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Enquadramento
Política Governamental
Os Estados Unidos da América são um República Federal
Constitucional, com um sistema parlamentar dividido em 2 câmaras:
Senado e a Câmara dos Representantes. O presidente é o chefe de

estado e do governo. Atualmente, este cargo é ocupado por Joseph R.
Biden Jr. desde o início de 2021.
Demografia
A população dos Estados Unidos da América equivale a 4,25% da

população mundial. Com uma densidade populacional de 36

Língua: Inglês

habitantes/km2, 82,8% da população dos Estados Unidos está

Moeda: Dólar Americano
(USD)

presente nas regiões urbanas. A idade média neste país é de 38,5 e a

PIB: 20.893.700 M$ (2020)

expectativa de vida é de 79,1 anos.

População: 329.484.123 (2020)

Economia

Capital: Washington DC

Os EUA têm a economia tecnologicamente mais poderosa do mundo.
As

empresas

americanas

lideram

os

avanços

tecnológicos,

especialmente, no que diz respeito a computadores e equipamentos

farmacêuticos, aerospaciais e militares. No entanto, em 2014, após
um século enquanto maior economia do mundo, os EUA foram
ultrapassados pela China. O impacto da Covid-19 levou a uma quebra
do PIB face a anos anteriores, tendo registado em 2020 um valor de

20,930 triliões de dólares. Não obstante, a economia norte-americana
representa cerca de 15,9% do PIB mundial.
Indicadores

2017

2018

2019

2020

PIB (Milhões de dólares)

19.479.600

20.527.200

21.372.600

20.893.700

Inflação (%)

2,14

2,44

1,81

1,25

Desemprego (%)

4,36

3,9

3,67

8,31

Saldo Comercial (Biliões
de dólares)

-513,79

-579,94

-576,9

-681,7

Principais Estados: Nova Iorque, New
Jersey e Pensilvânia.
Área
9,833,517 km2
América do Norte
Fronteiras: Canadá e México
Clima: O clima dos Estados Unidos varia
devido a alterações na latitude, a uma
série de características geográficas,
incluindo montanhas e desertos.
Geralmente, no continente, o clima dos
Estados Unidos torna-se mais quente
quanto mais a sul se viaja, e mais seco
quanto mais a oeste, até chegar à costa
ocidental.

Fonte: Statista, Country Economy & World Bank 2020.
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Comércio internacional – Principais Mercados
Em 2020, os Estados Unidos da América importaram 2 407 543 964 milhares de USD e exportaram 1 431 406 392 milhares

JAPÃO

REINO
UNIDO

ALEMANHA COREIA DO
SUL

PAÍSES
BAIXOS

BRASIL

30 496 320

35 046 885

45 520 531

51 218 023

57 795 071

59 009 600

64 097 722

212 671 751

124 648 519
CHINA

TAIPEI

JAPÃO

78322276

83211920

117411804

ALEMANHA VIETNAME COREIA DO
SUL

62456557

CANADA

65779126

MÉXICO

122484226

IM P O RTAÇÕ ES D O S ES TAD O S U N ID O S DA AM ÉRICA P O R PAÍS ,
2020

75568876

CHINA

MÉXICO

277349019

457174167

CANADA

EX P O RTAÇÕ ES D O S ES TAD O S U NID O S DA AM ÉRICA P O R PAÍS ,
2020

328868859

255 149 315

de USD.

SUÍÇA

IRLANDA

TAIPEI

Fonte: ITC-Trade Map, 2020
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Comércio Internacional – Produtos Principais
Os gráficos abaixo ilustram os principais produtos importados e exportados pelos EUA, em 2020.
•
•

34 686 628

36 320 212

•

51 376 633

60 037 381

81 629 598

•
•

81 861 045

95 175 568

102 587 451

Valor de Produtos Importados

104 948 207

145 659 382

IMPORTAÇÕES DOS EUA POR
PRODUTO, 2020, MILHARES DE
DÓLARES

•
•
•
•
•

114 494 333

EXPORTAÇÕES DOS EUA POR
PRODUTO, 2020, MILHARES DE
DÓLARES

•
•

•

Valor de Produtos Exportados

•

26 090 951

28 022 805

28 091 200

33 166 077

33 344 747

44 212 664

45 642 596

•

50 285 962

60 709 450

•

•
•
•
•

NC 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos
automóveis principalmente concebidos para o
transporte de pessoas
NC 8471 - Máquinas automáticas de processamento de
dados e suas unidades; leitores magnéticos ou óticos,
máquinas
NC 9999 - Mercadorias não especificadas
NC 8517 - Aparelhos telefónicos, incluindo telefones
para redes celulares ou para outras redes sem fios
NC 3004 - Medicamentos que consistem em produtos
mistos ou não misturados para usos terapêuticos ou
profiláticos
NC 2709 - Óleos de petróleo e óleos obtidos a partir de
minerais betuminosos, em bruto
NC 8708 - Peças e acessórios para tratores, veículos
automóveis para o transporte de dez ou mais pessoas
NC 3002 - Sangue humano; sangue animal preparado
para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico;
anti-soros
NC 2710 - Óleos de petróleo e óleos obtidos a partir de
minerais betuminosos (excluindo petróleo bruto);
NC 7108 - Ouro, incl. banhado a ouro com platina, em
bruto ou não mais trabalhado que semimanufacturado

NC 9999 - Mercadorias não especificadas
NC 2710 - Óleos de petróleo e óleos obtidos a partir de
minerais betuminosos (excluindo petróleo bruto)
NC 2709 - Óleos de petróleo e óleos obtidos a partir de
minerais betuminosos, em bruto
NC 8703 - Automóveis de passageiros e outros veículos
automóveis principalmente concebidos para o
transporte de pessoas
NC 8542 - Circuitos integrados electrónicos; partes dos
mesmos
NC 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos
NC 8708 - Peças e acessórios para tractores, veículos
automóveis para o transporte de dez ou mais pessoas
NC 8517 - Aparelhos telefónicos, incluindo telefones
para redes celulares ou para outras redes sem fios
NC 9018 - Instrumentos e aparelhos utilizados nas
ciências médicas, cirúrgicas, dentárias ou veterinárias
NC 3002 - Sangue humano; sangue animal preparado
para usos terapêuticos, profilácticos ou de diagnóstico;
anti-soros

Fonte: ITC-Trade Map, 2020
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Principais Indústrias

Infraestruturas

Em termos setoriais, em 2019, o sector agrícola contribuiu com

Dado o seu nível de desenvolvimento económico e

cerca de 0,9% para o PIB, um valor semelhante ao apresentado

tecnológico, os EUA apresentam sistemas de

no ano anterior. Nesse mesmo ano, 18,2% veio da indústria, um

transporte marítimo, terrestre e aéreo bastante

declínio face ao ano transato. Por fim, o sector dos serviços foi o

desenvolvidos. Embora exista grande capacidade

que mais contribuiu para o PIB, com 77,2%, um ligeiro

de carga e transporte, a necessidade de renovações

crescimento face a 76,8% do ano anterior.

em meios de transporte, como as infraestruturas

PIB por setor (2019)
0,90% 18,20%

ferroviárias, tem vindo a crescer ao longo dos

últimos anos. Em 2021, o Presidente Biden
anunciou

um

plano

de

renovação

das

infraestruturas dos EUA no valor de 1 trilião de
77,20%

Fonte: Statista, 2021

PIB setor primário
PIB setor secundário

No setor agrícola, as indústrias da mineração ganham destaque,

assim como as indústrias da silvicultura, agricultura e pesca. No

dólares.
Principais Portos: Charleston, Hampton Roads,
Houston, Long Beach, Los Angeles.
Principais Aeroportos: Atlanta, Dallas, Denver,
Chicago, Los Angeles.
Logistics performance index (LPI)
5
4
3
2
1

setor secundário, sublinha-se a relevância da indústria da
manufatura e da construção, que representam 10,8% e 4,3% do

Timeliness

PIB dos Estados Unidos, respetivamente. Relativamente ao setor
terciário (serviços), enfatiza-se sobretudo o papel dos serviços às
empresas, de seguros e financeiros – responsável, em 2020, por
22,3% do PIB - assim como também a indústria imobiliária.
Acordos Internacionais
Enumeram-se em seguida os principais acordos internacionais
dos EUA:
• Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO);

Tracking &
Tracing

LPI
Customs

Infrastructure

Logistics
competence
EUA

International
Shipments
Portugal

Escala: 1: Baixo; 5: Alto;
Fonte: World Bank, 2020.

• Fundo Monetário Internacional (IMF);

Os EUA apresentam uma melhor classificação no

• Organização do Comércio Internacional (OMC);

ranking LPI face a Portugal, ocupando o 14º e o

• Banco Mundial;

23º, respetivamente. Não obstante, Portugal

• Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Económico (OCDE);

destaca-se ao ocupar uma melhor posição nas

• Organização para a Segurança e Cooperação na Europa
(OSCE).

categorias

de

“Timeliness”

e

“International

Shipments”.
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Comércio Bilateral – EUA-Portugal
Em 2020, os EUA exportaram 1 650 382 milhares de dólares em produtos, para Portugal. Por outro lado, importaram 4 046 985 milhares
de dólares em produtos, de Portugal.

Produtos Importados de Portugal, 2020 (em
milhões de dólares)
NC 9029
NC 6302

•

101 808

•
•
•

102 406

NC 6403

111 696

NC 2204

120 301

•

NC 1509

134 792

•

NC 4503

155 471

NC 3004

163 117

NC 9999

163 908

NC 4011

178 084

•
•

•

NC 2710

717 193

•

Valor dos Produtos Importados de Portugal

NC 2710 - Óleos de petróleo e óleos obtidos a partir
de minerais betuminosos (excluindo petróleo bruto);
NC 4011 - Novos pneumáticos, de borracha
NC 9999 - Mercadorias não especificadas
NC 3004 - Medicamentos que consistem em produtos
mistos ou não misturados para usos terapêuticos ou
profiláticos
NC 4503 - Artigos de cortiça natural (excluindo cortiça
em blocos quadrados ou retangulares, placas, folhas
NC 1509 - Azeite e suas frações obtidas a partir do
fruto da oliveira unicamente por via mecânica
NC 2204 - Azeite e suas frações obtidas a partir do
fruto da oliveira unicamente por via mecânica
NC 6403 - Calçado com sola exterior de borracha,
plástico, couro ou couro reconstituído e parte
superior
NC 6302 - Roupa de cama, de mesa, de toucador e de
cozinha de todos os tipos de materiais têxteis
NC 9029 - Contadores de revoluções, contadores de
produção, taxímetros, milímetros, pedómetros e
similares

Produtos Exportados para Portugal, 2020 (em
milhões de dólares)
NC 1001

12 379

NC 8417

12 525

NC 3901

21 342

NC 3002

23 149

NC 8803

26 650

NC 8411

•
•
•
•
•
•

127 249

NC 1201

•

152 838

NC 9999

225 086

NC 2709

•
•

262 424

NC 2711

328 958

•

NC 2711 - Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos
gasosos
NC 2709 - Óleos de petróleo e óleos obtidos a partir
de minerais betuminosos, em bruto
NC 9999 - Mercadorias não especificadas
NC 1201 - Feijão de soja, mesmo partido
NC 8411 - Turborreatores, turbopropulsores e outras
turbinas a gás
NC 8803 - Partes de aeronaves e naves espaciais da
posição 8801 ou 8802, n.e.s.
NC 3002 - Sangue humano; sangue animal preparado
para usos terapêuticos, profiláticos ou de diagnóstico;
anti-soros
NC 3901 - Polímeros de etileno, em formas primárias
NC 8517 - Aparelhos telefónicos, incluindo telefones
para redes celulares ou para outras redes sem fios;
NC 1001 - Trigo

Valor dos Produtos Exportados para Portugal
Fonte: ITC – Trade Map, 2020
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Acordos Bilaterais com Portugal
• Programa de Isenção de Visto (1986)
• Acordo de Cooperação e Defesa (1995)

• Programa de Parcerias Internacionais da FCT (2007)

Fonte: Portal Diplomático; US Embassy & Consulate in Portugal.

Oportunidades de Mercado
• Com a crescente globalização, as empresas norte-americanas viram-se obrigadas a restruturar as suas operações
nacionais e internacionais, o que as levou à procura de novas oportunidades em termos de fabrico de alto valor
acrescentado;
• O país tem apostado no desenvolvimento tecnológico, especialmente em tecnologia especializada em medicina,
educação, financeira e segurança;
• Ao longo dos últimos anos, têm surgido muitas oportunidades no país na área de produção de energia renovável,
incluindo o aumento de investimento, visto que é previsível que esta represente 10% do consumo total de energia.

Entraves Comerciais do Mercado
• Posicionado em 55º lugar na categoria “ease of starting a business” do Banco Mundial, o processo de iniciar um
negócio varia consoante o Estado ou até mesmo consoante a cidade, visto que todos os Estados têm os seus próprios
regulamentos;
• Mercado muito concorrencial dada a abertura e o nível de importações registadas pelo país;
• Os EUA têm um conjunto complexo de impostos federais, estatais e locais, sendo que existem mais de 80 000
jurisdições fiscais diferentes a nível nacional. O IRS (Internal Revenue Service) é a instituição responsável pelo
cumprimento rigoroso das regras fiscais.
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Informação Sobre Alguns Estados
Nova Iorque: O estado de Nova Iorque tem uma população de 19.453.561 habitantes e o seu PIB atingiu, em 2019, 1,5
triliões de dólares. Este estado é a terceira maior economia nos EUA, apenas atrás do Texas e da Califórnia e a cidade de
Nova Iorque é o principal centro de trabalho para banca, finanças e comunicação, sendo, também, um importante
centro de fabricação e porto de embarque, e dispõe, ainda, de um setor tecnológico próspero.

New Jersey: O estado de Nova Jersey tem uma população de 8.882.190 habitantes e o seu PIB atingiu, em 2019, 564
mil milhões de dólares. As indústrias que impulsionam a economia de Nova Jersey incluem os produtos farmacêuticos e
as ciências da vida, os serviços financeiros, o fabrico avançado, as tecnologias da informação e os transportes e logística.
Pensilvânia: O estado da Pensilvânia tem uma população de 12.801.989 habitantes e o seu PIB atingiu, em 2019, 728

mil milhões de dólares. A Pensilvânia tem a sexta maior economia dos EUA e alberga muitas das maiores empresas
públicas e privadas dos EUA. Com universidades de renome como a de Swarthmore, Haverford e a Universidade da
Pensilvânia, as empresas podem tirar partido da reserva local de licenciados.

Cultura Negocial
Língua de Negócios: O inglês é o idioma preferencial para a realização de negócios.
O que fazer/O que não fazer:
• A pontualidade é importante para os americanos, sendo que em algumas regiões a sua ausência é até considerada um
sinal de desrespeito;
• Em contexto negocial, os apertos de mão são esperados, à entrada e à saída;
• Deve utilizar-se o nome e o apelido da pessoa que se está a apresentar e revelar um pouco de informação acerca da
pessoa como qual o seu trabalho e onde trabalha;
• Em contexto laboral, deve utilizar-se o título profissional referente à pessoa em questão (ex. Professor Adams ou
Doctor Smith);
• Existe pouca conversa de circunstância, visto que é dada ênfase ao controlo do tempo (“Time is Money”);

• Os americanos preferem linguagem e comunicação simples e direta;
• Deve utilizar-se “Mr./Mrs.” em Estados mais conservadores;
• As reuniões podem parecer descontraídas, mas são levadas bastante a sério. Se houver uma agenda, esta será
seguida.

• A comunicação centra-se nos factos em vez de na relação. Se for feita uma apresentação, esta deverá ser direta e
suportadas por ajudas visuais (ex. Estatísticas);
• Relativamente a cartões, não existe uma etiqueta comum quanto a dá-los ou recebê-los, embora possam ser trocados.
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