação relevante 



o Exportações de Portugal para Equador  

     (janeiro-julho 2015): 

 

– Materiais e equipamentos para construção  civil; 

– Cosméticos; 

– Textéis (vestuário). 

Equador: Informação relevante 



o Importações de Portugal para Equador 

    (janeiro-julho 2015): 

 

– Peixe e mariscos; 

– Rosas e flores frescas; 

– Banana e frutas tropicais; 

– Artesanato. 

 

Equador: Informação relevante 



•  Exportações de Portugal para Equador:  

– 7,7 milhões de euros 

• Importações do Equador para Portugal:  

– 8,6 milhões de euros 

• Investimento: 
– Construção-Civil – estradas, barragens hidroeléctricas, serviços 

petrolíferos e refinarias, energias renováveis, turismo, agro-indústria, 
ciência e tecnologia (Ciudad del Conocimiento- YACHAY: 
www.yachay.gob.ec). 

 

Equador: Informação relevante 



o População: 6,3 milhões de habitantes 

o Produto Interno Bruto 2013 (PIB-estimado): 24 mil milhões de 
dólares 

o Taxa de crescimento do PIB 2014/2015: 2.2 %/2.5 % 

o Taxa de inflação 2013: 1,9 %  

o Moeda Dolar 

o Outros indicadores relevantes: 
– Valor médio anual de salário por habitante: 3,850 dólares 

– 17 zonas francas e 5 parques industriais e de serviços - 
incentivos fiscais 
 

El Salvador: Indicadores relevantes 



o Investimento  

 

o Indústrias estratégicas a destacar 

• Aeronáutica, Agro-indústria, Energia (diversificação da 
matriz energética - energias renováveis),  

• Turismo, Tecnologias de informação, telecomunicações 

(143 telemóveis por cada 100 habitantes, interligação directa 
com os Estados Unidos através das redes como EMERGIA, 
ARCOS, MAYA 1 e RED1) 

 

El Salvador: Informação relevante 



o Relações económicas bilaterais Portugal/El Salvador 

  

• Exportações de Portugal para El Salvador: 6,7 Milhões 
Euros; 

• Importações de Portugal de El Salvador:  0,3 Milhões 

de Euros 

 

El Salvador: Informação relevante 



o Relações económicas bilaterais Portugal/El Salvador 

  

• Importações de El Salvador para Portugal (produtos): 

 - Têxteis (vestuário e outros), produtos agrícolas;  

• Exportações de Portugal para El Salvador: 

 - Têxteis (vestuário),  máquinas e aparelhos, plásticos e 
 borracha, pastas celulósicas e papel. 

 

El Salvador: Informação relevante 



Obrigada! 

Cristina Valério 
Coordenadora Programação Económica e Empresarial da Casa da América Latina 

cvalerio@casamericalatina.pt 

 


