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Acréscimos e decréscimos das exportações por produtos e mercados
- Evolução mensal - setembro de 2021

Walter Anatole Marques1

1. Nota introdutória
Analisa-se neste trabalho onde incidiram os maiores acréscimos e decréscimos das exportações portuguesas de mercadorias, por produtos e por mercados, no período acumulado de
janeiro a setembro e no mês autónomo de setembro de 2021, face aos períodos homólogos
de 2020. Analisa-se também a evolução comparada do valor das exportações mensais não
acumuladas, por grupos de produtos, de janeiro de 2020 a setembro de 2021. São para este
efeito utilizados dados de base divulgados no portal do Instituto Nacional de Estatística (INE),
em versão definitiva para 2020 e preliminar para 2021, com última atualização em 9 de novembro de 2021.
2. Exportações no período acumulado de janeiro a setembro de 2020-2021
No período acumulado de janeiro a setembro de 2021 as exportações de mercadorias cresceram em valor +20,1% face ao mesmo período de 2020 (+7,8 mil milhões de Euros). À excepção do grupo “Aeronaves, embarcações e partes” (-29 milhões de Euros), registaram-se acréscimos nos restantes dez grupos de produtos considerados (definição do conteúdo dos grupos
em Anexo), sendo por ordem decrescente de valor: “Minérios e metais” (+1,4 mil milhões),
“Químicos” (+1,3 mil milhões), “Máquinas, aparelhos e partes” (+1,2 mil milhões), “Energéticos” (+975 milhões), “Produtos acabados diversos” (+602 milhões), Agro-alimentares” e
“Têxteis e vestuário” (+569 milhões cada), “Material de transporte terrestre e partes” (+546
milhões), “Madeira, cortiça e papel” (+519 milhões) e “Calçado, peles e couros” (+152 milhões).

Considerando a partição entre espaço Intra UE-27 (Reino Unido e Irlanda NT, excluído) e
espaço Extra-UE, verifica-se que neste período, no seio da Comunidade, as exportações
(expedições), que representaram 71,1% do Total em 2021, cresceram +19,3% face ao ano
anterior (+5,4 mil milhões de Euros).
Por sua vez, para fora da Comunidade as exportações registaram um aumento de +22,1%
(+2,4 mil milhões de Euros).
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Em termos globais, os maiores acréscimos couberam a Espanha (+2,5 mil milhões de Euros)
e à França (+822 milhões). Seguiram-se os EUA (+673 milhões), a Alemanha (+456 milhões),
a Itália (+413 milhões), os Países Baixos (+364 milhões), Marrocos (+309 milhões), o Reino
Unido (+291 milhões), a Bélgica (+267 milhões), Gibraltar (+234 milhões), a Polónia (+146
milhões), a China (+137 milhões) e a Suécia (104 milhões).
Os principais decréscimos ocorreram nas exportações para Provisões de Bordo Intra-UE (-81
milhões de Euros), Taiwan (-46 milhões), Irlanda (-39 milhões), Áustria (-21 milhões), Suíça
(-12 milhões e Malásia (-10 milhões de Euros).
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3. Exportações no mês de setembro de 2021 (não acumulado) face a 2020, por
Grupos de Produtos
Os grupos de produtos com maior peso nas exportações no mês de setembro de 2021, não
acumulado, foram “Máquinas, aparelhos e partes” (15,0%), “Químicos” (14,2%), “Agro-alimentares” (13,9%), “Material de transporte terrestre e partes” (11,5%) e “Minérios e metais”
(11,4%).
Seguiram-se os grupos “Produtos acabados diversos” (9,2%), “Madeira, cortiça e papel”
(7,5%), “Têxteis e vestuário” (7,3%), “Energéticos” (6,1%), “Calçado, peles e couros” (3,1%)
e “Aeronaves, embarcações e partes” (0,7%).
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Registaram-se acréscimos (em Euros) nas exportações de oito dos onze grupos de produtos,
com destaque para “Minérios e metais” (+184 milhões), “Químicos” (+165 milhões), “Energéticos” (+144 milhões), “Agro-alimentares” (+98 milhões), “Máquinas, aparelhos e partes”
(+90 milhões), “Madeira, cortiça e papel” (+80 milhões), “Têxteis e vestuário” (+33 milhões)
e “Calçado, Peles e couros” (15 milhões de Euros).
Os decréscimos incidiram nos grupos “Material de transporte terrestre e partes” (-269 milhões de Euros), “Produtos acabados diversos” (-18 milhões) e “Aeronaves, embarcações e
partes” (-5 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”, com um peso de 15,0% do Total no mês de Setembro,
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 os respectivos acréscimos e decréscimos.
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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 setembro de
2021.
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ANEXO
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