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PUB

A AMÉRICA LATINA revela grande
crescimento económico e oportuni-
dades para as empresas portuguesas:

•  Em 2012, a recessão na Europa,
a desaceleração da China e o cresci-
mento modesto de Estados Unidos,
contribuíram para um menor cresci-
mento das exportações na América
Latina, que cresceram 23,9% em
2011 e só 1,6% em 2012. E, para esse
desempenho regional, também con-
tribuiu o menor crescimento das
duas maiores economias na região,
Argentina (2,2% em 2012 comparan-
do com 8,9% em 2011) e Brasil (1,2%
comparando com 2,7% em 2011) e
representam cerca de 41,5% do PIB
regional. Para 2013, espera-se que re-
cuperem (3,9% Argentina e 4,0%
Brasil).

• Panamá mantém-se como a eco-
nomia que registou o maior cresci-
mento na região no ano passado:
10,5%, seguida por Peru 6,2%, Chile
5,5% e Venezuela 5,3%, Colômbia
4.5%. Paraguai e Jamaica experimen-
taram uma contração (-1,8% e -0,2%,
respetivamente), enquanto o México
cresceu 3,8%. Em conjunto os países
da América Central cresceu 4,2%,

América do Sul 2,7 % e Caraíbas
1,1%.

• O crescimento da região baseia-
-se no aumento da procura interna,
resultante do aumento dos salários,
do emprego (sobretudo das mulhe-
res) e de maiores facilidades de aces-
so ao crédito bancário.

• A taxa de desemprego urbano
passou de 6,7% em 2011 a 6,4% em
2012, um número significativo no
contexto de desaceleração da econo-
mia mundial. Há muitos países como
Chile, Colômbia e mesmo o Brasil
que atingiram o pleno emprego e ne-
cessitam de recrutar trabalhadores,
sobretudo quadros técnicos altamen-

te qualificados e muitos são portu-
gueses.

• O investimento na região chegou
a 22,9% do PIB em 2012, em percen-
tagem, o valor mais alto registado
desde 1981.

• Além de um destino, a América
Latina e Caraíbas são um ponto de
passagem da maior importância no
comércio marítimo. O Canal do Pa-
namá, a partir de 2014, terá capaci-
dade para a passagem de cargueiros

de grande porte (navios Postpana-
max), facilitando a ligação dos países
Atlânticos ao Pacífico. Os portos por-
tugueses terão muito a ganhar com
esta abertura.

• Num contexto de desaceleração
do comércio mundial, a América La-
tina e Caraíbas formam a região do
mundo com maior crescimento de
volume exportado em 2012.

• Setores comuns onde existem
verdadeiras oportunidades de negó-
cio para as empresas portuguesas:
infra-estruturas viárias, obras públi-
cas e ambiente (Etares, redes de sane-
amento); energia (energias alternati-
vas, biocombustíveis); indústria mi-
neira, maquinaria; indústria alimen-
tar e bebidas; novas tecnologias; bio-
tecnologia; e turismo.

Os portos portugueses
terão muito a ganhar
com a abertura, em 2014,
do canal do Panamá a
passagem de cargueiros
de grande porte

América Latina é terra de oportunidades
para empresas portuguesas
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