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INTRODUÇÃO 

 
 
A colónia americana do Reino Unido declarou a sua independência em 1776 e foi reconhecida como a 
nação dos Estados Unidos da América (EUA), na sequência do tratado de Paris, de 1793. No decurso 
dos séculos XIX e XX, o novo país expandiu-se pelo continente americano e 37 novos estados foram 
adicionados aos 13 originais. 
 
Os dois mais traumáticos acontecimentos da sua história foram a Guerra Civil (1861-65), em que a União 
dos estados do norte derrotou a Confederação dos estados secessionistas do sul, e a Grande Depressão 
de 1929, que se estendeu ao longo da década de 1930. 
 
As vitórias na I e II Guerras Mundiais e o fim da Guerra Fria, determinaram a sua ascensão no sistema 
internacional, tornando os EUA na maior potência mundial. 
 
Desde do fim da II Guerra Mundial, a sua economia alcançou um crescimento relativo constante, baixo 
desemprego e inflação, e rápidos avanços na tecnologia. 
 
 
SISTEMA POLÍTICO 
 
Constituição: Escrita, desde 17 de setembro de 1787. Última revisão constitucional em 1992. 
 
Sistema eleitoral: Nas Eleições Presidenciais, são eleitos o Presidente e o Vice-Presidente, de 4 em 4 
anos. As últimas eleições ocorreram a 6 de novembro de 2012, as próximas serão a 8 de novembro de 
2016. 
 
Nas Eleições Federais, todos os membros do Senado são eleitos para um mandato de 6 anos; todos os 
membros da Câmara dos Representantes e 1/3 dos Senadores vão a votos, de 2 em 2 anos.  
Quando coincide com as eleições presidenciais, são realizadas em simultâneo. As eleições que não 
coincidem com as Presidenciais são designadas de Intercalares (Midterm). 
As últimas eleições tiveram lugar a 6 de novembro de 2012, as próximas terão lugar a 4 de novembro de 
2014.  
 
NOTA: Ambas as eleições são realizadas na terça-feira depois da primeira segunda-feira de novembro, 
designado de Dia de Eleição (Election Day). 
 
Sistema de Partidos: Bipartidário. 
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Sistema de Governo: Presidencial. 
 
Forma de estado: Federal. 
 
Forma de Governo: República. 
 
Regime: Democracia. 
 
 
PODER POLÍTICO 
 
Chefe de Estado: Presidente Barack H. Obama (desde 20 de janeiro de 2009), membro do Partido 
Democrata. É auxiliado pelo Vice-Presidente Joe R. Biden (desde 20 janeiro de 2009), membro do 
Partido Democrata. 
O poder executivo está investido no Presidente, que é simultaneamente Chefe de Estado e de Governo e 
é responsável por implementar e executar as leis aprovadas pelo Congresso. O Vice-Presidente também 
faz parte do poder executivo, pronto para assumir a Presidência caso seja necessário. 
 
O Presidente e Vice-Presidente são eleitos para um mandato de 4 anos por sufrágio universal, indireto e 
secreto, através de colégio eleitoral. Este sistema elege um colégio de “eleitores” que, é eleito através de 
eleições diretas pelo Estado que representam. O número do colégio de “eleitores” de cada Estado 
equivale ao número de membros do Congresso desse Estado. 
Existem 538 “eleitores”, 435 membros da Câmara dos Representantes, 100 senadores e 3 “eleitores” do 
Distrito de Columbia, que lhe são atribuídos por ser o “Estado” menos populoso.  
 
Governo: O Gabinete é formado por 15 Departamentos, cada um liderado por um Secretário. Os 
secretários são nomeados pelo Presidente e confirmados pelo Senado. 
É um órgão consultivo e está encarregue de executar a administração do dia-a-dia do governo, através 
das agências federais e são os conselheiros mais próximos do Presidente. 
 
NOTA: O chefe do Departamento de Justiça é denominado Procurador-Geral. 
 
Parlamento: United States Congress. Bicameral, é constituído pelo Senado (Senate) e pela Câmara dos 
Representantes (House of Representatives). O poder legislativo está investido no Congresso. A 
legislação para ser aprovada e depois ratificada pelo Presidente, ela tem de ser votada por maioria em 
ambas as câmaras. 
Se a legislação for vetada pelo Presidente, ela pode ser outra vez aprovada por 2/3 por cada câmara, 
ultrapassando o veto do Presidente. 
 
Senado – Representa a câmara alta do Congresso. É formado por 100 senadores, 2 por cada Estado. 
Os senadores são eleitos por sufrágio universal, direto e secreto, através do sistema maioritário, em 
círculos eleitorais uninominais. Todos os senadores são eleitos de 6 em 6 anos, 1/3 são renovados de 2 
em 2 anos. 
O Senado tem o poder de ratificar tratados, confirmar os compromissos do Presidente que exigem 
consentimento 
 
O Vice-Presidente é formalmente o Presidente do Senado, como está estipulado na Artigo Primeiro da 
Constituição, mas a presidência do Senado é exercida pelo Presidente pro Tempore, senador eleito pelos 
seus pares. O seu voto pode ser decisivo, em caso da votação esteja empatada. 
Presidente – Patrick J. Leahy (desde 17 de dezembro de 2012), membro do Partido Democrata. 
 
Câmara dos Representantes – Representa a câmara baixa do Congresso. É formada por 435 membros 
e são eleitos por sufrágio universal, direto e secreto, através do sistema maioritário, em círculos eleitorais 
uninominais, por um mandato de 2 anos.  
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O número de membros a eleger por cada Estado corresponde, proporcionalmente, à sua população. Mas 
cada Estado tem o direito a ter, pelo menos, um representante.  
 
Qualquer legislação pode ser apresentada em qualquer uma das câmaras, contudo a Constituição refere 
que deve originar da Câmara dos Representantes. Tem o poder de destituir pessoas com cargos 
federais, através de voto maioritário; enquanto no Senado é preciso 2/3 para a aprovação da destituição. 
Presidente – John Boehner. É designado por Porta-Voz e é eleito pelos seus pares. É tradicionalmente o 
líder da liderança do partido, ao qual pertence e detém a maioria, na Câmara dos representantes. 
O Porta-Voz é a terceira figura de Estado, atrás do Presidente e Vice-Presidente. 
 
 
Principais Partidos Políticos 
 
Sendo um sistema bipartidário, só estão representados 2 partidos em ambas as câmaras: Partido 
Democrada (D) – Debbie Wasserman Schultz e o Partido Republicano (também conhecido por GOP – 
Grand Old Party) – Reince Priebus. 
 
Existem outros partidos mas com uma expressão muito menor: Partido “Os Verdes” (GP) e o Partido 
Libertário (L) – Nicholas Sarwark. 
 
 
Composição do Congresso 
 

Resultado das Eleições Intercalares de 6 de novembro de 2012 
 

  Senado       Câmara dos Representantes  
     100              435   

 
 

 Democratas (53)      Republicanos (234) 

 Independentes (2)      Democratas (199)   

 Republicanos (45)      Lugares vagos (2) 
 

113º Congresso dos Estados Unidos (2013-Atualidade)  
Data de tomada de posse: 03/01/2013 

 
 
 
Comissões (Comités) Permanentes 

 Comissão de Agricultura 

 Comissão de Apropriações 

 Comissão de Serviços Armados 

 Comissão de Orçamento 

 Comissão de Educação e Emprego 

 Comissão de Energia e Comércio 

 Comissão de Ética 

 Comissão de Serviços Financeiros 
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 Comissão de Assuntos Exteriores 

 Comissão de Segurança Interna 

 Comissão de Administração da Câmara 

 Comissão do Judiciário 

 Comissão de Recursos Naturais 

 Comissão de Supervisão e Reforma do Governo 

 Comissão de Regras 

 Comissão de Ciência, Espaço e Tecnologia 

 Comissão de Pequenas Empresas 

 Comissão de Transportes e Infraestruturas 

 Comissão de Assuntos dos Veteranos 

 Comissão de Medidas Fiscais (Ways and Means) 

 Comissão de Informações 
 
 
PODER JUDICIAL 
 
Supremo Tribunal – (9 Juízes; nomeados pelo Presidente e confirmados mediante aprovação do 
Senado - nomeação vitalícia). Tribunais de Segunda Instância, Tribunais Distritais e Tribunais de Primeira 
Instância:  
 
Sistema Legal – Common Law: O Common Law provém do direito inglês não escrito cuja primeira fonte 
do direito é a jurisprudência. Cada Estado possui o seu próprio sistema legal, baseado na Common Law 
inglesa, exceto o Estado da Louisiana.  
 
 
GEOGRAFIA 
 
Localização – Localizado na América do Norte. Fronteiras com Canadá (norte) e México (sul). Ao largo 
do Oceano Pacífico (oeste) e Oceano Atlântico (este). 
Área – 9.826.675 km2. 
Capital – Washington DC 
Outras Cidades – New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Dallas, Philadelphia. 
 
 
Organização territorial 
 
Está dividido em 50 Estados e 1 Distrito Federal (Columbia), 3,144 condados, cidades e 
aproximadamente 30.000 municípios 
Os EUA ainda têm territórios insulares que não fazem parte de qualquer Estado ou do Distrito Federal. A 
sua soberania reside no Congresso mas, em 4 desses territórios (Guam, Ilhas da Marianas do Norte, 
Porto Rico e Ilhas Virgens) funcionam com uma constituição local; e 3 territórios soberanos (Palau, Ilhas 
Marshall e estados Federados da Micronésia) com associação económica com os Estados Unidos. 
Os cidadãos destes territórios insulares não podem votar na eleição do Presidente e têm apenas uma 
representação sem direito a voto no Congresso. 
 
Cada Estado adota a separação de poderes (poder executivo, legislativo e judicial) da Lei Geral dos EUA 
(Constituição), mas têm de cumprir as linhas gerais da mesma. Contudo, cada Estado tem o seu próprio 
código civil e criminal. 
As funções dos Estados são a administração nas áreas principais como a segurança, saúde, educação, 
transportes e infraestruturas, mas que continuam a ser financiadas e reguladas pelo governo federal. 
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O Governador, que representa o Chefe de cada Estado, detém o poder executivo. A forma como é eleito, 
a duração do mandato, o número de mandatos a que pode concorrer e a data em que ocorrem as 
eleições, variam de Estado para Estado.  
O poder legislativo pertence à Legislatura (Legislature). Outras designações: Assembleia Geral (General 
Assembly), Tribunal Geral (General Court) ou Assembleia Legislativa (Legislative Assembly) 
É bicameral (exceto no Nebraska), e está dividido em Senado e Câmara dos Representantes. Os seus 
poderes variam de Estado para Estado. 
 
O Distrito de Columbia, formado oficialmente em 16 de julho de 1790, é o Distrito Federal americano e, tal 
como especificado pela Constituição dos EUA, tem um limitado poder local, diretamente governado pelo 
Congresso. Os habitantes de Washington não possuem representantes com poder de voto no Congresso. 
 
Os condados são o segundo nível de administração local. Algumas cidades fundem-se com os condados 
e formam as cidade-condados. A designação dos governantes e seus poderes varia consoante o Estado. 
 
 
DEMOGRAFIA 
 
Habitantes – 318,892,103 milhões de habitantes. 
Densidade populacional – 32,5 habitantes/km2. 
Grupos Étnicos – 79,96% Caucasianos, 12,85% Africanos, 4,43% Asiáticos, 0,97% Ameríndios 
Língua – 82,1% Inglês, 10,7% Espanhol, 3,8% Indo-europeu, 2,7% Asiático. Os EUA não têm língua 
oficial, mas tem estatuto de língua oficial em 28 Estados. A língua havaiana é oficial no Estado do Hawaii. 
Religião – 51,3% Protestantes, 23,9% Católicos Romanos, 1,7% Mórmons, 1,6% Cristãos, 1,7% Judeus. 
Mortalidade Infantil – 6,2 mortes/1000 nascimentos. 
Esperança Média de Vida – 79,56 anos. 
Literacia – 99%. 
 
 
ECONOMIA 
 
Unidade Monetária – Dólar Americano (USD) 
 
Os EUA possuem um nível de imigração bastante elevado que se reflete numa grande variedade de 
grupos étnicos, religiosos e culturais. Em 2011 os residentes nascidos no estrangeiro ascendiam a 40,4 
milhões, representando cerca de 13% da população. 
 
Em termos de recursos naturais, os EUA contam com grandes depósitos de ouro, petróleo, carvão e 
urânio. Ao nível da agricultura, o país está entre os maiores produtores mundiais de milho, trigo, açúcar e 
tabaco. A indústria americana é diversificada, destacando-se a produção de automóveis, de aviões e 
produtos eletrónicos. A economia do país é referenciada como uma das mais desenvolvidas em termos 
tecnológicos, tendo muitas das empresas americanas assumido posições cimeiras, especialmente nas 
áreas das tecnologias de informação, da medicina, do setor aeroespacial e do setor do equipamento 
militar. Segundo a UNESCO, os EUA posicionam-se em primeiro lugar em termos de investigação e 
desenvolvimento. 
 
No entanto, o setor com maior relevância económica dos EUA é o dos serviços, que absorve cerca de 
três quartos da população ativa. Atualmente estima-se que este setor contribua com 80% para a 
formação do PIB, enquanto a indústria representa 19% e o setor agrícola 1%.  
 
A economia dos EUA, a maior a nível mundial, foi o epicentro da crise global de 2008, consequência da 
explosão da bolha imobiliária, da crise do subprime e de toda a turbulência do setor financeiro que 
conduziram à estagnação da economia americana em 2008 e a uma forte contração em 2009 (-3,1% face 
a 2008). O consumo privado, o investimento, e a produção industrial assinalaram variações negativas 
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nestes dois anos, de forma mais acentuada em 2009, quando foram registadas taxas de -1,9%, -19,0% e 
-11,3%, respetivamente, face ao ano de 2008.  
 
Em 2010, a economia americana volta a crescer (+2,5% face ao ano anterior), quando as economias 
desenvolvidas aumentaram em média 2,9% (a Zona Euro cresceu em média 2,1%) e a China registava 
uma taxa de crescimento na ordem dos 10%. Em 2011, o PIB abrandou o ritmo de crescimento (+1,8% 
face a 2010), em linha com a procura interna que aumentou 1,8% (após o crescimento de 2,4% verificado 
em 2010).  
 
Em 2012 verificou-se uma aceleração do ritmo de crescimento face ao ano anterior, tendo a produção 
industrial aumentado 3,6% e a procura interna 2,1%. A taxa de inflação registou uma melhoria face a 
2011, fixando-se em 2,1%, e o desemprego desceu para 8,1%. Também o défice do setor público 
registou uma redução significativa (-6,8% do PIB), o mesmo acontecendo com o saldo da balança 
corrente (-2,8% do PIB). 
 

 
 
De acordo com os dados da Economist Intelligence Unit (EIU), destacam-se as seguintes perspetivas 
para a economia dos EUA para o período de 2013 a 2017:  

 O dinamismo do sector privado deverá contribuir para que a economia registe um crescimento 
de 1,9% em 2013; para o período 2014-2017 as projeções apontam para valores da ordem de 
2,5% (média anual);  

 

 O crescimento económico no período 2014-2017 terá por base o incremento do consumo 
privado, como resultado do aumento gradual do emprego e dos salários, e o dinamismo do 
investimento;  

 

 Os acordos alcançados do início de 2013 perspetivam uma conciliação do crescimento 
económico, com o controle da despesa pública e com uma subida de impostos, o que permitirá 
reduzir gradualmente o défice orçamental federal, que não deverá ultrapassar 2% do PIB em 
2016-2017. A dívida pública federal também deverá registar uma tendência decrescente, não 
indo além de 90% do PIB em 2017;  

 

 A política monetária expansiva vai permitir a manutenção das taxas de juro excecionalmente 
baixas até 2015, estimulando investimentos no setor privado. O investimento deverá registar 
variações positivas nos próximos anos com uma média de crescimento de 6,5% entre 2013 e 
2017;  

 

 Depois de 1,4% em 2013, a taxa de inflação rondará os 2,2% entre 2014 e 2017; em termos de 
desemprego prevê-se uma diminuição gradual, não indo além de 6% em 2017;  

 

 O défice da conta corrente não deverá ultrapassar 1,7% do PIB no final do período (2,8% em 
2012); prevê-se ainda que o dólar americano valorize relativamente ao euro entre 2014 e 2017.  
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Os grandes princípios orientadores da administração Obama passam pela recuperação da economia e a 
criação de emprego. O suporte ao american business tem sido evidente pela criação de medidas que 
incentivam a iniciativa e criatividade das empresas, providenciando reduções e benefícios fiscais, pela 
celebração e expansão de novos acordos comerciais internacionais, reformulação do sistema de registo 
patentes para salvaguarda das invenções americanas, eliminação de barreiras para startups, 
simplificação normativa e legislatória, de entre outras.  
Durante 2013 tornou-se igualmente clara uma nova tendência: a do regresso das multinacionais norte-
americanas à produção nos EUA, num sublinhar de uma nova competitividade industrial do país. 
 

 
 
Os EUA desempenham um papel fundamental nas relações comerciais internacionais, ocupando, em 
2013, o 2º lugar no ranking de exportadores (atrás da China), com 8,4% do valor global das exportações 
mundiais, e o 1º lugar no ranking de importadores, respondendo por 12,4% das importações mundiais. 
 
O saldo da balança comercial dos EUA é tradicionalmente deficitário tendo atingido 497 mil milhões de 
USD em 2013, a que correspondeu um coeficiente de cobertura das importações de 82%. Segundo a 
EIU, é expectável uma melhoria gradual deste indicador, em consequência de um empenho da política 
económica no sentido de maior contenção das importações e crescimento das exportações.  
 
Entre 2011 e 2013, as exportações americanas registaram um crescimento médio anual de 4,4%, ou seja, 
um ritmo ligeiramente superior ao das importações (2,8%). As estimativas da EIU, em termos nominais, 
para o ano de 2014 apontam para acréscimo diminuto nos dois fluxos do comércio externo (+0,8% e 
+0,4%, respetivamente, em relação às exportações e às importações). De acordo com as previsões, este 
diferencial de ritmo de crescimento de ambos os fluxos manter-se-á nos próximos anos. 
 

 
 
De acordo com o International Trade Centre (ITC), os principais clientes dos Estados Unidos são o 
Canadá e o México (33,3% do total exportado), seguidos pela China e Japão. Este grupo de países 
representou 45,1% das exportações totais americanas em 2012. 
 
O Canadá é um cliente fronteiriço que absorveu 19,0% do total exportado em 2013, verificando-se uma 
ligeira perda de quota nos últimos três anos.  
Na segunda posição surge o México (14,3%), que regista um aumento de quota nos últimos três anos. Os 
restantes clientes neste período apresentam uma posição relativamente estável.  
 
Ainda em termos de evolução, destaca-se a importância ganha pela China como cliente comercial dos 
Estados Unidos, que passou de uma quota de 2,1% em 2000 do total das vendas dos EUA para 7,2% em 
2012, ultrapassando o Japão em 2007, que agora ocupa o 4º lugar (em 2000 era o 3º maior cliente com 
uma quota de 8,4%).  
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No último ano, 64% das exportações dos EUA tiveram como destino os países da OCDE, sendo que 
cerca de 17,2% foram dirigidas aos países da União Europeia. Os principais clientes dos EUA dentro 
deste espaço geográfico, em 2013, foram o Reino Unido (5º cliente), a Alemanha (6º), a Holanda (9º), a 
França (11º), a Bélgica (14º) e a Itália (23º cliente), que em conjunto absorveram 14,3% do total 
exportado por este país.  
Portugal foi o 84º cliente dos EUA em 2013, sendo que as suas compras representaram 0,1% das 
exportações norte-americanas. 
 
No que diz respeito aos principais fornecedores dos EUA, destacam-se a China, o Canadá, o México e o 
Japão, que em conjunto foram responsáveis por 52,6% do total importado por este país em 2013.  
 
Nesse ano, a maioria dos bens importados pelos EUA teve origem em países da OCDE (55%), e 17% 
foram fornecidos pelos países da EU28. As importações provenientes da União Europeia registaram um 
aumento de 3% face a 2011. 
 
Portugal foi o 58º fornecedor dos EUA em 2013, representando 0,12% das importações norte-
americanas.  
 
Convém salientar que são as transações dos EUA com os cinco principais fornecedores as que mais 
contribuíram para o défice da balança comercial (73% do total), destacando-se, por um lado, o peso do 
saldo comercial deficitário com a China que representa cerca de 42% do total e, por outro, os mercados 
do Japão, do México, da Alemanha e do Canadá, cujo peso varia entre os 10% e os 5%.  
 
Relativamente aos principais produtos transacionados, destacam-se, em relação à estrutura das 
exportações norte-americanas, as máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos (cerca de 24% do 
total em 2013) que conjuntamente com os combustíveis e óleos minerais, veículos automóveis e 
aeronaves e partes, representaram cerca de 49,2% do total exportado em 2013. 
 
Quanto às importações, destacam-se como principais grupos, os combustíveis e óleos minerais que 
representaram 16,7% do total em 2013, registando um decréscimo de cerca de 1,9% face ao ano 
anterior. Seguem-se as máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos (representaram, em conjunto, 
26,4% do total), os veículos automóveis e outro material de transporte (10,9%) e um conjunto de outros 
produtos de peso bastante inferior.  
 
 
RELAÇÔES INTERNACIONAIS 
 
Os Estados Unidos integram, nomeadamente, a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa 
(Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE), o Banco Europeu para a Reconstrução e 
Desenvolvimento (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD), o Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID), o Banco Africano de Desenvolvimento (African Development Bank – AfDB), o 
Banco Asiático de Desenvolvimento (Asian Development Bank – ADB), o Banco de Compensações 
Internacionais (Bank for International Settlements – BIS) e a Organização das Nações Unidas (United 
Nations – UN) e suas agências especializadas, de entre as quais se destacam o Fundo Monetário 
Internacional (FMI), Banco Mundial e o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD).  
Este país é, ainda, membro da Organização Mundial do Comércio (World Trade Organization – WTO), 
desde 1 de janeiro de 1995. 
Os EUA são membro integrante da NATO, G8 e do G20. 
 
Ao nível regional faz parte do Acordo Norte-Americano de Livre Comércio (North American Free Trade 
Agreement – NAFTA), do Fórum de Cooperação Ásia-Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation – 
APEC), o Conselho de Cooperação Económica do Pacífico (Pacific Economic Cooperation Council – 
PECC) e da Organização dos Estados Americanos – OEA (Organization of American Sates – OAS). 
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O relacionamento dos EUA com a UE baseia-se na Nova Agenda Transatlântica, lançada em 1995, e na 
Parceria Económica Transatlântica, lançada em 1998. Mais recentemente, no Verão de 2013, perante as 
conclusões e recomendações do Grupo de Trabalho de Alto Nível criado pela UE e EUA, deu-se início 
formal às negociações de um Acordo de Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento entre a UE e 
os EUA (Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP), com o objetivo de eliminar as barreiras 
comerciais (aduaneiras e não aduaneiras), facilitando a compra e venda de bens e serviços por empresas 
nos dois mercados. Para mais informação sobre o Acordo em negociação consultar o Portal da Comissão 
Europeia ou a Plataforma de Comércio Português. 
 
Como maior potência mundial, os Estado Unidos são dos atores internacionais mais influentes no sistema 
internacional. Devido ao seu poderio económico e militar, o país influencia grande parte das decisões que 
ocorrem no mundo, seja através de organizações, como a ONU, ou por iniciativa própria. 
Coordena vários programas de ajuda económica, política, social e humana em vários países, 
nomeadamente em países em desenvolvimento, do 3º mundo ou em conflito. 
 
 
RELAÇÕES COM PORTUGAL 
 
Relações Económicas 
 
Os Estados Unidos da América reforçaram no último ano o seu posicionamento como cliente de Portugal, 
subindo para o 6º lugar, representando 4,22% do total de vendas de Portugal ao exterior. A tendência 
mantem-se nos primeiros seis meses de 2014, ficando na 6ª posição (2ª fora da UE).  
Enquanto fornecedor, o mercado americano ocupou o 11º lugar em 2013 (1,49% do total importado), 
tendo descido uma posição no período de janeiro a junho de 2014. 
 

 
 
Desde 1997 que o saldo da balança comercial com os EUA tem sido favorável a Portugal, tendo atingido 
842,7 milhões de euros em 2013 a que correspondeu um coeficiente de cobertura das importações de 
237,4%, o valor mais elevado dos últimos cinco anos, devido ao forte crescimento das exportações e a 
uma significativa redução das importações.  
 
De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), a taxa média anual de 
crescimento das exportações portuguesas, entre 2009 e 2013, foi positiva (18,9%), mas esta evolução foi 
marcada, por um lado, pela forte quebra ocorrida em 2009 (-24,5%) e, por outro, pelos acentuados 
aumentos verificados nos últimos anos (13,1%, 24,7% e 7,2% em 2011, 2012 e 2013, respetivamente).  
 
Nos primeiros seis meses de 2014, quando comparado com idêntico período do ano anterior, mantem-se 
a tendência positiva das exportações portuguesas para os EUA, mas a um ritmo de crescimento mais 
lento (0,6%). 
 
O comportamento das importações tem registado grandes oscilações, tendo-se verificado um 
crescimento médio anual de 1,1% entre 2009 e 2013. Neste último ano, as importações sofreram um 
decréscimo de 12,3% em relação a 2012, quando se registou o valor mais elevado do período em 
análise.  
Nos primeiros seis meses de 2014 as importações mantiveram a tendência do ano anterior, tendo-se 
registado um aumento de 22,3% face a idêntico período de 2013.  
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A estrutura das exportações portuguesas para os Estados Unidos da América tem vindo, ao longo dos 
últimos dez anos, a sofrer alterações substanciais. Nos anos 90, as nossas principais vendas para o 
mercado eram, em termos de valor e por ordem decrescente – calçado, roupa de cama, cortiça, moldes, 
tecidos e vinhos. Em 2013, as principais exportações passaram a ser combustíveis minerais, que 
representaram 32,6% do total, seguindo-se as máquinas e aparelhos (elétricos e mecânicos), madeira e 
cortiça, e matérias têxteis. Estes quatro grupos de produtos, no seu conjunto, foram responsáveis por 
cerca de 57,2% do total exportado para os EUA em 2013 (55,8% em 2011 e 64% em 2012). 
 
Realça-se ainda, para além destes, os grupos de produtos que mais cresceram neste último ano face a 
2012: os instrumentos de ótica e precisão (+132,7%), metais comuns (+68,1%), plásticos e borrachas 
(+61,2%), outros produtos (+54,2%), veículos e outro material de transporte (+50,5%), vestuário (+38,9%) 
e calçado (+29,2%) e os minerais e minérios (+22,4%). Os maiores decréscimos verificaram-se nas 
máquinas e aparelhos (-9,9%), combustíveis e minerais (-5,4%) e madeira e cortiça (-0,6%).  
 
No período entre janeiro e junho de 2014, em comparação com o mesmo período em 2013 os grupos que 
mais cresceram foram os químicos (+195,8%), o calçado (+92,3%), outros produtos (+45,9%), e peles e 
couros (+33,7%). Os que registaram quebras neste período de 2014 foram os combustíveis minerais (-
45,5%).  
 
No que se refere às importações provenientes dos EUA, em 2013 registaram uma concentração em três 
grupos de produtos – produtos agrícolas, combustíveis minerais e máquinas e aparelhos – seguidos dos 
veículos e outro material de transporte, e outros produtos. Estes cinco agregados representaram 73,5% 
do total importado deste mercado. 
 
No último ano registaram-se variações negativas na generalidade dos grupos de produtos importados, 
contudo houve subidas em peles e couros (+147,6%), metais comuns (+99%), produtos alimentares 
(+51,9%), outros produtos (+24,2%), produtos agrícolas (+17,7%), plásticos e borrachas (+16,3%), 
calçado (+15,6%), minerais e minérios (+13,6%) e instrumentos de ótica (+12,5%). 
 
Nos primeiros seis meses de 2014, registou-se um acréscimo das importações face ao período homólogo 
do ano anterior (22,3%), e os grupos de produtos que mais contribuíram para esta situação foram os 
veículos e outro material de transporte (+118,3%), combustíveis e minerais (+95,4%), calçado (+69,5%), 
químicos (+40,3%) e vestuário (+37,3%). 
 

 
 
O INE registou 2.292 empresas exportadoras a operar com este mercado em 2012, mais 6% do que as 
registadas no ano anterior, sendo que em 2008 tinham sido contabilizadas 2.375.  
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Relações Políticas 
 
Nos finais do século XVIII o comércio entre os portos portugueses  e americanos proporcionava 
vantagens recíprocas, muito significativas para Portugal, que recebia cereais, bacalhau, materiais de 
construção, equipamentos navais e navios prontos, e escoava, entre outros, parte dos seus vinhos 
licorosos. Além disso, para um país com territórios espalhados por vários continentes, a liberdade dos 
mares era essencial.  
 
Em 15 de fevereiro de 1783, o Governo de D.Maria I reconheceu a independência dos EUA, figurando 
Portugal, juntamente com a França e Holanda, entre os 3 únicos países que reconheceram a 
independência dos EUA antes do Tratado final de Paris. 
 
Após a implementação da República, o Governo Republicano não foi, num primeiro instante, reconhecido 
por Washington; Em junho de 1911 a Legação dos EUA em Lisboa recebe instruções para reconhecer o 
Governo assim que fosse aprovada a nova Constituição. 
 
Em 1944, a Legação em Washington é elevada a categoria de Embaixada. 
 
No mundo do pós-guerra, onde a ameaça soviética justificava a necessidade de apoios na defesa, era 
fulcral a adesão de Portugal à NATO, tanto num esforço de melhoria das relações externas de Portugal 
como numa tentativa de manter a Aliança Inglesa. Acrescia ainda a necessidade de se obter o apoio dos 
EUA para a defesa de Portugal, que possuía os Açores, uma localização importante para o 
reabastecimento de aviões militares e na defesa atlântica. 
Com a evolução do sistema bipolar da Guerra Fria, a posição geoestratégica portuguesa, nomeadamente 
dos Açores, contribuiu para o estreitar das relações entre Portugal e os Estados Unidos, possibilitando ao 
Governo de Lisboa integrar-se nesse novo sistema internacional, principalmente na NATO. 
 
Em 28 de abril de 1974, a Embaixada dos Estados Unidos da América em Lisboa, acusa a receção de 
uma Nota do Ministério dos Negócios Estrangeiros português, expressando desta forma o 
reconhecimento “de facto” do novo regime português. 
No dia seguinte, é recebida na Embaixada de Portugal em Washington uma Nota do Departamento de 
Estado, formalizando o reconhecimento da Junta de Salvação Nacional e destacando que os E.U.A. 
entendiam não haver lugar a interrupção das relações bilaterais. 
 
Base das Lajes - Açores 

Desde o anúncio pelo Pentágono, em novembro de 2012, de que seria reduzida drasticamente (em cerca 
de 70% dos efetivos) a presença militar norte-americana na Base das Lajes, os esforços diplomáticos 
portugueses e os contactos políticos com os interlocutores norte-americanos têm-se concentrado na 
valorização da importância da Base para a projeção de forças norte-americanas e para o relacionamento 
estratégico bilateral e na necessidade de serem atendidas as preocupações com a mitigação dos efeitos 
– que seriam devastadores – sobre a economia da Ilha Terceira e a situação dos trabalhadores a 
dispensar. 
 
 A intervenção do Congresso norte-americano, na segunda metade de 2013, permitiu que fosse suspensa 
esta decisão e que um fator de ponderação política fosse incluído no processo decisório americano. 
Assim o Congresso, através do National Defense Authorization Act (NDAA), que prevê o orçamento para 
a Defesa, impediu que fossem despendidos fundos para a redução de pessoal na base até que estivesse 
concluído um exercício de avaliação da presença militar norte-americana em todo o teatro europeu, que 
deverá conter uma avaliação específica sobre a importância das Lajes sobre o sistema de projeção de 
forças dos EUA.  
 
Na sequência dessa decisão, o Pentágono suspendeu a redução de efetivos na base, apesar de ter 
alterado as condições da sua colocação (as comissões passaram de dois para um ano e os novos 
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efetivos deixarão de vir acompanhados). Esta avaliação é esperada para o próximo verão. Neste período 
de reavaliação, o Governo português tem-se empenhado através de contactos a alto nível e da ação da 
nossa Embaixada em Washington, em estreita coordenação com o Governo regional do Açores, em 
melhorar a decisão a anunciar no verão, face à redução anunciada em novembro de 2012. 
 
Estão em vigor os seguintes tratados internacionais, entre o Governo de Portugal e o Governo dos 
Estados Unidos da América: 

 Convenção sobre Extradição de Criminosos, desde dezembro de 1908. 

 Acordo de Auxílio Mútuo para a Defesa, desde novembro de 1951. 

 Acordo metropolitano para a permuta de encomendas postais, bem como o Regulamento para a 
sua execução; desde fevereiro de 1960. 

 Acordo de Cooperação sobre as Aplicações Civis da Energia Atómica, junho de 1974. 

 Acordo Respeitante a Pescarias ao Largo das Costas dos Estados Unidos da América, desde 
fevereiro de 1981. 

 Acordo sobre Segurança de Informações Militares, por troca de notas verbais; desde novembro 
de 1984. 

 Acordo por troca de Notas sobre Vistos, desde julho de 1983. 

 Acordo sobre Segurança Social, desde dezembro de 1988. 

 Ajuste Administrativo para Aplicação do Acordo sobre Segurança Social, dezembro de 1988. 

 Acordo, por troca de notas, sobre a instalação em território nacional de uma estação eletro-ótica 
para a vigilância do espaço exterior, desde abril de 1990. 

 Acordo Relativo à Assistência Mútua entre os Respetivos Serviços Aduaneiros, desde julho de 
1995.  

 Convenção e o Protocolo para Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal de Impostos 
sobre o Rendimento, desde outubro de 1995. 

 Acordo de Cooperação e Defesa, o Acordo Técnico e Acordo Laboral; desde outubro de 1995. 

 Acordo por Troca de Notas de 22 de junho de 1999, que altera o Acordo por Troca de Notas 
sobre Vistos de 7 de junho; desde novembro de 1999. 

 Protocolo sobre o Processo de Deportação de Cidadãos Portugueses dos Estados Unidos e de 
Cidadãos Americanos em Portugal, outubro de 2000. 

 Acordo de Transporte Aéreo, desde julho de 2001. 

 Acordo sobre Cobrança de Alimentos, desde outubro de 2001. 

 Instrumento, feito em Washington em 14 de julho de 2005, conforme o nº3 do artigo 3º do 
Acordo entre a União Europeia e os Estados Unidos da América sobre auxílio judiciário mútuo; 
desde setembro de 2007. 

 Instrumento, feito em Washington em 14 de julho de 2005, conforme o nº2 do artigo 3º entre a 
União Europeia e os Estados Unidos da América sobre extradição; desde setembro de 2007. 

 Aprova o Acordo que Modifica o Acordo Laboral Integrado no Acordo sobre a Cooperação e 
Defesa, assinado em 1 de junho de 1995; desde junho de 2010. 

 Acordo Que Modifica o Regulamento do Trabalho, assinado em 12 de fevereiro de 1997, 
assinado em 11 de julho de 2009, que decorre do Acordo sobre Cooperação e Defesa; desde 
junho de 2010. 

 Acordo para reforçar a Cooperação no Domínio da Prevenção e do Combate ao Crime, desde 
outubro de 2011. 

 Acordo para a Troca de Informação de Rastreio de Terrorismo, desde abril de 2013. 
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Embaixador dos EUA em Lisboa  
Robert Sherman apresentou credenciais em 30 de maio de 2014) 
Natural do Estado do Massachusetts, chegou a Portugal no dia 5 de abril de 
2014. É licenciado em Direito e tem um Mestrado em Ciência Política.  
 
Advogado de profissão, foi membro do Comité financeiro nacional da 
campanha do Presidente Obama e também da equipa de transição do 
Presidente. Em janeiro de 2013 foi nomeado membro do Conselho do 

“United States Holocaust Memorial”.  
 
O Embaixador Sherman fundou a firma de advogados “Greenburg Traurig” de Boston tendo sido Vice-
Procurador Geral do Estado do Massachusetts e Chefe da Divisão de Proteção ao Consumidor de 1991 a 
1993. Posteriormente ocupou outros cargos de relevo na Procuradoria-Geral do Estado e participou na 
redação do Código Penal durante a presidência de Bill Clinton. 
É especialista em leis regulatórias, incluindo investigação e litigação sobre Direito Empresarial, proteção 
do consumidor e leis anticorrupção. 
 
Embaixada dos E.U.A.  
Avenida das Forças Armadas     
1600-081 Lisboa      
Tel.: 21 7273300  
Fax: 21 7269109  
E-mail: lisbonweb@state.gov  

 
 
Embaixador de Portugal em Washington 

 
Embaixador Nuno Brito 
Em funções desde 7 de fevereiro de 2011 

 
 
 
 

 
Embaixada de Portugal em Washington 
Chancelaria: 2012 Massachusetts Avenue, NW  
Washington DC 20036  
Telefone: +(1) 202 35 05 400 (Chancelaria)  
Fax: +(1) 202 46 237 26  
Correio e.: info@embassyportugal-us.org (Chancelaria)  
http://www.embassyportugal-us.org 
 
 
RELAÇÕES PARLAMENTARES BILATERAIS 
 
2014 

 Visita do Presidente da Câmara de Representantes dos Estados Unidos da América, John Boehner, 
à AR, tendo sido recebido pela Presidente da Assembleia da República, em Sessão de Boas-Vindas. 
Reuniu ainda com várias Comissões Parlamentares. 
A visita do Presidente John Boehner a Portugal tendo ainda tido encontros ainda com o Primeiro-
Ministro, o Vice-Primeiro-Ministro e o Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, 17 a 20 de abril de 
2014. 
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2013 

 Encontro do Congressista Devin Nunes, na AR, com o GPA Portugal-EUA, Deputados açorianos do 
PSD, Joaquim Ponte e Lídia Bulcão e do PS, Ricardo Rodrigues, e assistiu, ao início da sessão 
plenária. Foi ainda recebido em audiência, no Palácio de Belém, pelo Presidente da República, 3 de 
julho de 2013 

 
 
2012 

 Encontro do GPA Portugal-EUA, com um grupo de 5 jovens americanos de visita a Portugal, no 
âmbito de um programa de fellowship do German Marshall Fund - um think tank dos Estados Unidos, 
12 de outubro de 2012. 

 

 Encontro do GPA Portugal-EUA, com uma delegação da Assembleia Estadual de Massachusetts 
constituída por luso-descendentes - Senador Michael Rodrigues e Representante Estadual Tony 
Cabral – e ainda, o Presidente do Conselho Municipal de New Bedford, Steven Martins e o 
Conselheiro Municipal de New Bedford, Joseph Lopes; 25 de junho de 2012 

 
 
2011 

 Encontro do GPA Portugal-EUA com o Embaixador dos EUA em Lisboa; 30 de março de 2011. 
 
 
2010 

 Encontro da Vice-Presidente da AR, Teresa Caeiro, com os bolseiros americanos do “Marshall 
Memorial Fellowship Program”; 09 de março de 2010. 

 
 
2009 

 Encontro do Presidente da AR, Jaime Gama, com bolseiros americanos do “Marshall Memorial 
Fellowship Program”; 17 de março de 2009. 

 
 
2008 

 Encontro do Presidente da AR, Jaime Gama, com Bolseiros Americanos do “Marshall Memorial 
Fellowship Program”; 21 de fevereiro de 2008. 

 
 
2007 

 Encontro do Presidente da AR, Jaime Gama, com a Presidente da Câmara dos Representantes dos 
EUA, Nanci Pelosi; 06 de abril de 2007. 

 

 Encontro do Presidente da AR, Jaime Gama, com bolseiros americanos do “Marshall Memorial 
Fellowship Program”; 20 de março de 2007. 

 

 Reunião do GPA Portugal-EUA com o Senador de Rhode Island, Daniel da Ponte; 11 de janeiro de 
2007. 
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2006 

 Visita dos Congressistas da Câmara dos Representantes, membros do Grupo de Amizade EUA-
Portugal, Devin Nunes, Dennis Cardoza e Jim Costa; 10 e 11 de dezembro de 2006. 

 

 Encontro do GPA Portugal-EUA com o Senador Mark Pacheco; 17 de novembro de 2006. 
 
 
2002 

 Visita do Presidente da Câmara dos Representantes, Dennis Hastert; dezembro de 2002. 
 
 
2000 

 Visita de uma Delegação do Senado da Califórnia e reuniões com o Grupo de Amizade  
Portugal-EUA e com a Comissão de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas; Outubro de 2000. 
 
 
1987 

 Visita de uma Delegação de Congressistas dos EUA, membros da Assembleia do Atlântico Norte. 
Outubro de 1997. 

 
 

GRUPOS PARLAMENTARES DE AMIZADE 

Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-EUA 
 
Nas V, VI, VII, VIII, X e XII Legislaturas foram constituídos Grupos Parlamentares de Amizade Portugal-
Estados Unidos da América, tendo sido eleitos os seus Órgãos Diretivos.  
 
Composição do GPA Portugal-EUA na atual Legislatura (XII): 

Presidente   - Deputado Mota Amaral (PSD)    

Vice-Presidente  - Deputado Nuno Sá (PS)     

Vice-Presidente  - Deputado Telmo Correia (CDS/PP)   

   - Deputado António Rodrigues (PSD)   

   - Deputado Luís Menezes (PSD)   

   - Deputada Maria João Ávila (PSD)   

   - Deputado Nuno Encarnação (PSD)   

   - Deputado Luís Vales (PSD)    

   - Deputada Isabel Moreira (PS)   

   - Deputado José Magalhães (PS)     

   - Deputado António Filipe (PCP)     
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Grupo Parlamentar de Amizade EUA – Portugal (Congressional Portuguese-American Caucus) 
 
Composição do GPA EUA-Portugal do113º Congresso (2013-2015): 
 

Co-Presidente - Congressista Jim Costa (D)    

Co-Presidente  - Congressista David Cicilline (D)  

Co-Presidente - Congressista David Valadão (GOP)   

 - Congressista Lloyd Doggett (D)    

 - Congressista Marcia Fudge (D)   

 - Congressista Michael Grimm (GOP)  

 - Congressista Colleen Hanabusa (D)  

 - Congressista Mike Honda (D)   

 - Congressista Sheila Jackson Lee (D)   

 - Congressista William Keating (D)  

 - Congressista James Langevin (D)   

 - Congressista Zoe Lofgren (D)   

 - Congressista James McGovern (D)    

 - Congressista Richard E. Neal (D)    

 - Congressista Devin Nunes (GOP)     

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Lloyd_Doggett,_Official_Portrait,_c112th_Congress.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Mike_Honda,_official_portrait,_111th_Congress.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jameslangevin.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Jim_McGovern,_official_111th_Congress_photo.jpg
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 - Congressista Linda Sanchez (D)       

 - Congressista Loretta Sanchez (D)      

 - Congressista Nicki Tsongas (D)       

 - Congressista Henry Waxman (D)      
 
 
PATRIMÓNIO E CULTURA 
 
Os Estados Unidos da América são o lar de muitas culturas e uma grande variedade de grupos étnicos, 
tradições e valores. Além das populações relativamente pequenas de nativos americanos e nativos 
havaianos, quase todos os americanos ou os seus antepassados se fixaram ou emigraram nos últimos 
cinco séculos. 
 
A cultura norte-americana é uma cultura ocidental largamente derivada das tradições dos emigrantes 
europeus, com influências de outras tradições, como as trazidas pelos escravos de África. 
Devido à recente imigração da Ásia e, principalmente, da América Latina, adicionou uma nova mistura, 
mas que os imigrantes e seus descendentes, mantiveram as suas raízes culturais. 
 
A Revolução Industrial teve um grande impacto no país e fez com que desenvolve-se a um ritmo elevado, 
resultando num enorme avanço científico e inovação tecnológica. 
A partir do século XIX, maior parte das inovações tecnológicas foram criadas primeiro nos Estados 
Unidos e grandemente adotadas pela sua população, ajudando à proliferação dos meios tecnológicos 
para o resto do mundo. 
 
Grande parte da influência da cultura americana vem do mundo de cinema, sendo a cidade de Hollywood 
o epicentro da indústria cinematográfica mundial. Esta evolução do cinema americano começou nos anos 
de 1920, devido ao avultado investimento por parte de empresários, criando uma indústria rentável e mais 
internacional. 
Após a Segunda Guerra Mundial, e com o grande crescimento económico, a cultura americana começou 
a ganhar preponderância na sociedade mundial, fosse no cinema, televisão, moda, música, teatro e 
costumes. 
 
Os Estados Unidos, com o seu vasto território e variedade geográfica, incluem a maioria dos tipos de 
clima. Para leste do meridiano 100, o clima varia de húmido continental, no norte, para húmido 
subtropical, no sul. A parte sul da Flórida tem clima tropical, tal como o Hawaii no Oceano Pacífico. 
  
A oeste do meridiano 100, o clima varia entre semiárido, deserto, árido, montanhoso e mediterrânico, em 
que se incluem as Grandes Planícies, as Montanhas Rochosas e o Deserto do Nevada. 
Maior parte do Alaska tem um clima subártico e polar. 
Condições meteorológicas extremas são algo comum, chegando a ter temperaturas muito elevadas, em 
certos Estados, no Verão e um Inverno muito rigoroso nos estados do norte, tornados nos estados do 
Midwest e furacões na zona do golfo do México. 
  
A ecologia do país é considerada como megadiversa, com cerca de 17 mil espécies de plantas 
vasculares e mais de 1800 espécies de plantas com flores só no estado do Hawaii. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Loretta_Sanchez_official_photo.jpg
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Os EUA são o espaço de mais de 400 mamíferos, 750 aves e 500 espécies de répteis e anfíbios. A águia 
americana é um pássaro nacional e animal nacional dos Estado Unidos, desde 1792, representando 
como um símbolo duradouro do país. 
 
Existem mais de 58 parques nacionais e centenas de outros parques, florestas e áreas selvagens, 
administradas pelo governo federal. Ao todo, o governo possui, 28,8% do território dos Estados Unidos. 
 
 
 
 
 
 
Fontes: 
 
http://www.whitehouse.gov/ 
http://www.senate.gov/ 
http://www.house.gov/ 
http://www.census.gov 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html 
http://www.ipu.org 
http://www.gddc.pt/siii/tratados.html 
MNE – http://idi.mne.pt/pt/relacoesdiplomaticas/408-estados-unidos-da-america.html 
AICEP 

http://www.whitehouse.gov/
http://www.senate.gov/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html
http://www.gddc.pt/siii/tratados.html

