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1. Nota introdutória
Neste trabalho pretende-se analisar onde incidiram os maiores acréscimos e decréscimos nas
exportações portuguesas de mercadorias, por produtos e por mercados, no período acumulado
de janeiro a maio e mês autónomo de maio de 2021, face a 2020, bem como a evolução
mensal comparada das exportações por grupos de produtos em 2020 e 2021. São para este
efeito utilizados dados de base divulgados no portal do Instituto Nacional de Estatística (INE),
em versões preliminares para os dois anos, com última atualização em 9 de Julho de 2021.

2. Exportações no período acumulado de janeiro a maio de 2020-2021
Nos primeiros cinco meses de 2021 as exportações de mercadorias cresceram em valor
+24,7% face a 2020 (+5,2 mil milhões de Euros). Registaram-se acréscimos nos onze grupos,
de produtos considerados (definição do conteúdo dos grupos em Anexo), cabendo os de maior
monta aos grupos “Material de transporte terrestre e partes” (+1,1 mil milhões de Euros),
“Máquinas, aparelhos e partes” (+865 milhões), “Químicos” (+741 milhões), “Minérios e metais” (+707 milhões), e “Produtos acabados diversos” (+579 milhões). Seguiram-se os grupos
“Têxteis e vestuário” (+342 milhões), “Energéticos” (+334 milhões), “Agro-alimentares”
(+263 milhões), “Madeira, cortiça e papel” (+129 milhões), “Calçado, peles e couros” (+85
milhões), e “Aeronaves, embarcações e partes” (+15 milhões de Euros).

Exportações por grupos de produtos
- Janeiro a Maio de 2020 e 2021 milhões de Euros

ABCDEFGHIJK-

Grupos de produtos

2020

TOTAL
Agro-alimentares
Energéticos
Químicos
Madeira, cortiça e papel
Têxteis e vestuário
Calçado, peles e couros
Minérios e metais
Máquinas, aparelhos e partes
Mat. transp. terrestre e partes
Aeronaves, embarc. e partes
Produtos acabados diversos

20 881
2 968
1 181
2 774
1 735
1 884
663
1 984
2 949
2 633
162
1 946

%
100,0
14,2
5,7
13,3
8,3
9,0
3,2
9,5
14,1
12,6
0,8
9,3

2021
26 032
3 232
1 515
3 516
1 864
2 225
749
2 691
3 814
3 724
177
2 525

%
100,0
12,4
5,8
13,5
7,2
8,5
2,9
10,3
14,7
14,3
0,7
9,7

TVH

Δ

24,7
8,9
28,3
26,7
7,4
18,1
12,9
35,6
29,3
41,4
9,1
29,7

5 151
263
334
741
129
342
85
707
865
1 091
15
579

Fonte: A partir de dados de base do INE - versões preliminares
com última actualização em 09 de julho de 2021.

Considerando a partição entre espaço Intra UE-27 (Reino Unido excluído) e Extra-UE, verificase que neste período, no seio da Comunidade, as exportações (expedições), que representaram 71,5% do Total, cresceram +25,7% face ao ano anterior (+3,8 mil milhões de Euros).
Por sua vez, para fora da Comunidade as exportações registaram um aumento de +22,1 (+1,3
mil milhões de Euros).
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O Total para o espaço Intracomunitário foi aqui calculado, para ambos os anos, por somatório
dos valores dos atuais parceiros de Portugal, acrescido das provisões de bordo, países não
determinados e confidencialidade, quando atribuídos à União Europeia.

Em termos globais, os maiores acréscimos couberam a Espanha (+1,6 mil milhões de Euros)
e à França (+764 milhões).
Seguiram-se a Alemanha (+400 milhões), a Itália (+281 milhões), os EUA (+266 milhões),
Marrocos (+238 milhões), os Países Baixos (+211 milhões), o Reino Unido (+189 milhões), a
Bélgica (+144 milhões), Gibraltar (+141 milhões) e a China (+116 milhões).
Os principais decréscimos ocorreram nas exportações de Provisões de Bordo, tanto Intra-UE
(-123 milhões de Euros) como Extra-UE (-78 milhões).
Seguiram-se Taiwan (-31 milhões), Angola (-30 milhões), a Irlanda (-18 milhões), os Emiratos
(10 milhões) e o Brasil (-9 milhões de Euros).
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3. Exportações no mês de maio de 2021 (não acumulado) face a 2020, por grupos
de produtos
Os grupos de produtos com maior peso nas exportações portuguesas no mês de maio de 2021,
não acumulado, foram “Máquinas, aparelhos e partes” (14,6%), “Químicos” (13,8%), “Agroalimentares” (13,0 %), “Material de transporte terrestre e partes” (12,8%), “Minérios e metais” (11,3%) e “Produtos acabados diversos” (9,7%).
Seguiram-se os grupos “Têxteis e vestuário” (8,3%), “Madeira, cortiça e papel” (7,6%), “Energéticos” (5,4%), “Calçado, peles e couros” (2,7%) e “Aeronaves, embarcações e partes”
(0,8%).
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Registaram-se acréscimos nas exportações de todos os grupos de produtos.
Destaque para os grupos “Máquinas, aparelhos e partes” (+289 milhões de Euros), “Material
de transporte terrestre e partes” (+273 milhões), “Químicos” (+261 milhões), “Energéticos”
(+230 milhões), “Minérios e metais” (+227 milhões) e “Produtos acabados diversos” (+193
milhões). Seguiram-se os grupos “Agro-alimentares” (+130 milhões), “Madeira, cortiça e
papel” (+120 milhões), “Têxteis e vestuário” (+100 milhões), “Calçado, Peles e couros” (+52
milhões) e “Aeronaves, embarcações e partes” (+2 milhões de Euros).
No quadro seguinte encontram-se relacionados, por grupos de produtos, os maiores
acréscimos e decréscimos verificados nas exportações dos principais tipos de produtos,
definidos a dois dígitos da Nomenclatura Combinada (NC-2).
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O grupo “Máquinas, aparelhos e partes”, o grupo com maior peso no mês de Maio (14,6%),
engloba máquinas e aparelhos mecânicos e eléctricos muito diversificados. No quadro seguinte
encontram-se, desagregados a um nível mais fino (NC-4), os principais produtos exportados
em 2021 e respetivos acréscimos e decréscimos.

38 BMEP N.º 07|2021 – Em Análise

GPEARI | GEE

4. Evolução mensal comparada das exportações em 2020 e 2021, por grupos de produtos
Nos gráficos seguintes pode observar-se a evolução comparada do valor das exportações por
meses não acumulados, por grupos de produtos, no período de janeiro de 2020 a maio de
2021.
Como se pode observar, em todos os onze grupos de produtos se verificaram acréscimos no
mês de maio face às exportações efetuadas no mês homólogo do ano anterior, sendo a menos
significativa a relativa ao grupo “Aeronaves, embarcações e partes”.
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ANEXO
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