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RESUMO 

 

Esta dissertação procura investigar a dinâmica das exportações no mercado da 

Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP). O enquadramento teórico trata sobre 

os fundamentos teóricos do comércio internacional, as barreiras ao comércio e faz uma breve 

menção sobre organizações linguísticas semelhantes à CPLP que também integram, dentro das 

suas atividades, as vertentes económica e comercial, com o fim de mostrar como este tipo de 

organizações consegue fazer uma junção entre economia, língua e comércio internacional. Os 

ensinamentos da literatura em relação à influência da partilha de uma língua comum sobre os 

fluxos comerciais mostram que os benefícios se traduzem num aumento das trocas entre os 

países. Adicionalmente é feito um levantamento da literatura sobre o que é CPLP, a maneira 

como está organizada, os principais objetivos fixados no momento da sua criação e outros que 

têm surgido ao longo dos seus 23 anos de existência. 

Num segundo momento apresenta-se uma análise empírica detalhada da evolução do 

comércio dos nove Estados-membros da CPLP, no período compreendido entre 2013 e 2017, 

isto é, como se relacionam entre eles a nível comercial e quais são os seus principais parceiros 

no resto do mundo. Os resultados revelam que cada país da CPLP apresenta um grau de 

abertura ao exterior muito distinto. A estrutura das exportações dos países da CPLP, pela ótica 

da direção, evidencia que os maiores mercados de destino são a China, a Índia, Singapura, a 

Holanda e a Espanha. Os produtos mais exportados pelos países da CPLP são: cacau, café, 

petróleo, automóveis, metais, carvão, peixe, legumes e frutas. Quanto ao peso do comércio 

intra-CPLP no total do comércio externo dos seus Estados-membros, observam-se valores 

muito baixos, o que sugere que os países da CPLP não têm, ainda, estabelecidos laços 

comerciais importantes. No entanto, a CPLP, apesar de ser uma organização política, pode 

potenciar os diversos laços que unem os seus membros, e desenvolver estratégias que 

permitam uma alavancagem das relações económicas na comunidade lusófona. 
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Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, comércio internacional, organizações 

linguísticas, cooperação económica. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation aims to investigate the dynamics of exports in the Community of 

Portuguese Speaking Countries (CPLP) market. The theoretical framework deals with the 

theoretical foundations of international trade, the barriers to trade and makes a brief mention 

of similar organizations that also integrate, within their activities, the economic and 

commercial aspects, in order to show how this type of organizations can combine economy, 

language and international trade. The literature about the influence of sharing a common 

language on trade flows shows that, the benefits of sharing a common language, on 

international trade, are the increasing of trade between countries. Additionally, a literature 

review is made of what CPLP is, the way it is organized, the main objectives set at the time of 

its creation and others that have emerged over its 23 years of existence. 

Secondly, we present a detailed empirical analysis of the evolution of trade in the nine 

CPLP Member States, from 2013 to 2017, also how they relate to each other at the 

commercial level and which are their main partners in the rest of the world. The results show 

that each CPLP country has a different opening degree. The structure of CPLP countries' 

exports, from the perspective of direction markets, shows that the largest destination markets 

are China, India, Singapore, the Netherlands and Spain. The products mostly exported by 

CPLP countries are: cocoa, coffee, oil, automobiles, metals, coal, fish, vegetables and fruits. 

Regarding the weight of intra-CPLP trade in the total trade of its Member States, very low 

values are observed, suggesting that the CPLP countries have not yet established important 

trade links. However, the CPLP, despite being a political organization, can enhance the 

various ties that unite its members, and develop strategies that allow leverage of economic 

relations in the Lusophony community. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords 

Community of Portuguese Speaking Countries, International trade, language organizations, 

economic co-operation.  
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I. INTRODUÇÃO 

 

A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) é uma organização que, 

nos últimos anos, tem vindo a ganhar muita importância, graças ao aumento do seu peso 

económico e político, e ao aumento do número de falantes do português no mundo. 

O compromisso da organização com o bom funcionamento das relações entre os 

países membros tem levado a organização a desenvolver relações de natureza económica, 

comercial, política, entre outras, mantendo sempre a missão principal de promover o 

português no mundo. 

Num mundo onde a globalização é cada vez maior, o comércio entre países 

apresenta-se como um recurso imprescindível, para garantir a sustentabilidade das 

economias. A Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP, 2013, 

p.10) considera que “as atividades internacionais reforçam o crescimento orgânico, 

aumentam a competitividade e criam condições para a sustentabilidade a longo prazo das 

empresas”. 

Este trabalho procura investigar a dinâmica das exportações dos países da CPLP, 

isto é, como se relacionam comercialmente entre eles, e quais são os seus principais 

parceiros no resto do mundo. O trabalho tem, como motivação pessoal, interesse em 

fornecer informação útil e atualizada sobre o comércio na organização CPLP à qual 

pertence o meu país a Guiné-Equatorial, desde o ano de 2014 já que, de acordo com 

palavras do atual chefe da missão da Guiné-Equatorial junto da CPLP, o país tem por 

projeto futuro realizar exportações para o mercado da CPLP, exportações provenientes de 

setores que atualmente estão a ser desenvolvidos e potencializados, como o setor da 

agricultura, da pesca, entre outros, com o fim de diversificar a estrutura económica do país. 

A análise da evolução das exportações e das importações no mercado da CPLP será 

importante para um melhor conhecimento do estado atual das relações comerciais entre os 

Estados-membros e o seu potencial. Segundo Marques (2016) o comércio internacional na 

CPLP é um dos eixos principais da Comunidade sendo uma alavanca que poderá levar ao 

desenvolvimento do espaço lusófono, e melhorar as condições de vida das populações. 

 A metodologia usada para concretizar este objetivo consistiu, numa primeira fase, 

no levantamento da literatura teórica relevante para explicar os fluxos de trocas entre os 

países e a importância do fator língua no comércio internacional. 

Num segundo momento calcularam-se vários indicadores do comércio internacional, 
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nomeadamente, o grau de abertura, a taxa de cobertura, os coeficientes estruturais das 

exportações pela ótica da composição (utilizando uma desagregação a dois dígitos) e pela 

ótica da direção, o peso das exportações e importações intra-CPLP, e o peso do comércio 

intra-CPLP (exportações+importações intra-CPLP de cada país membro) no comércio total de 

bens de cada Estado-membro. A dissertação apresenta uma análise detalhada da evolução do 

comércio dos 9 Estados-membros da CPLP para o período compreendido entre 2013 e 2017. 

O presente estudo encontra-se estruturado em 5 capítulos. Após o capítulo da 

introdução, o capítulo 2 dedica-se ao enquadramento teórico, onde é feita uma revisão da 

literatura das teorias explicativas do comércio internacional, nomeadamente, a Teoria das 

vantagens comparativas de Ricardo, o Modelo de Heckscher-Ohlin, a Teoria da procura de 

Linder e a Nova Teoria do Comércio Internacional. A seguir abordamos as barreiras ao 

comércio internacional, uma vez que os constrangimentos ao desempenho das atividades de 

comércio internacional são uma realidade que afeta muitos países. É também tratada a 

influência do fator “língua” no âmbito do comércio entre países tendo em conta que a CPLP 

tem como particularidade a união dos países através da língua. 

O capítulo 3 apresenta sumariamente a CPLP, a sua origem e evolução, a sua 

organização e objetivos, as atividades levadas a cabo pela CPLP em matéria de comércio 

intra-comunitário. O capítulo termina com o levantamento de estudos sobre o comércio 

internacional na CPLP. 

O capítulo 4 apresenta uma análise empírica do comércio internacional dos países da 

CPLP. Utilizando informação sobre as exportações e importações dos países ao nível 

desagregado dos bens transacionados e por países calcularam-se diversos indicadores 

estatísticos do comércio internacional. Estes dados estão disponíveis na base de dados da 

Organização das Nações Unidas (ONU) através da United Nations Conference on Trade and 

Development (UNCTAD). 

O capítulo 5 encerra este trabalho de pesquisa e contém as conclusões do estudo bem 

como sugestões de investigação futura. 
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II. ENQUADRAMENTO TEÓRICO DO ESTUDO DAS EXPORTAÇÕES 

 

O comércio internacional pode resultar de vantagens comparativas, nomeadamente, 

diferenças entre os países ao nível das tecnologias, das dotações fatoriais ou da procura. O 

comércio pode também resultar de economias de escala. Neste capítulo efetua-se um 

levantamento das teorias explicativas do comércio internacional abordando, em primeiro 

lugar, os contributos tradicionais (inspirados no comércio inter-ramo) de Adam Smith, David 

Ricardo, o modelo de Heckscher-Ohlin e a teoria de Linder. A seguir abordamos a Nova 

Teoria do Comércio Internacional (orientada para explicar o comércio intra-ramo). 

Após a revisão das principais teorias do comércio internacional, a seção seguinte é 

dedicada às barreiras ao comércio internacional, já que estas desempenham um papel crucial 

nas atividades de exportação ou importação de bens, na medida em que podem ter um impacto 

forte sobre o comércio entre países, devido à complexidade que muitas apresentam. Na seção 

2.3 procura-se compreender o papel do comércio internacional nas organizações linguísticas, 

em particular no espaço da francofonia. Na seção 2.4 analisa-se como é que a partilha de uma 

língua comum influencia o comércio. Na última seção discute-se a relação entre o comércio e 

o desenvolvimento.  

2.1. Teorias explicativas do comércio internacional  

2.1.1. Contributos tradicionais  

Em 1776, Adam Smith mostrou as vantagens da existência do comércio livre entre 

países na sua obra “A Riqueza das Nações”. Deixando lugar a algumas limitações, foi David 

Ricardo na sua obra “Princípios da economia política e tributação” publicada em 1817 quem 

assentou as bases teóricas que explicavam, de forma mais específica, as vantagens que os 

países podem obter através do comércio internacional. A teoria da vantagem absoluta de Smith 

(1776) defende que um país tem vantagem absoluta na produção de um bem, sempre que for 

mais eficaz do que o outro a fabricá-lo. O autor acreditava que a eficiência com que os bens 

eram produzidos variava de país para país e que, a partir da respetiva especialização e 

liberalização dos mercados surgiriam oportunidades de comércio entre nações, que 

beneficiariam os consumidores de ambos os países (Gonçalves, 2015).  
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Partindo das limitações da obra de Adam Smith, Ricardo (1817) introduziu o conceito 

das vantagens comparativas tomando os exemplos de Portugal e Inglaterra, na produção de 

vinho e têxteis, explicando que mesmo que um país seja capaz de produzir ambos os bens a 

um custo menor, o país irá importar o bem em cuja produção seja relativamente menos 

eficiente, e que se um país não possui vantagem absoluta na produção de nenhum bem, então 

pode beneficiar do comércio internacional especializando-se na produção do bem em que seja 

mais eficiente. Ricardo (1817) ampliou a teoria de Smith acrescentando também que, mesmo 

que um país seja menos eficiente do que o outro na produção das mercadorias vendidas por 

ambos (exportador e importador), ainda assim existirá uma base para o comércio internacional 

mutuamente benéfico se os países se especializarem na produção e exportação dos bens ou 

serviços dos quais obtêm a vantagem relativa maior, sendo que as importações dos bens ou 

serviços devem ser relativos aos bens que têm uma menor vantagem. 

Com esta teoria, o autor pretendia mostrar que, mesmo que um país seja totalmente 

menos eficiente a produzir todos os bens, este continuaria a participar no comércio 

internacional se produzir e exportar os bens para os quais é mais eficiente em termos relativos. 

A sua visão nesta teoria é que a tecnologia dos países determina os custos unitários de 

produção ou as produtividades, cada país deveria especializar-se na produção dos bens para os 

quais seja mais eficiente, e o comércio internacional funciona numa lógica de ganho mútuo. 

Ricardo estabeleceu os limites dentro dos quais, o comércio internacional seria possível e 

vantajoso para os países intervenientes de maneira a que se ganha um, ganha o conjunto, e 

considera que a especialização internacional não é dissociável dos fenómenos do crescimento 

económico, da distribuição do rendimento e da acumulação de capital (Africano, Castro, 

Fonseca, Afonso, Forte & Alves, 2018). 

A teoria das vantagens comparativas explica a maneira como dois países podem 

beneficiar, de forma recíproca, do comércio livre, e mostra os benefícios que obtém um país 

quando se especializa na produção de bens nos quais possui uma vantagem comparativa 

(Gonçalves, 2015).  

Mill (1848) deu um contributo maior a esta teoria aperfeiçoando certos aspetos da 

teoria de Ricardo formulando a equação da procura internacional e a teoria da procura 

recíproca na sua obra “Princípios de Economia Política”. Nesta obra, Mill explica como a 

distribuição dos benefícios no comércio internacional depende dos preços relativos dos bens 

que cada país produz, fazendo uma análise baseada nos custos comparativos com foco 

principal na equação da procura internacional; esta equação supõe que “só se pode alcançar o 
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equilíbrio nos mercados internacionais através da concorrência entre compradores e 

vendedores (lei da oferta e da procura), de tal forma que o preço total dos bens que o país 

importador pretende receber seja igual ao total dos bens que o país exportador pretende 

enviar”. Esta constitui a visão da teoria clássica dos valores internacionais.  

Enquanto as teorias precedentes se focavam na abordagem das vantagens que os países 

tinham ao realizar atividades de comércio internacional, outra teoria surge no século XX com 

a obra do autor sueco Bertil Ohlin “Comércio Interregional e Internacional” (1933), dando 

origem à Teoria Neoclássica do Comércio Internacional, também chamada “Teoria das 

Dotações Fatoriais” (conhecida como “Modelo de Heckscher-Ohlin”). Segundo a Teoria 

Neoclássica: “os fatores abundantes são, de uma forma geral, relativamente baratos e os 

fatores escassos relativamente caros em cada uma das regiões; os bens que precisam de uma 

grande quantidade dos fatores abundantes e pequenas quantidades dos fatores escassos 

exportam-se, em contrapartida, com os bens que utilizam fatores na proporção inversa” (Ohlin, 

1933). O modelo de Heckscher-Ohlin foi consolidado pelo economista americano Samuelson 

(1949) o qual materializou as ideias de Heckscher e Ohlin em duas obras: a primeira, 

“International Trade and the Equalisation of Factor Prices” e a segunda, “International Factor 

Price Equalisation Once Again”. Este modelo é baseado nas vantagens comparativas, e aporta 

novas explicações incorporando novos elementos que definem a complementariedade dos 

países, embora outros autores considerem que esses elementos não são suficientes hoje em dia, 

para explicar o comércio internacional, tal é o caso de Steinberg (2004) que considera que a 

teoria neoclássica apresenta pressupostos bastante restritos sobre o comércio internacional, já 

que entende o comércio internacional como um “jogo” no qual todos ganham, quando na 

realidade não há luta, nem vencedores nem vencidos e que ver o comércio internacional como 

uma guerra em que os países devem proteger os seus mercados vencendo o inimigo seria um 

erro. 

Outra teoria que se destaca nos contributos tradicionais do comércio internacional é a 

teoria de Linder, que ressalta o papel da procura, qualificando-a como sendo um fator 

determinante nas trocas comerciais. Linder (1961) considera que para haver troca entre dois 

países tem que existir primeiramente procura; defende que a troca cruzada de produtos 

manufaturados entre países desenvolvidos não se explica pelas dotações fatoriais mas sim 

pelos comportamentos da procura. Esta teoria, também conhecida como “Teoria do 

alastramento” foca-se nos pressupostos seguintes: 
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i. As condições de produção não são independentes das condições de procura, ou seja, 

uma procura eficiente requer produção eficiente, quanto maior a procura mais 

eficiente poderá ser a produção; 

ii. Um novo produto só será introduzido se o empresário acreditar que existe procura 

potencial suficiente e significativa pelo produto. 

De forma resumida Linder (1961) estima que, os países com padrões de procura 

próximos tendem a ter rendimentos per capita semelhantes, e que sendo a gama de bens 

“exportáveis” idêntica, os produtos exportados poderão ser os mesmos com a qualidade e o 

grau de satisfação como únicos fatores de diferenciação. 

2.1.2. Nova Teoria do Comércio 

Nos modelos tradicionais, modelo de Ricardo (abordagem neo-tecnológica) e modelo 

de Heckscher-Ohlin (abordagem neo-fatorial), tenta-se explicar o que cria vantagens 

comparativas entre os países. As economias de escala ou de rendimentos crescentes à escala na 

produção são uma fonte de trocas internacionais independente das vantagens comparadas. 

Segundo a Nova Teoria do Comércio (Krugman, 1989) os países não trocam apenas os 

bens que produzem melhor que os outros. Esta teoria introduz uma abordagem baseada em 

rendimentos crescentes à escala na produção, ou seja, a probabilidade de que o alargamento 

dos mercados possa levar a um melhor aproveitamento de eventuais rendimentos crescentes 

em duas dimensões: 

i. Economias de escala externas (ou externalidades positivas na produção): 

diminuição do custo médio de produção do bem com o aumento do volume de 

produção da indústria ou do setor, independentemente da dimensão da empresa que 

produz. Esta visão supõe que “a concentração da produção de uma indústria numa ou 

poucas localizações reduz os seus custos, mesmo que as empresas desta indústria se 

mantenham de pequena dimensão” (Africano et al, 2018, p. 145); o aumento do 

volume de produção permitiria então diferentes ganhos para a indústria/setor tais como 

infraestruturas, formação de mão-de-obra, maior e melhor acesso à tecnologia, 

publicidade, etc. 

ii. Economias de escala internas: “os custos de produção reduzem-se à medida que se 

eleva o nível de produção da empresa, seja qual for a dimensão do setor” (Africano et 

al, 2018, p. 145-146), isto é, o acréscimo de eficácia nos processos de produção feito 

pela empresa, no decurso do seu processo de crescimento. As economias de escala 
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internas estão frequentemente ligadas com questões técnicas do processo produtivo, daí 

serem chamadas internas. 

Os dois tipos de economias de escala revelam-se importantes e ambas têm um impacto 

forte sobre o comércio, já que estão diretamente relacionadas com duas dimensões 

fundamentais da produção: a tecnologia e o capital humano; o seu crescimento depende muito 

da espacialização do trabalho. Como refere Leão (2012) “O atual comércio entre os países 

desenvolvidos resulta do facto de as economias de escala poderem apenas ser exploradas se 

as empresas venderem para o mercado mundial os seus produtos diferenciados”.  

2.2. Barreiras ao comércio internacional 

 

Os governos dos países têm ao seu dispor um conjunto de medidas de política 

económica que adotam com o objetivo de influenciar as importações e as exportações entre a 

sua economia e o resto do mundo; é a chamada política comercial externa. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC), única entidade internacional 

responsável pelo estabelecimento das normas que regulam o comércio entre países, adotou 

regras e estabeleceu as normas a seguir, para os países exportadores acederem aos mercados 

sem sofrer o protecionismo de alguns, e as políticas discriminatórias de outros. Estas leis 

regulam o comércio internacional e servem de base legal para os acordos comerciais entre 

países. Apesar das condições previstas pela OMC, continuam a existir barreiras que afetam ou 

limitam as relações comerciais entre países. 

Nesta secção enumeramos os tipos de constrangimentos mais comuns às atividades de 

comércio internacional que os países encontram na hora de exportar, de maneira a perceber os 

fatores que podem perturbar ou influenciar, de uma forma ou outra, tais atividades. 

As barreiras à exportação são consideradas como limitações de tipo operacional, 

comportamental e estrutural, que bloqueiam os agentes económicos a iniciar, expandir ou 

manter as suas operações de exportação (Morgan & Katsikeas, 1997). Escandón, Ayala & 

Caicedo (2013) fazem referência à variedade de estudos sobre as barreiras às exportações, e 

consideram que essa variedade tem impedido de chegar a um consenso sobre as dimensões 

que englobam as diferentes barreiras à exportação. De seguida descrevem-se as principais 

barreiras às exportações. 

i. Barreiras ao conhecimento: são criadas essencialmente pela falta de conhecimento 

sobre os procedimentos a seguir para exportar e a pela falta de habilidades para 

encarar os problemas que possam surgir durante o processo de exportação (Arteaga & 
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Fernández, 2010). 

ii. Barreiras concorrenciais: geradas pelos obstáculos criados pela concorrência de 

outras empresas nos mercados estrangeiros, e a falta de capacidade produtiva, que 

inclui diferentes fatores que refletem a perceção das empresas sobre a 

competitividade, em termos de tecnologia, serviços pós-venda, preço e, finalmente a 

qualidade do produto (Yannopoulos & Kafalaki, 2010). 

iii. Barreiras governamentais: entre estas encontramos a falta de apoio de alguns 

governos, ausência de incentivos fiscais e aplicação de leis que são obstáculo para as 

exportações (Leonidou, 1995; Morgan & Katsikeas, 1997 e Julian & Ahmed, 2005). 

iv. Barreiras culturais: falta de abertura para outras culturas e o desconhecimento das 

outras línguas constituem um impedimento para os países na hora de aproveitar 

oportunidades de negócio no estrangeiro (Rabino, 1980). Outros autores tais como 

Aali et al (2012) pronunciaram-se sobre este aspeto afirmando que os países 

culturalmente e geograficamente próximos tendem a exportar com mais facilidade, 

uma vez que têm um fluxo de informação mais completo, e as diferenças linguísticas, 

educacionais, culturais e de práticas comerciais são menores. 

v. Barreiras logísticas/operacionais: problemas para encontrar os canais de distribuição 

adequados, elevados custos no transporte, dificuldade em homologar os produtos com 

as normas do país de destino das exportações, etc (Leonidou, 1995, 2004; Arteaga & 

Fernández, 2010). 

vi. Barreiras económicas: ligadas às condições dos mercados de exportação e fatores 

relacionados com a dimensão da empresa exportadora como por exemplo, a falta de 

recursos para levar a cabo a exportação dos seus produtos e também a produção 

insuficiente. A estes fatores pode-se acrescentar as dificuldades relacionadas com os 

meios de pagamento internacionais, e a constante variação das taxas de câmbio 

(Leonidou, 1995; Katsikeas & Morgan, 1994; Westhead et al, 2002). 

vii. Barreiras financeiras: desconhecimento do custo financeiro da atividade de 

exportação, falta de recursos financeiros, falta de capital (próprio ou alheio) para 

financiar a exportação, falta de bancos locais com experiência suficiente a nível 

internacional, etc. (Leonidou, 1995; Katsikeas & Morgan, 1994; Rabino, 1980; Julian 

& Ahmed, 2005). 
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Alguns autores, tal é o caso de Yannopoulos e Kefalaki (2010), classificam estas 

barreiras em barreiras internas e externas: i) como barreiras internas: financiamento e 

conhecimento, o tamanho da empresa, a gestão da empresa, o nível elevado de investimento 

necessário para exportar, a capacitação dos recursos humanos, a experiência da empresa, a 

imagem de marca, os conflitos internos, a falta de visão e controlo das operações comerciais e 

a falta de conhecimento do mercado de destino; ii) barreiras externas: as barreiras culturais, 

económicas, concorrenciais, legais e logísticas. 

2.3. As organizações linguísticas e o comércio 

Tal como a CPLP existem, no mundo, outras organizações que têm como principal 

ligação a língua e os laços históricos ou culturais que os unem. Tomando o exemplo de duas 

outras organizações, pode apreciar-se a maneira como os países que as formam criam relações 

que vão mais além do aspeto linguístico, chegando a tornar-se em blocos económicos de 

importante dimensão graças ao comércio que desenvolvem entre si. 

 O caso da Organização Internacional da Francofonia  

A Organização Internacional da Francofonia (OIF), também conhecida como a 

Francofonia, é a organização que engloba os países que têm o francês como língua oficial; 

concebida para promover a língua francesa no mundo, os países fundadores viram nesse 

espaço linguístico, um lugar oportuno para as trocas comerciais e o enriquecimento mútuo dos 

países; atualmente comporta 88 Estados-membros, dos quais 54 são membros de pleno direito, 

7 são membros associados e 27 beneficiam do estatuto de país observador. 

Carrière & Masood (2015) no seu estudo sobre o peso económico da francofonia e o 

seu impacto através da abertura comercial revelam que, em 2013, o peso do comércio intra-

OIF era de cerca de 14%, ou seja, 14% das trocas comerciais dos países francófonos foram 

efetuadas com outros países do espaço francófono. Tendo em conta que, nesse mesmo ano, o 

espaço francófono representava cerca de 8% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, torna-se 

evidente que as relações comerciais entre estes países são muito fortes. As autoras destacam o 

papel da língua francesa como o motor que vincula e impulsiona estes países a relacionarem-

se comercialmente entre si, mas também destacam a proximidade geográfica da qual 

beneficiam muitos dos países francófonos (especialmente os do continente africano) como um 

dos fatores que influenciam positivamente a realização das trocas. 

Há que salientar que, para além dos critérios linguístico e geográfico, existem 

diferentes acordos de cooperação económica na Francofonia, assinados pelos Estados-
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membros para favorecer o comércio dentro do espaço. Utilizando o modelo gravitacional do 

comércio internacional, os resultados obtidos por Carrière & Masood (2015) revelam o 

seguinte: 

 A proximidade geográfica tem grande impacto no comércio bilateral dos países 

francófonos, pois o coeficiente da distância apresenta uma relação negativa entre o 

comércio bilateral e a distância geográfica; a partilha de fronteiras comuns permite o 

bom funcionamento do comércio entre eles. A maioria dos países da francofonia 

encontra-se no continente africano e partilham fronteiras com outros países da 

francofonia, o que os levou à asinatura de vários acordos regionais cujo impacto 

estima-se em 46% do crescimento médio das suas economias, entre 1995 e 2006 

(Carrière & Masood, 2015); 

 O PIB por habitante e o peso demográfico de dois determinados países do espaço 

linguístico facilitariam, segundo as autoras, o comércio bilateral em proporções 

semelhantes; 

 O passado colonial também é um fator importante, uma vez que explica 18% das 

relações comerciais do espaço da francofonia. 

Em suma, a partilha de uma língua e história comuns resulta benéfico para estes países; 

estima-se que a pertença à Francofonia proporciona um acréscimo de 33% sobre o comércio 

bilateral dos seus países membros e, em 2006 o facto dos mesmos fazerem parte desta 

organização aumentou a sua abertura comercial em 4,5% mais do que no caso de não 

pertencerem à mesma. Quando analisado o comércio intra-OIF verifica-se também que este 

ocupa um lugar importante no comércio global dos seus países membros, e os países com 

maior abertura intra-OIF são os países africanos: as Ilhas Comores (48%), Burkina Faso 

(43%), a República Centro-africana (42%), Senegal (40%), Mali (36%), Costa do Marfim 

(36%), e o Níger (35%). O impacto da pertença dos países a este tipo de espaços sobre a 

economia é estimado pelos autores em: Francofonia (4,5%), Espaço anglófono (6,5%), Espaço 

hispânico (5,2%), Espaço lusófono (6,1%), Espaço arábico (3,4%). 

Mélitz (2015) evoca a relação entre a partilha de uma língua comum e o comércio 

internacional defendendo que, a existência de uma mesma língua entre dois ou mais países que 

são parceiros comerciais reforça as relações comerciais entre eles. O autor baseia a sua análise 

no modelo gravitacional utilizado em economia internacional, para explicar as trocas 

comerciais entre os países como resultado de uma certa atração. Inicialmente a produção 

global e a distância física que separa os países eram as únicas variáveis principais utilizadas 
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para explicar o comércio entre países. Mais tarde, o Banco Mundial viria a introduzir a 

variável da língua comum no modelo. Com base nesta nova variável, Mélitz afirma que a 

língua francesa tem efeitos positivos sobre o espaço da Francofonia, pois cerca de 7% do 

comércio mundial é atribuído ao conjunto dos países falantes do francês e que o facto de 

continuar a expandir esta língua no mundo poderia ser benéfico para outros setores da 

economia tais como o setor turístico, cinematográfico, a música, a indústria audio-visual entre 

outros. 

 A Commonwealth 

A Commonwealth é uma das organizações mais conhecidas neste âmbito. A ela 

pertencem os países de língua oficial inglesa, a maioria são ex-colónias inglesas, mas a 

organização conta também com países que não têm passado colonial inglês. Tal é caso de 

Moçambique, Ruanda e Namíbia que foram colonizados por outros países europeus. Composta 

por 54 Estados-membros, os países da Commonwealth cooperam num quadro de valores e 

objetivos comuns que incluem: a promoção da democracia, respeito pelos direitos humanos, 

boa governança, Estado de Direito, liberdade individual, igualitarismo, livre comércio, 

multilateralismo e a paz mundial. 

Contrariamente às outras organizações, e à CPLP em particular, a Commonwealth é 

uma organização inter-governamental cujo chefe supremo é a rainha Isabel II da Inglaterra, 

que é monarca, também, de 16 dos seus membros conhecidos como “reinos da 

Commonwealth”. Esta comunidade tem por missão principal, criar prosperidade para os seus 

membros de maneira a equilibrar ou reduzir as desigualdades entre países pobres e ricos, 

pondo o foco em campos como a educação ou, ainda, a agricultura. Procura de igual forma 

conceder benefícios e facilidades comerciais, e harmonizar as políticas dos seus Estados-

membros. O espaço anglófono soma um total de 1,8 bilhões de habitantes através do mundo e 

representa cerca de 30% do comércio mundial (Altman, 2012). 

2.4. A influência da vertente linguística no comércio  

O papel da língua como barreira ao comércio internacional pode ter um impacto mais 

considerável do que aquilo que parece. Por esta razão, e após termos apresentado algumas 

organizações ou blocos linguísticos mais conhecidos, consideramos importante saber a 

influência que a língua, que é o principal fator que une os países membros destas 

organizações, tem sobre o comércio bilateral entre eles, já que para além da língua partilham 

também outros aspetos no sentido do comércio internacional. 
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A língua supõe um obstáculo ao aproveitamento das oportunidades de negócio que se 

apresentam no mercado internacional (Rabino, 1980). Embora exista uma variedade de 

mecanismos, apoiados muitas vezes pelos avanços das novas tecnologias, para facilitar a 

comunicação entre os parceiros, não ter necessidade de recurso a estes mecanismos não deixa 

de ser mais vantajoso uma vez que, se os países que efetuam ou que pretendem efetuar trocas 

entre si falarem a mesma língua, isso constitui uma mais-valia e facilita o ambiente dos 

negócios, ao mesmo tempo que reduz os custos associados à comunicação. 

Em contexto internacional, por um lado, a partilha de uma mesma língua-mãe será a 

melhor situação possível em termos de comunicação entre dois ou mais parceiros comerciais. 

A utilização de uma língua estrangeira, para além dos custos, pode vir a introduzir falhas na 

comunicação quer devido a mal-entendidos derivados da falta de domínio da língua, quer 

introduzidos por intermediários que tenham sido contratados (Ferro & Ribeiro, 2017). Por 

outro lado, partilhar uma língua estrangeira comum ou falar línguas semelhantes entre si pode 

facilitar a intercomunicação (Ferro & Ribeiro, 2017). Segundo estas autoras, as variáveis 

“língua românica e língua germânica” têm um impacto positivo nas exportações de Portugal 

de 1,17% e 0,64% respetivamente, contrariamente aos outros grupos linguísticos que têm um 

efeito negativo (-0,64%) no volume das exportações. 

Seguindo a ideia segundo a qual falar a mesma língua ou uma língua semelhante à 

língua do parceiro comercial seria mais vantajoso, Lohmann (2011) toma como exemplo, em 

primeiro lugar, Portugal e Espanha referindo que o facto destes dois países falarem línguas 

semelhantes pode levar a que, de forma espontânea, estes países prefiram comercializar entre 

si, já que, de forma geral, os países na mesma situação que eles costumam partilhar outros 

aspetos comuns para além da língua como podem ser as similaridades culturais, certos laços 

históricos, etc. Em segundo lugar, em segundo lugar refere-se o exemplo de Portugal e Brasil 

que, após cerca de trezentos anos de colonização, ambos os países partilham a mesma língua 

que é o português e uma cooperação económica e política forte, o que indica que a língua 

comum, os laços históricos e laços culturais são indicadores promotores do comércio entre 

parceiros comerciais, e facilitaria, portanto, o comércio entre ambos. Para testar esta teoria, os 

autores utilizam o Índice das Barreiras Linguísticas que permite medir as barreiras linguísticas 

existentes entre dois determinados países, baseando-se nas semelhanças de duas línguas e 

assumindo valores entre 0 e 1, onde o zero traduz inexistência de barreiras entre ambas as 

línguas, e o 1 é o nível mais alto de existência de barreiras, ou seja, que as línguas são 
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totalmente diferentes; graças a este índice é possível conhecer em que medida os aspetos 

linguísticos afetam o comércio internacional.  

Egger & Toubal (2016) em “O Papel das Línguas Comuns e o Impacto da Promoção da 

Aprendizagem de uma Língua no Comércio Bilateral” demonstram que um aumento de 5 

pontos percentuais na aprendizagem de uma língua comum (seja ela nativa ou adquirida) tem 

impactos positivos no bem-estar e que o efeito é heterogéneo dependendo dos países. Quando 

examinadas as variáveis “efeitos da diversidade linguística” e “as taxas de alfabetização”, 

verifica-se que as taxas de alfabetização não afetam as mudanças do bem-estar e a diversidade 

linguística tem um impacto positivo no bem-estar, e que apenas uma minoria de empresas 

importa de vários países de língua estrangeira e raramente estas empresas são grandes e 

eficientes. Também pouco se sabe sobre o modus-operandi das empresas em relação a 

etnicidades e zonas linguísticas comuns em comparação com as empresas que operam em 

zonas linguísticas e étnicas diversificadas. Tomando a França como exemplo, os resultados 

revelam que a percentagem de empresas que exportam para outros países francófonos é 

extraordinariamente maior, mas que as empresas que beneficiam dessa vantagem linguística 

têm uma produtividade média mais baixa do que as restantes empresas exportadoras. 

2.5. Será o comércio internacional um motor de desenvolvimento? 

A grande maioria da literatura sobre o comércio internacional, tanto os textos 

tradicionais como os mais recentes, apresenta o comércio internacional como sendo uma 

atividade geradora de desenvolvimento e produtora de desenvolvimento económico. De facto, 

o comércio internacional representa um peso elevado nas economias desenvolvidas, onde 

grande parte das suas receitas provêm das atividades de exportação/importação. Desde 20041 a 

UE (comércio extra-comunitário), a China e os Estados Unidos são os atores que lideram o 

comércio mundial de bens, desde que o Japão foi substituído pela China nesse mesmo ano. O 

nível do comércio total de mercadorias (importações e exportações) registado em 2016 para os 

três gigantes do comércio internacional foi de 3457 mil milhões de euros para a UE, 3345 mil 

milhões de euros na China e 3330 mil milhões nos Estados Unidos, e o Japão ficou em terceiro 

lugar com 1131 mil milhões de euros (figura 1). 

                                                             
1 ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=International_trade_in_goods/pt#Principais_intervenientes_globais_no_com.C3.A9rci

o_internacional_de_mercadorias 
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Figura 1 - Principais intervenientes no comércio mundial de bens, 2016 

Fonte: Eurostat, disponível em: ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=International_trade_in_goods/pt#Principais_intervenientes_globais

_no_com.C3.A9rcio_internacional_de_mercadorias, consultado a 7/9/2019. 

 

No entanto, o comércio internacional quando associado à questão do desenvolvimento 

leva a observar desde outras perspetivas sem ser apenas a perspetiva económica, uma vez que 

o desenvolvimento não é só económico. Barral & Pimentel (2006) entendem a integração 

comercial dos países como um fator incapaz, por si só, de produzir desenvolvimento 

económico para todos os países, e insuficiente para garantir o desenvolvimento social e a 

proteção dos mais pobres. Para Barral & Pimentel (2006) o comércio internacional pode 

produzir bem-estar económico e social, e fazer com que os benefícios do mesmo atinjam o 

nível social só se este incluir ou for juntado a uma série de medidas relativas à abertura 

comercial. Nesta perspetiva, Gilpin (2002) defende que o entrave para o desenvolvimento 

reside nos próprios países em desenvolvimento, porque contam com problemas de outra 

natureza. 

Em síntese, o comércio internacional não é a solução para todos os problemas que 

enfrentam nem os países, nem as suas economias já que não garante a melhoria da qualidade 

de vida dos cidadãos, pois muitos países que ocupam uma posição importante no comércio 
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mundial têm ainda por resolver questões como a erradicação da pobreza, o acesso a uma 

educação de qualidade, serviços de saúde, etc. Barral & Pimentel (2006) alertam para os 

efeitos negativos do comércio internacional tais como: a exposição das economias a riscos 

externos (dependência das economias fortemente integradas das flutuações do mercado 

internacional); exportação excessiva de bens (o que pode levar a um aumento dos preços no 

mercado local); as novas tecnologias podem gerar desemprego estrutural levando à exclusão 

de certo tipo de trabalhadores; e a destruição de alguns setores da economia de cada país 

devido à concorrência externa. 
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III. A COMUNIDADE DOS PAÍSES DE LÍNGUA PORTUGUESA  

 

O capítulo 3 consagra-se à organização objeto de estudo, neste caso a CPLP, onde, 

num primeiro momento, descrevemos a sua origem e evolução e, a seguir, a maneira como a 

organização se encontra estruturada e os seus principais objetivos. Para fechar o capítulo 

dedicado a esta organização abordamos a passagem da CPLP da vertente política para a 

dimensão económica que hoje em dia integra, e fazemos uma revisão da literatura empírica 

relativa à vertente económica da CPLP. 

3.1. Origem e evolução 

A CPLP surgiu do desejo de muitos de criar uma comunidade dos países que partilham 

o idioma comum que é o português, e que partilham, também, a mesma perceção da 

democracia e do desenvolvimento. A ideia de criar esta Comunidade ganhou mais força em 

Novembro de 1989, com a realização do primeiro encontro dos Chefes de Estado e de 

Governo dos países de língua portuguesa, onde se decidiu criar o Instituto Internacional da 

Língua Portuguesa (IILP), que tem por missão promover e difundir o idioma comum da 

comunidade. O processo de criação da CPLP teve o impulso particular do Embaixador do 

Brasil em Portugal naquela altura, (José Aparecido de Oliveira), e já no ano 1994, os 

ministros dos Negócios Estrangeiros e das Relações Exteriores dos então Estados-membros da 

CPLP acordaram propor aos seus governos, a realização de uma cimeira de Chefes de Estado 

e de Governo para passarem ao ato de constituição da CPLP. Nessa cimeira discutiram-se as 

áreas que consideravam mais importantes, para uma primeira abordagem, como a concertação 

político-diplomática, a cooperação económica e empresarial, cooperação com organismos 

não-governamentais e a entrada em funcionamento do IILP. 

Após esses encontros, a CPLP foi finalmente criada a 17 de Julho de 19962, e desde 

essa data a organização tem vindo a conhecer mudanças importantes em termos de 

organização, em termos político-diplomáticos, económicos e mesmo linguísticos porque são 

cada vez mais os falantes da língua portuguesa no mundo. No início contava com sete países 

como Estados-membros (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e 

São Tomé e Príncipe), atualmente são nove já que a esses sete acrescentaram-se mais dois, a 

Guiné-Equatorial (em 2014) e Timor-Leste (em 2002). 

A CPLP está a ir além do seu propósito inicial que era unir os países através da língua 

comum que é o português, e através da cultura e tradições lusófonas. Desde a sua fundação, a 

                                                             
2 https://www.cplp.org/ 

https://www.cplp.org/
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noção de desenvolver relações comerciais e económicas entre os países membros sempre teve 

um especial interesse no seio da comunidade, já que serviria para fortalecer “os laços entre 

povos e sociedades civis”.  

Os países membros da CPLP reúnem-se de dois em dois anos para introduzir novos 

projetos na comunidade.3 Os objetivos comuns e a operacionalização das diferentes áreas 

ficaram definidos, e mais explicitamente formalizados, no encontro entre os dirigentes de 

cada país em 2007. Esses objetivos têm a ver com o papel que a comunidade deve 

desempenhar, a concertação político-diplomática, a cooperação em todos os níveis, sem se 

afastar da missão base que é a promoção e difusão da língua portuguesa. Atualmente conta 

com nove países como Estados-membros, e outros dez países têm o estatuto de país 

observador associado da CPLP: Geórgia, Hungria, Japão, República Checa, Eslováquia, Ilhas 

Maurícias, Namíbia, Senegal, Turquia e Uruguai. De acordo com o jornal Expresso (Meireles, 

2018), só em 2018 cinco países, todos europeus, formalizaram as suas candidaturas para o 

estatuto de observadores associados da CPLP (Reino Unido, França, Luxemburgo, Itália e 

Andorra), o que deixa ver que o peso político e o potencial da organização estão a aumentar. 

A partir do ano 2000, a aproximação dos países em termos comerciais ganhou mais 

força quando, na declaração de cooperação, os dirigentes observaram que podiam desenvolver 

mecanismos para criar um mercado global. Com a organização da conferência de ministros do 

comércio dos países da CPLP em 2012, os países pretendiam adotar medidas de negociação 

para promover o comércio no seio da comunidade e os ministros apresentaram os objetivos 

seguintes: 

a) Desenvolver a economia e uma cooperação entre clusters e setores de interesse 

comum, nomeadamente, a formação, as novas tecnologias, a agricultura e desenvolvimento 

rural, infraestruturas, recursos naturais, energias e turismo. 

b) Implementar medidas que possibilitem o desenvolvimento do comércio e do 

investimento em 4 pilares da cooperação económica, sendo estes: 

 Impulsionar os negócios para promover o comércio; 

 Impulsionar e promover o investimento; 

 Dotar à organização de capacidade institucional e de negociação; e 

 Criar mecanismos financeiros na organização. 

 

                                                             
3 Figueira & Silva-Rêgo (2018) 
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3.2. Organização e objetivos 

A CPLP é formada pelos seguintes órgãos: 

 A Conferência de Chefes de Estado e de Governo 

 O Conselho de Ministros 

 O Comité de Concertação Permanente 

 O Secretariado Executivo. 

Em 2002 acrescentaram-se as Reuniões Ministeriais Setoriais, a Reunião dos Pontos 

Focais de Cooperação e, em 2005, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa.  

Para além desses, existem vários órgãos associados à CPLP, tais como a União dos 

Exportadores da CPLP (UE-CPLP), um organismo que promove o crescimento económico, a 

cooperação e as exportações entre os países da CPLP, e entre empresas e empresários da 

CPLP; o Conselho Empresarial da CPLP, que em julho de 2006 obteve o estatuto de 

Observador Consultivo da CPLP e mais tarde, em março de 2010, este organismo viria a ser a 

Confederação Empresarial da CPLP (CE-CPLP). Atualmente, é o órgão encarregado de 

“promover a dinamização das relações entre empresas e entidades no espaço da lusofonia, de 

forma a ser o instrumento através do qual, os seus associados podem contribuir para o 

desenvolvimento das economias da comunidade, e para o seu bom funcionamento face ao 

sistema económico mundial (CPLP, 2018). 

A CPLP tem por princípios fundamentais:  

 A igualdade soberana dos Estados-membros; 

 Não-ingerência nos assuntos internos de cada Estado; 

 Respeito pela sua identidade nacional; 

 Reciprocidade de tratamento; 

 Primar a paz, a democracia, o estado de direito, os direitos humanos e a justiça social; 

 Respeito pela sua integridade territorial; 

 Promover o desenvolvimento; 

 Promover a cooperação mutuamente vantajosa. 
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Os seus principais objetivos são: 

 A concertação político-diplomática entre os seus Estados-membros com o fim de 

reforçar a sua presença a nível internacional; 

 A cooperação a todos os níveis, nomeadamente nos domínios da educação, saúde, 

ciência e tecnologia, defesa, administração pública, agricultura, comunicações, justiça, 

segurança pública, cultura, desporto e comunicação social; 

 Materializar os projetos de promoção e difusão da língua portuguesa. 

3.3. CPLP: da vertente política à económica 

Os nove países da CPLP ocupam uma área de 10 742 000 km2
, 7,2 % da superfície 

terrestre, espalhados por quatro continentes (África, América, Europa, Ásia), e reunem uma 

população de cerca de 250 milhões de habitantes, em regiões muito diferentes, o que significa 

que a organização em si representa um mercado considerável a nível mundial. Os países 

membros da CPLP pertencem às seguintes organizações regionais e comunidades: 

 

i. SADC-Southern African Development Community (Comunidade para o 

Desenvolvimento da África Austral) 

Angola e Moçambique 

 

 

 

 

ii. CEDEAO-Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest 

(Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental) 

Cabo Verde e Guiné-Bissau 

 

 

 

 

África do Sul, Maurícias, 

Botswana, Namíbia, República 

Democrática do Congo, 

Seychelles, Lesotho, Suazilândia, 

Madagascar, Tanzânia, Malawi, 

Zâmbia, Zimbabwe. 

Benin, Libéria, Burkina Fasso, 

Mali, Nigéria, Níger, Costa do 

Marfim, Gâmbia, Ghana, 

Senegal, Serra Leôa, Togo, 

Guiné. 



20 

 

iii. MERCOSUL-Mercado Comum do SUL 

Brasil 

 

 

 

 

iv. CEEAC-Communauté Économique des États de l’Afrique Centrale (Comunidade 

Económica dos Estados da África Central) 

Angola, Guiné-Equatorial e São Tomé e Príncipe 

 

 

 

v. ASEAN-Association of Southeast Asian Nations (Associação de Nações do Sudeste 

Asiático) 

Timor-Leste 

 

 

 

vi. UE-União Europeia 

Portugal 

 

 

 

 

 

Adaptado de (Marques, 2016). 

Brunei, Myanmars, Camboja, 

Filipinas, Indonésia, Singapura, 

Laos, Tailândia, Malásia, 

Vietname. 

Alemanha, Espanha, Lituânia, 

Áustria, Estónia, Luxemburgo, 

Bélgica, Finlândia, Malta, Bulgária, 

França, Países Baixos, Chipre, 

Grécia, Polónia, Croácia, Hungria, 

Reino Unido, Dinamarca, Irlanda, 

República Checa, Eslováquia, Itália, 

Roménia, Eslovénia, Letónia, Suécia. 

Argentina 

Paraguay 

Uruguay 

Venezuela 

Camarões, Burundi, Chade, 

Congo, Gabão, República Centro 

Africana, Ruanda, República 

Democrática do Congo. 
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Partindo da resolução sobre cooperação económica e empresarial da XVI Reunião do 

Conselho de Ministros realizada em Luanda, a 22 de Julho de 2011, e com o intuito de 

desenvolver mecanismos para a melhoria das relações comerciais entre os Estados-membros 4 

foram criadas iniciativas como as “Reuniões de Ministros de Comércio da CPLP”. As 

Reuniões de Ministros de Comércio surgiram do compromisso dos Chefes de Estados e de 

Governo de cada país membro de adotar mecanismos que permitam promover iniciativas 

económicas, sociais e culturais, com vista à erradicação da pobreza e promoção do 

desenvolvimento sustentável, já que uma das preocupações deste organismo é a luta contra a 

pobreza. A primeira teve lugar em maio de 2012, em Luanda (Angola), onde decidiu-se: 

i. Dinamizar as ações contidas no relatório do grupo de peritos que trabalha sobre 

cooperação económica e empresarial, que tendem a materializar o objetivo de 

desenvolver o comércio intra-CPLP, através das diretrizes seguintes: 

a) Focalizar a cooperação económica e empresarial em “clusters” e setores de interesse 

comum aos Estados-membros, principalmente nas áreas do Conhecimento, Novas 

Tecnologias, Agricultura, Mar e Recursos Naturais, Energia e Turismo; 

b) Implementar medidas para a melhoria do ambiente de negócios, capacitação 

institucional e empresarial, e instauração de mecanismos de financiamento que 

permitam vencer as dificuldades que se opõem ao desenvolvimento do comércio e ao 

investimento. 

ii. Quanto à promoção do comércio: adoção de medidas que permitem o estabelecimento 

de parcerias de complementaridade com o fim de potenciar as capacidades produtivas, 

reforçando a oferta nos respetivos mercados regionais; elaboração de um plano de 

ação nas áreas de metrologia, normalização para reforçar a cooperação nesta área. 

iii. Quanto à promoção do Investimento: replicação de melhores práticas intra-CPLP; 

apoio à facilitação e fixação de empresários e investidores dos Estados-membros; 

estimular as relações entre as Agências Nacionais de Comércio e Investimento dos 

Estados-membros. 

iv. Quanto à Capacitação Institucional e Empresarial: fomentar a educação para o 

empreendedorismo e reforçar a formação ao nível das pequenas e médias empresas 

(PMEs). 

                                                             
4 Declaração da 1ª Reunião de Ministros do Comércio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
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v. Quanto ao Financiamento: promover a troca de experiências entre os países da 

organização em relação à partilha de riscos; criar instrumentos nacionais em resposta 

às dificuldades de acesso a capitais por parte das PMEs; avaliar a possibilidade de 

criação de um fundo de investimento, etc. 

Em fevereiro de 2016 organizou-se a segunda Reunião 5, em Dili (Timor-Leste). Nessa 

reunião foram reforçados os aspetos abordados na anterior acrescentando apenas algumas 

reformas às medidas propostas anteriormente, e propondo novas medidas de promoção do 

comércio livre e investimento entre os países da CPLP, e incorporando um novo eixo: a 

competitividade. 

i. No eixo da Promoção do comércio livre entre os Estados-membros: como principais 

apostas, a supressão de vistos entre os Estados-membros, mais concretamente à classe 

empresarial; desenvolver parcerias, potenciar capacidades e reforçar a oferta dos 

respetivos mercados, de maneira a criar clusters nos setores estratégicos; recomendar a 

adoção do pilar económico e empresarial da CPLP. 

ii. No eixo da Promoção do investimento: fazer com que a CPLP, através do seu 

Secretariado Executivo, crie encontros de trabalho entre as Agências de Promoção do 

Comércio e Investimento, reunidas num fórum com as entidades respetivas. 

iii. No eixo da Capacitação Institucional e Empresarial: animar os Estados a procederem à 

divulgação dos seus programas de formação para as PME e para o setor público, em 

matéria de comércio e investimento. 

iv. No eixo do financiamento: recomendar aos Estados para criarem e desenvolverem 

sistemas de garantias para cobertura de risco à exportação no espaço CPLP. 

v. No eixo da Competitividade: promover a criação de mecanismos e um centro de 

mediação e arbitragem da CPLP; incentivar a existência de um fórum das entidades 

reguladoras da concorrência. 

 

Na terceira e mais recente reunião 6 realizada a 13 de março 2018, em Brasília (Brasil), 

os ministros de comércio dos países da CPLP introduziram novos avanços a esta iniciativa e 

decidiram entre outras medidas: 

                                                             
5 Declaração da 2ª Reunião de Ministros do Comércio da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 

6 Declaração da III Reunião de Ministros de Comércio, 2018. 
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i. Apoiar a ideia da realização de um seminário sobre as “Zonas de Processamento de 

Exportação” e regimes congêneres dos países da CPLP, com o objetivo de 

compartilhar experiência nesse âmbito e dar um estímulo à atração de investimentos 

para a implantação de projetos industriais, e a construção de um website para divulgar 

as Zonas de Processamento de Exportação dos países da CPLP; 

ii. Apoiar o diálogo sobre indicações geográficas no âmbito da CPLP apelando à 

participação dos Estados-membros ao III Seminário Internacional de Indicações 

Geográficas e Marcas Coletivas, realizado no Brasil, no segundo semestre do ano 

2018; 

iii. Criar incentivos para a cooperação técnica na CPLP, em áreas como infraestruturas de 

qualidade, metrologia, avaliação da conformidade, acreditação e também a superação 

de barreiras técnicas ao comércio; 

iv. Consolidar os esforços de maneira a incrementar os fluxos de comércio e de 

investimentos entre os Estados-membros; 

v. Encorajar os Estados-membros a disponibilizar informações úteis ao Secretário 

Executivo para finalizar o trabalho de levantamento de eixos estruturais, para a 

cooperação económica na CPLP, através do Quadro de Implementação de Medidas 

para o Comércio e Investimento. 

Estas reuniões inserem-se no plano dos objetivos pelos quais a CPLP foi criada e têm 

como objetivo principal, melhorar e promover as relações comerciais entre os países 

membros, nomeadamente, “reforçar os laços de solidariedade e de cooperação que únem os 

países membros, criando mecanismos que promovam o desenvolvimento económico e social 

dos povos”, desenvolvendo cooperações mutuamente vantajosas. 
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3.4. Literatura empírica sobre comércio na CPLP 

O mercado da CPLP apresenta muitas oportunidades de negócios das quais alguns 

países da organização já beneficiam. No caso do Brasil, por exemplo, existe um grande 

número de companhias presentes em Portugal e, para além de Portugal o segundo maior 

parceiro do Brasil na CPLP é Angola, com mais de 40 empresas no território angolano 

(Figueira & Silva-Rêgo, 2018). 

A Câmara Agrícola Lusófona (CAL), uma associação sem fins lucrativos que leva a 

cabo atividades em várias vertentes como missões empresariais aos países membros da CPLP, 

organização de eventos (agroforuns, conferências, seminários, etc) e a AICEP assinaram um 

protocolo de cooperação, em agosto de 2017, com o objetivode “reforçar a atividade iniciada 

pela organização no desenvolvimento de iniciativas que concorram para a internacionalização 

e aumento das exportações do agro-negócio, em especial no quadro da CPLP”. Para além 

disso, o protocolo visa, também, dar mais mobilidade às pequenas e médias empresas do setor 

agro-alimentar para os mercados da CPLP. Os bens exportados no mercado da CPLP são 

variados: produtos agroalimentares (café, açúcar, carnes, óleo, azeite, vinho, produtos lácteos, 

entre outros) e recursos petrolíferos, sendo o agro-negócio um setor que ocupa um lugar 

privilegiado. Os governos dos países da CPLP têm facilitado bastante as transações 

comerciais, incentivando e oferecendo apoio técnico, financeiro e diplomático às empresas 

exportadoras e organismos tais como a Confederação empresarial da CPLP que nasceram para 

facilitar e promover o comércio no mercado da CPLP (CAL, 2016). 

Relativamente às trocas comerciais dentro do mercado lusófono, um dos principais 

desafios que a CPLP enfrenta é a livre circulação de pessoas, bens e serviços, assim como 

capitais. Conscientes da exigência política do assunto, já que os países que formam a 

comunidade pertencem a áreas/uniões económicas diferentes nos seus respetivos continentes e 

regiões, os dirigentes e representantes dos países membros da CPLP tratam esse tema com 

muita delicadeza, embora saibam que joga um papel crucial para a afirmação dos países de 

língua portuguesa na economia mundial (Nunes, 2015). Recentemente, em abril deste ano, 

dois Estados-membros, Cabo Verde e Guiné Equatorial assinaram vários protocolos no 

âmbito de uma visita oficial efetuada pelo presidente da Guiné Equatorial a Cabo Verde 7; 

entre esses protocolos está o acordo de livre circulação de pessoas, que deverá ser aprovado 

pelos parlamentos de ambos os países e ratificado pelos respetivos Presidentes das Repúblicas 

                                                             
7 Diário de Notícias. Livre circulação entre Cabo Verde e Guiné Equatorial até ao final do ano. 16 Abril 2019, disponível em: 

https://www.dn.pt/lusa/interior/livre-circulacao-entre-cabo-verde-e-guine-equatorial-ate-ao-final-do-ano---ministro--
10803543.html  

https://www.dn.pt/lusa/interior/livre-circulacao-entre-cabo-verde-e-guine-equatorial-ate-ao-final-do-ano---ministro--10803543.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/livre-circulacao-entre-cabo-verde-e-guine-equatorial-ate-ao-final-do-ano---ministro--10803543.html
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Caboverdiana e Guineense, até o fim do ano, e a isenção de vistos aos cidadãos dos dois 

países será então uma realidade. Os ministros dos negócios estrangeiros de Cabo Verde e da 

Guiné Equatorial falaram ainda em “perspetivas de investimento de parte a parte” com a 

assinatura de um acordo que visará impedir a “dupla tributação e a evasão fiscal”, e outro 

acordo que permitirá o reconhecimento das cartas de condução entre os dois Estados. 

Os países da CPLP importam, por ano, mais de 30mil milhões de euros de produtos 

agro-alimentares, sendo que Portugal exporta cerca de 1500 milhões de euros desses produtos 

para estes países (Revista Frutas Legumes e Flores, 2017). Segundo o estudo “Portugal: os 

mercados económicos regionais e o relacionamento entre os países da CPLP” realizado em 

2014 pela Associação Industrial Portuguesa (AIP), em colaboração com a plataforma 

Lusofonia Económica, e a PricewaterhouseCoopers&Associados (Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas- PwC), o comércio na CPLP representa 3,9% do total do comércio 

mundial, ou seja 706 mil milhões de dólares (USD), as exportações totais da CPLP seriam de 

2,1% por um valor de 379 mil milhões USD e as importações 1,8% no valor de 327 mil 

milhões USD. No entanto, o mesmo estudo sublinha que apesar de os países da CPLP 

apresentarem uma “dinâmica de crescimento” relevante, quando comparados com o resto do 

mundo, verifica-se a existência de um gap que poderia ser minimizado incrementando a 

cooperação e a integração da CPLP, que assenta na proximidade cultural e na 

complementaridade de competências; dito de outra forma, uma CPLP com maior grau de 

integração e de cooperação levaria as economias dos seus países membros a ocupar lugares 

consideráveis na economia mundial e, por conseguinte, uma maior relevância da própria 

organização. Este estudo sugere, ainda, que a alavancagem comercial intra-CPLP poderá ser 

potenciada principalmente por dois motores: Angola e Portugal, e explica que Angola seria o 

principal motor no comércio intra-CPLP por ser o país com maior relevância nas exportações 

intra-região, apesar dessas exportações se concentrarem, em grande percentagem num único 

produto, o petróleo. Portugal por seu lado, é o país que mais se destaca no que diz respeito às 

importações intra-região CPLP; quando olhamos para as exportações portuguesas em direção 

da CPLP, encontramos que Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique são os destinos de 

maior relevância, de 2008 a 2012 o volume das exportações portuguesas para estes países 

aumentou, passando de 8,52% para 9,84%. 
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Para promover e estabelecer as relações comerciais na CPLP, entidades como a União 

de Exportadores da CPLP organizam fóruns que representam uma oportunidade de fazer 

negócios para muitas empresas da CPLP. Esses fóruns ajudam as organizações e agentes 

económicos, que desejem investir, a encontrar novos parceiros, conquistar novos mercados e 

beneficiar de inúmeras oportunidades de negócio. 
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IV. COMÉRCIO EXTRA E INTRA-CPLP DOS SEUS ESTADOS-MEMBROS 

 

Neste capítulo pretende-se, num primeiro momento, mostrar a interação dos países da 

CPLP no comércio mundial de bens, e num segundo momento analisar a dinâmica das 

exportações e importações dos mesmos no espaço CPLP (comércio intra-CPLP). Para tal, 

calcularam-se diversos indicadores do comércio internacional para o período compreendido 

entre 2013 e 2017, para cada um dos 9 países membros da CPLP. O grau de abertura, a taxa de 

cobertura, a estrutura das exportações pela ótica da direção e pela ótica da composição (o 

ranking dos 10 países para onde mais exportam e os 10 produtos que mais exportam os países 

membros da CPLP). A seguir calcularam-se os pesos do comércio intra-CPLP no comércio 

total dos países da CPLP, bem como os pesos das exportações e importações intra-CPLP no 

total das exportações e importações de cada um dos países membros. 

A recolha dos dados para a obtenção dos nossos indicadores foi efetuada na base de 

dados da UNCTAD, que é uma entidade de referência a nível do comércio internacional. 

4.1. Grau de abertura e taxa de cobertura dos países da CPLP 

O grau de abertura (GA) é calculado com base na expressão seguinte: 

 

 

100*(%)
PIB

MX
GA




      (1)
 

 

onde X e M representam, respetivamente, o valor total das exportações de bens e o 

valor total das importações de bens e o PIB representa o Produto Interno Bruto a preços 

correntes, com periodicidade anual. O grau de abertura corresponde à soma das exportações e 

importações em percentagem do PIB. A tabela 1 apresenta o grau de abertura de cada Estado-

membro da CPLP, no período de 2013 a 2017. 
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Tabela 1 - Grau de abertura das economias dos países da CPLP, 2013-2017 

 
 

Fonte: UNCTAD, disponível em: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx, extraído a 22 de novembro de 

2018. 

 

Sabendo que, um grau de abertura elevado indica atividade comercial intensa de um 

país com o resto do mundo relativamente à sua dimensão económica, em 2013 e 2014 

observamos que a Guiné Equatorial foi o país da CPLP com maior atividade comercial com o 

exterior (90,2% e 83,4%), seguido de Moçambique com um grau de abertura de 78,7% e 70%, 

e Angola com 69,2% e 60,2% nos mesmos anos. Em 2015, Moçambique passou a ocupar a 

primeira posição com um grau de abertura de 74,3%, seguido da Guiné Equatorial com 73,1%, 

e, em terceiro lugar, Portugal com 59,7%. 

Em 2016, Moçambique manteve a primeira posição, representando trocas com o 

exterior de 73,8% do PIB, Portugal ocupava o segundo lugar (58,2%) e a Guiné Equatorial o 

terceiro lugar (58%). Em 2017 as posições de Moçambique e de Portugal mantiveram-se com 

um grau de abertura de 78,2% e 62,3% respetivamente, passando Cabo Verde a ocupar o 

terceiro lugar com 58,2%. 

Os países da CPLP apresentam grandes diferenças quanto ao grau de abertura. Em 

2017, o peso das trocas internacionais no PIB variou entre 18% (Brasil), 22,9% (Timor Leste) 

e 78,2% em Moçambique. Existem fatores que podem explicar as diferenças de abertura que 

se observam entre as economias, nomeadamente, o tamanho dos países (em dimensão ou em 

população), pois os países pequenos (em dimensão ou em população) apresentam graus de 

Angola 69,2 60,2 46,8 38,0 35,8

Brasil 19,5 18,5 20,1 18,0 18,0

Cabo Verde 53,5 59,8 48,4 50,8 58,2

Guiné Equatorial 90,2 83,4 73,1 58,0 53,2

Guiné-Bissau 32,1 37,0 45,3 26,8 27,8

Moçambique 78,7 70,0 74,3 73,8 78,2

Portugal 59,3 60,1 59,7 58,2 62,3

São Tomé e Príncipe 46,7 46,4 41,2 38,7 38,3

Timor-Leste 12,6 19,3 21,6 21,4 22,9

Grau de abertura em (%) do PIB

Países                         Anos 2013 2014 2015 2016 2017

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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abertura maiores que os países grandes, tal o caso da Guiné Equatorial e do Brasil, já que 

quanto maior for a economia, maior a probabilidade desta produzir um conjunto alargado de 

bens, o que aumenta a capacidade do país a ser auto-suficiente. 

O caso de alguns países da CPLP poderia ser uma exceção a esta afirmação, uma vez 

que os dados apresentados na tabela 1, mostram que Timor-Leste, São Tomé e Príncipe e a 

Guiné Bissau, que são países pequenos (em dimensão e população), apresentam um grau de 

abertura inferior ao dos países como Angola, Moçambique e Portugal que são maiores em 

termos de dimensão e de população. 

Na tabela 1 observa-se que o grau de abertura de Angola e da Guiné Equatorial 

diminuíu entre 2013 e 2017, de 69,2% para 35,8 % em Angola, e de 90,2% para 53,2 % na 

Guiné Equatorial. 

Tendo em conta que o grau de abertura é calculado em relação ao PIB, as alterações no 

PIB podem traduzir um aumento ou diminuição do grau de abertura, isto é, um aumento do 

PIB, sendo ele o denominador deste indicador, levaria a uma diminuição da abertura, e uma 

diminuição do PIB levaria, por consequente, a um aumento da abertura da economia do país 

(Africano et. al, 2018). 

No caso de Angola, o PIB atingiu níveis mais elevados nos anos de 2013 e 2014 

(figura 2), e que coincide com os dois anos em que a economia angolana apresentou uma 

abertura ao exterior maior. No entanto, em 2017 o PIB exibe valores semelhantes aos de 2013 

e o grau de abertura ao exterior é metade do que se verificava em 2013, o que indicia que a 

mudança no seu grau de abertura terá sido influenciada por outros fatores da sua economia. 
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Figura 2 - Evolução do PIB de Angola, 2009-2017 (biliões de USD) 

 

Fonte: Trading Economics, disponível em https://pt.tradingeconomics.com/angola/gdp 

Consultado a 13/02/2019. 

 

No que diz respeito à Guiné Equatorial (figura 3), verifica-se uma descida ainda mais 

brusca do PIB no período de 2013 a 2017, tendo atingido o valor mais baixo em 2016. Tendo 

em conta que Angola e a Guiné Equatorial são países cujas economias estão baseadas 

principalmente na produção e exportação do petróleo, e que, nos últimos anos, o preço do 

petróleo caiu, originando uma crise que afetou, em diferentes medidas, os países produtores de 

petróleo, tal poderá explicar as recentes quedas do PIB de Angola e da Guiné Equatorial. 

 

 

https://pt.tradingeconomics.com/angola/gdp
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Figura 3 - Evolução do PIB da Guiné Equatorial, 2009-2017 (biliões de USD) 

Fonte: Trading Economics, disponível em https://pt.tradingeconomics.com/equatorial-

guinea/gdp. Consultado a 13/02/2019. 

 

 

A taxa de cobertura (Tc) é calculada através da seguinte fórmula: 

 

100*(%)
M

X
Tc 

         (2)
 

 

Este indicador permite calcular o rácio entre o valor total das exportações e o valor 

total das importações, revelando a percentagem em que as receitas geradas pelas exportações 

cobrem as despesas ligadas às importações. 

Para o seu cálculo, extraímos dados das exportações e importações totais de bens de 

todos os países membros da CPLP, com periodicidade anual, de 2013 a 2017. 

 

 

https://pt.tradingeconomics.com/equatorial-guinea/gdp
https://pt.tradingeconomics.com/equatorial-guinea/gdp
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Tabela 2 - Exportações totais de bens dos países da CPLP, 2013-2017, em milhares de USD 

 
 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da UNCTAD. 
     

 

Tabela 3 - Importações totais de bens dos países da CPLP, 2013-2017, em milhares de USD 

 
 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da UNCTAD. 

 

 

Angola 67712526,5 58672369,2 33047778,9 27478023,2 34474392,1

Brasil 242032979,2 225098405,2 191126885,8 185235399,1 217739177,1

Cabo Verde 68913 80354,1 66844,6 60361,1 49935,3

Guiné Equatorial 14700000 12800000 6500000 4900000 5200000

Guiné-Bissau 152821,6 166054,8 252261,4 276556,1 340838,1

Moçambique 4023719 4725331,4 3196082 3352109,2 4718518,3

Portugal 62794139,5 63834385,7 55258687,4 55676835,8 62169899,6

São Tomé e Príncipe 6938,3 17220 11310 13640 15590,4

Timor-Leste 17670 15482,7 18048,2 20045,1 16693,8

Exportações totais dos países da CPLP

Países                    Anos 2013 2014 2015 2016 2017

Angola 26756063 28753499,3 20692537,1 13040490,9 14463243,3

Brasil 239747516 228672783,3 170768013,1 137552002,5 150615442,2

Cabo Verde 726366,6 768743,2 606295,3 672160,1 793599

Guiné Equatorial 6103600 5945500 3687300 3164100 3108600

Guiné-Bissau 165731,7 194215,7 187647,8 208714,3 331013,3

Moçambique 10099147,2 8743074,3 7907621,7 5295312,6 5701705,2

Portugal 75713900,5 78395891 66870945,7 67631779,7 77833792,2

São Tomé e Príncipe 152093,7 169715,7 141847,2 139352 147049,6

Timor-Leste 842789 858404,6 910000 775000 780000

2014 2015 2016 2017

Importações totais dos países da CPLP

Países                    Anos 2013
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Tabela 4 - Taxa de cobertura dos países da CPLP, 2013 a 2017, em % 

 
 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da UNCTAD. 

 

Uma taxa de cobertura superior a 100% revela que as exportações são superiores às 

importações (em valor). Partindo desse princípio, os países da CPLP cujas exportações são 

superiores às importações, no período de 2013 para 2017, são como se pode observar na tabela 

4: Angola (todos os anos), Guiné Equatorial (todos os anos), Brasil (2013, 2015, 2016 e 2017), 

Guiné-Bissau (2015, 2016 e 2017). 

Se a taxa de cobertura for calculada para o total do comércio de um país, e for superior 

a 100% como nos casos de Angola, Guiné Equatorial, Brasil e Guiné-Bissau, tal significa que 

as suas economias apresentaram competitividade internacional e uma posição comercial forte. 

Os restantes países apresentam uma taxa de cobertura inferior a 100%, o que indica que o 

valor das exportações não cobre o valor das importações, o que traduz ausência de 

competitividade internacional, ou então, dependência comercial (saldo da balança comercial 

negativo), portanto, podemos dizer que Portugal, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e 

Príncipe e Timor-Leste apresentaram um saldo comercial negativo e dependência comercial 

para todos os anos em análise; o Brasil em 2014 e Guiné-Bissau em 2013 e 2014. Timor-

Leste, São Tomé e Príncipe e Cabo Verde são os países com percentagens mais baixas (taxas 

de cobertura inferiores a 11%), portanto apresentaram maior dependência comercial. 

 

 

Angola 253,1 204,1 159,7 210,7 238,4

Brasil 101,0 98,2 111,5 134,7 144,4

Cabo Verde 9,5 10,5 11,0 9,0 6,3

Guiné Equatorial 240,8 215,3 176,3 154,9 167,3

Guiné-Bissau 92,2 85,5 134,4 132,5 103,0

Moçambique 39,8 54,0 40,4 63,3 82,8

Portugal 82,9 81,4 82,6 82,3 79,9

São Tomé e Príncipe 4,6 10,1 8,0 9,8 10,6

Timor-Leste 2,1 1,8 2,0 2,6 2,1

2017

Taxa de cobertura (%)

Países                         Anos 2013 2014 2015 2016
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4.2. Estrutura das exportações dos países da CPLP 

Nesta seção analisa-se a estrutura das exportações de bens de cada país da CPLP pela 

ótica da direção e da composição. O coeficiente estrutural pela ótica da direção é dado pelo 

peso de cada país/mercado de destino no total das exportações de cada país da CPLP. O 

coeficiente estrutural pela ótica da composição é calculado pelo peso de cada produto 

exportado no total das exportações de cada país da CPLP. Os dados das exportações foram 

extraídos da UNCTAD. As exportações de produtos encontram-se desagregadas a dois dígitos, 

segundo a Classificação Tipo para o Comércio Internacional (CTCI), revisão 4, das Nações 

Unidas, a preços correntes, em dólares (ver anexo 1). 

4.2.1. Ótica da direção  

 

O coeficiente estrutural pela ótica da direção é expresso como: 

100*
Xj

Xjk

          (3)

 

Em que Xjk representa o valor das exportações do país j com destino ao país k e Xj as 

exportações totais do país j. 

As tabelas 5 a 13 apresentam o ranking dos dez mercados de destino mais importantes 

para os diferentes países da CPLP, em 2013 e 2017. O anexo 2 inclui os anos de 2014 a 2016. 

Tabela 5 - Principais mercados de destino das exportações de Angola, em 2013 e 2017 

ANGOLA 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

China 31947235,1 47,2 China 15914985,7 46,2 

Índia 6764232,8 10,0 Índia 2861554,6 8,3 

EUA 5018390,9 7,4 Espanha 2236849,7 6,5 

Taiwan 4007020,1 5,9 Taiwan 1517073,6 4,4 

Canadá 3305027,2 4,9 EUA 1508438,9 4,4 

Portugal 2987167,5 4,4 França 1384689,8 4,0 

Espanha 2481785,2 3,7 Canadá 1374315,3 4,0 

África do Sul 1753637,5 2,6 África do Sul 1288553,2 3,7 

Holanda 1647310,2 2,4 Portugal 1253178,7 3,6 

França 1374449,8 2,0 Holanda 1219817,6 3,5 

Top 10 61286256,2 90,5 Top 10 30559457,0 88,6 

Total 67712526,5 100 Total 34474392,1 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 
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Tabela 6 - Principais mercados de destino das exportações do Brasil, em 2013 e 2017 

BRASIL 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

China 46026153,0 19,0 China 47488448,7 21,8 

EUA 24866913,5 10,3 EUA 27147722,0 12,5 

Argentina 19615414,3 8,1 Argentina 17618814,0 8,1 

Holanda 17332830,9 7,2 Holanda 9252264,7 4,2 

Japão 7964272,0 3,3 Japão 5263291,4 2,4 

Alemanha 6551654,0 2,7 Chile 5031364,6 2,3 

Venezuela  4849839,8 2,0 Alemanha 4911017,7 2,3 

Rep.da Coreia 4719969,9 2,0 Índia 4657327,4 2,1 

Chile 4483783,0 1,9 México 4514102,6 2,1 

Panamá 4423186,8 1,8 Espanha 3840182,8 1,8 

Top 10 140834017,2 58,2 Top 10 129724535,9 59,6 

Total 242032979,2 100 Total 217739177,1 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 

 

 

 

Tabela 7 - Principais mercados de destino das exportações de Cabo Verde, em 2013 e 2017 

CABO VERDE 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

Portugal 20709,3 30,1 Espanha 24181,6 48,4 

Congo 17042,4 24,7 Portugal 11269,6 22,6 

Espanha 16361,9 23,7 Holanda 2705,7 5,4 

Holanda 4245,3 6,2  Itália 2105,0 4,2 

China 1348,6 2,0 Índia 1531,9 3,1 

Itália 1228,9 1,8 Argélia 1492,8 3,0 

Índia 823,0 1,2 México 1404,7 2,8 

Bélgica 777,0 1,1 EUA 1238,2 2,5 

EUA 753,1 1,1 Singapura 625,7 1,3 

El Salvador 714,4 1,0 Suécia 584,7 1,2 

Top 10 64003,9 92,9 Top 10 47139,8 94,4 

Total 68913,0 100 Total 49935,3 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 
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Tabela 8 - Principais mercados de destino das exportações da Guiné Equatorial, em 2013 e 2017 

GUINÉ EQUATORIAL 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

China 2481404,0 16,9 China 1428395,0 27,5 

Japão 2022446,6 13,8 Índia 594950,3 11,4 

RU 1856682,2 12,6 Rep.da Coréia 486778,2 9,4 

França 1523411,7 10,4 Portugal 428803,0 8,2 

Espanha 1084386,4 7,4 EUA 364016,5 7,0 

Brasil 979795,7 6,7 Congo 265109,7 5,1 

EUA 933011,4 6,3 Espanha 243560,5 4,7 

Noruega 581393,5 4,0 Singapura 192902,3 3,7 

Índia 532587,9 3,6 França 157643,5 3,0 

Holanda 567294,6 3,9 Japão 157049,5 3,0 

Top 10 12562414,0 85,5 Top 10 4319208,5 83,1 

Total 14700000,0 100 Total 5200000,0 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 

 

 

 

Tabela 9- Principais mercados de destino das exportações da Guiné-Bissau, em 2013 e 2017 

GUINÉ-BISSAU 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

Índia 124 346,4   81,4   Índia 277329,0 81,4 

Singapura 10 780,7   7,1   Singapura 24045,1 7,1 

EUA 6 621,4   4,3   EUA 14767,6 4,3 

Gana 4 626,5   3,0   Gana 10318,3 3,0 

Mali 1 841,6   1,2   Mali 4107,2 1,2 

Portugal 1 562,4   1,0   Portugal 3484,6 1,0 

Paquistão 777,5   0,5   Paquistão 1734,1 0,5 

Holanda 315,0   0,2   Hong Kong 962,0 0,3 

Hong Kong 431,3   0,3   Holanda 702,6 0,2 

Japão 311,3   0,2   Japão 694,3 0,2 

Top 10 151 614,0   99,2   Top 10 338144,7 99,2 

Total 152821,6 100 Total 340838,1 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 

 

 

 

 

 

 



37 

 

Tabela 10 - Principais mercados de destino das exportações de Moçambique, em 2013 e 2017 

MOÇAMBIQUE 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

África do Sul 911660,7 22,7 Índia 1072121,8 22,7 

Holanda 496974,6 12,4 África do Sul 739892,8 15,7 

Índia 372357,4 9,3 Holanda 381247,0 8,1 

China 255878,6 6,4 China 347457,6 7,4 

Itália 244147,8 6,1 Itália 314616,9 6,7 

Bélgica 210113,0 5,2 Espanha 152244,3 3,2 

Malaui 185034,6 4,6 EAU 121227,1 2,6 

Espanha 167418,4 4,2 RU 117792,7 2,5 

RU 86060,0 2,1 Japão 103801,0 2,2 

Taiwan 80741,1 2,0 EUA 91598,2 1,9 

Top 10 3010386,2 74,8 Top 10 3441999,5 72,9 

Total 4023719,0 100 Total 4718518,3 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 

 

Tabela 11 - Principais mercados de destino das exportações de Portugal, em 2013 e 2017 

PORTUGAL 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

Espanha 14837360,0 23,6 Espanha 15670463,7 25,2 

Alemanha 7312271,3 11,6 França 7776951,1 12,5 

França 7296868,0 11,6 Alemanha 7041082,1 11,3 

Angola 4132171,4 6,6 RU 4116787,8 6,6 

RU 3468242,7 5,5 EUA 3213040,9 5,2 

EUA 2652012,3 4,2 Holanda 2491408,7 4,0 

Holanda 2511665,1 4,0 Itália 2200567,7 3,5 

Itália 2077321,5 3,3 Angola 2020139,5 3,2 

Bélgica 1783136,9 2,8 Bélgica 1444963,6 2,3 

Brasil 980969,0 1,6 Brasil 1066218,4 1,7 

Top 10 47052018,1 74,9 Top 10 47041623,6 75,7 

Total 62794139,5 100 Total 62169899,6 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 
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Tabela 12 - Principais mercados de destino das exportações de São Tomé e Príncipe, em 2013 e 2017 

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

Holanda 1569,3 22,6 Holanda 3371,6 21,6 

Bélgica 1293,5 18,6 Guiana 1863,9 12,0 

Espanha 649,7 9,4 Espanha 1772,2 11,4 

França 595,9 8,6 Bélgica 1564,2 10,0 

Turquia 390,2 5,6 Polónia 1551,0 9,9 

Alemanha 345,0 5,0 França 1489,2 9,6 

Rep.da Coreia 206,1 3,0 Portugal 588,0 3,8 

Portugal 201,9 2,9 EUA 578,8 3,7 

Angola 198,8 2,9 Alemanha 573,6 3,7 

Áustria 169,5 2,4 Indonésia 359,3 2,3 

Top 10 5619,9 81,0 Top 10 13711,9 88,0 

Total 6938,3 100 Total 15590,4 100 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD. 

 

 

Tabela 13 - Principais mercados de destino das exportações de Timor-Leste, em 2013 e 2017 

TIMOR-LESTE 

2013 2017 

Países Valor (103 USD) % Países Valor (103 USD) % 

Rep.da Coreia 7152,2 40,5 Singapura 7239,9 43,4 

Singapura 5351,2 30,3 Tailândia 2630,5 15,8 

Tailândia 3495,7 19,8 Indonésia 1750,3 10,5 

Alemanha 394,7 2,2 EUA 1242,3 7,4 

Japão 302,6 1,7 Austrália 729,6 4,4 

Austrália 193,4 1,1 Bélgica 463,3 2,8 

EUA 148,4 0,8 Alemanha 422,6 2,5 

Indonésia 117,4 0,7 Canadá 376,1 2,3 

Libéria 73,5 0,4 Japão 345,9 2,1 

Canadá 68,8 0,4 Paquistão 258,3 1,5 

Top 10 17297,8 97,9 Top 10 15458,7 92,6 

Total 17670,0 100 Total 16693,8 100 

 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD, International trade in goods and 

services (Merchandise trade matrix - product groups, exports in thousands of United States 

dollars, annual), extraídos a 22/11/2018 Disponíveis em: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=90759. 
          

 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=90759
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A estrutura das exportações, pela ótica da direção, dos países da comunidade lusófona 

revela como maiores mercados de destino em 2017: 

 A China (46% das exportações de Angola, 22% das exportações do Brasil, e 28% das 

exportações da Guiné Equatorial); 

 A Índia (23% das exportações de Moçambique); 

 Singapura (43% das exportações de Timor-Leste); 

 A Holanda (22% das exportações de São Tomé e Príncipe); 

 A Espanha (25% das exportações portuguesas, 48% das exportações de Cabo Verde); 

 

É de realçar o facto de as exportações da Guiné-Bissau terem uma concentração de 

mais de 80% na Índia, deixando os restantes países do top 10 com valores mínimos. 

4.2.2. Ótica da composição  

O coeficiente estrutural pela ótica da composição pode ser expresso como: 

100*
Xj

Xij

         (4)

 

Em que Xij representa as exportações do produto i com destino ao país j, e Xj as 

exportações totais do país j. 

A CPLP é formada por países que possuem um número considerável de recursos 

naturais. Os recursos naturais constituem a base das exportações de boa parte dos países 

membros, como se pode observar nas tabelas 14 a 22, as quais apresentam o ranking dos dez 

produtos mais exportados pelos países da CPLP em 2013 e 2017. O anexo 3 inclui os anos de 

2014 a 2016. 
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Tabela 14- Produtos mais exportados por Angola, em 2013 e 2017 

 

Nota: o ranking limita-se a 5 produtos, uma vez que não existem valores para os restantes produtos. 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD(Merchandise trade matrix - 

product groups, exports in thousands of United States dollars, annual), extraídos a 

27/11/2018. Disponivel em: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx 

 

Tabela 15 - Produtos mais exportados pelo Brasil, em 2013 e 2017 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Petróleo 66505388,3 98,2 Petróleo 33580920,7 97,4

Fertilizantes 1156063,7 1,7 Fertilizantes 832589,1 2,4

Peixe 49146,7 0,1 Peixe 54218,2 0,2

Cortiça e madeira 1336,9 0,0 Cortiça e madeira 5649,5 0,0

Café, chá, cacau e especiarias 590,9 0,0 Café, chá, cacau e especiarias 1014,7 0,0

Top 5 67712526,5 100,0 Top 5 34474392,1 100,0

Total 67712526,5 100 Total 34474392,1 100

ANGOLA

2013 2017

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Minerais metalíferos 37437329,4 15,5 Óleos vegetais 25920622,1 11,9

Óleos vegetais 22923456,9 9,5 Minerais metalíferos 25464729,5 11,7

Petróleo 17750032,4 7,3 Petróleo 18662569,8 8,6

Carne 16300422,6 6,7 Carne 15114966,8 6,9

Automóveis 13575466,7 5,6 Automóveis 14331537,2 6,6

Outro material de transporte 12476309,7 5,2 Açúcar 11690807,3 5,4

Açúcar 12069647,2 5,0 Ferro e aço 11282524,7 5,2

Ferro e aço 9024861,5 3,7 Papel 6355348,9 2,9

Cereais 7281496,2 3,0 Geradores, motores e acessórios 6092095,6 2,8

Rações para animais 7140578,1 3,0 Café, chá, cacau e especiarias 6034402,5 2,8

Top 10 155979600,6 64,4 Top 10 140949604,5 64,7

Total 242032979,2 100 Total 217739177,1 100

BRASIL

2013 2017

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx


41 

 

Tabela 16 - Produtos mais exportados por Cabo Verde, em 2013 e 2017 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD 

Tabela 17 - Produtos mais exportados pela Guiné Equatorial, em 2013 e 2017 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD 

 

 

 

 

 

 

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Peixe 23583,1 34,2 Peixe 30835,2 61,8

Outro material de transporte 17425,8 25,3 Vestuário 4463,2 8,9

Máquinas para indústrias específicas 7421,1 10,8 Outro material de transporte 2806,2 5,6

Automóveis 5125,1 7,4 Calçado 2517,5 5,0

Petróleo 4770,5 6,9 Máquinas para indústrias específicas 1781,1 3,6

Máquinas industriais do tipo geral 2225,1 3,2 Artigos manufacturados diversos 1603,3 3,2

Calçado 1727,8 2,5 Minerais metalíferos 1418,9 2,8

Vestuário 1665,9 2,4 Máquinas elétricas 685,5 1,4

Minerais metalíferos 1134,3 1,6 Computadores e afins 529,2 1,1

Máquinas elétricas 523,9 0,8 Mobiliário 383,0 0,8

Top 10 65602,6 95,2 Top 10 47023,1 94,2

Total 68913,0 100 Total 49935,3 100

CABO VERDE

2013 2017

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Petróleo 10064665,1 68,5 Petróleo 3337355,6 64,2

Gás 3723657,6 25,3 Gás 994485,4 19,1

Produtos químicos orgânicos 490300,6 3,3 Outro material de transporte 294030,4 5,7

Outro material de transporte 176108,9 1,2 Cortiça e madeira 262687,2 5,1

Cortiça e madeira 152592,7 1,0 Produtos químicos orgânicos 184537,6 3,5

Ouro 25270,8 0,2 Minerais metalíferos 64549,7 1,2

Fabrico de cortiça e madeira 14438,8 0,1 Máquinas para indústrias específicas 10370,0 0,2

Minerais metalíferos 4655,6 0,0 Fabrico de cortiça e madeira 9402,3 0,2

Ferro e aço 3733,3 0,0 Instrumentos profissionais e científicos6894,8 0,1

Máquinas industriais do tipo geral 3550,8 0,0 Metais não ferrosos 6109,5 0,1

Top 10 14658974,2 99,7 Top 10 5170422,5 99,4

Total 14700000,0 100 Total 5200000,0 100

2013 2017

GUINÉ EQUATORIAL
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Tabela 18 - Produtos mais exportados pela Guiné-Bissau, em 2013 e 2017 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD 

Tabela 19 - Produtos mais exportados por Moçambique, em 2013 e 2017 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD 

 

 

 

 

 

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Legumes e frutas 135059,0 88,4 Legumes e frutas 301777,5 88,5

Petróleo 6609,7 4,3 Petróleo 14375,0 4,2

Peixe 5655,2 3,7 Peixe 12637,6 3,7

Cortiça e madeira 917,5 0,6 Cortiça e madeira 1803,3 0,5

Ferro e aço 634,2 0,4 Ferro e aço 1441,6 0,4

Minerais metalíferos 551,6 0,4 Fibras têxteis 1168,3 0,3

Fibras têxteis 526,7 0,3 Minerais metalíferos 1093,1 0,3

Produtos metálicos 346,2 0,2 Produtos metálicos 714,1 0,2

Têxteis 311,2 0,2 Têxteis 690,1 0,2

Equipamento de telecomunicações 276,9 0,2 Café, chá, cacau e especiarias 680,2 0,2

Top 10 150888,2 98,7 Top 10 336380,7 98,7

Total 152821,6 100 Total 340838,1 100

2017

GUINÉ-BISSAU

2013

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Metais não ferrosos 1121434,7 27,9 Carvão 1543404,8 32,7

Petróleo 601697,5 15,0 Metais não ferrosos 1051151,9 22,3

Carvão 529666,7 13,2 Gás 248865,9 5,3

Gás 248147,4 6,2 Tabaco 210679,4 4,5

Tabaco 183915,4 4,6 Legumes e frutas 208347,4 4,4

Minerais metalíferos 171471,5 4,3 Minerais metalíferos 207071,5 4,4

Eletricidade 153435,5 3,8 Eletricidade 207043,7 4,4

Cortiça e madeira 137901,1 3,4 Cortiça e madeira 193325,6 4,1

Açúcar 114462,7 2,8 Petróleo 160961,5 3,4

Legumes e frutas 110252,3 2,7 Produtos minerais não metálicos 113204,3 2,4

Top 10 3372384,9 83,8 Top 10 4144056,0 87,8

Total 4023719,0 100 Total 4718518,3 100

MOÇAMBIQUE

2013 2017
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Tabela 20 - Produtos mais exportados por Portugal, em 2013 e 2017 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD 

Tabela 21 - Produtos mais exportados por São Tomé e Príncipe, em 2013 e 2017 

 

Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD 

 

 

 

 

 

 

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Automóveis 6277009,3 10,0 Automóveis 6877686,1 11,1

Petróleo 6065900,5 9,7 Petróleo 4051422,5 6,5

Vestuário 3461615,1 5,5 Vestuário 3628934,7 5,8

Máquinas elétricas 3245702,9 5,2 Máquinas elétricas 3346414,0 5,4

Produtos metálicos 2638536,1 4,2 Produtos metálicos 2562813,6 4,1

Máquinas industriais do tipo geral 2424699,0 3,9 Máquinas industriais do tipo geral 2381803,1 3,8

Calçado 2361753,3 3,8 Calçado 2271471,2 3,7

Papel 2238807,2 3,6 Têxteis 2202377,0 3,5

Têxteis 2135525,0 3,4 Papel 2086274,3 3,4

Produtos minerais não metálicos 2107379,3 3,4 Produtos minerais não metálicos 1981996,4 3,2

Top 10 32956927,8 52,5 Top 10 31391192,9 50,5

Total 62794139,5 100 Total 62169899,6 100

PORTUGAL

2013 2017

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Café, chá, cacau e especiarias 4633,3 66,8 Café, chá, cacau e especiarias 10255 65,8

Automóveis 370,7 5,3 Petróleo 1864,5 12

Máquinas elétricas 311,5 4,5 Fibras têxteis 494,7 3,2

Máquinas industriais do tipo geral 178,9 2,6 Minerais metalíferos 425,5 2,7

Ferro e aço 159,8 2,3 Artigos manufacturados diversos 281,1 1,8

Minerais metalíferos 158,0 2,3 Máquinas industriais do tipo geral 244,4 1,6

Legumes e frutas 114,4 1,6 Automóveis 239,0 1,5

Outro material de transporte 92,8 1,3 Legumes e frutas 232,7 1,5

Equipamento de telecomunicações 88,4 1,3 Mobiliário 223,9 1,4

Máquinas para indústrias específicas 78,3 1,1 Outro material de transporte 184,8 1,2

Top 10 6186,2 89,2 Top 10 14445,6 92,7

Total 6938,3 100 Total 15590,4 100

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

2013 2017
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Tabela 22 - Produtos mais exportados por Timor-Leste, em 2013 e 2017 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da UNCTAD. 

  

 

As exportações dos países da CPLP são de natureza muito diferente: cacau, café, 

petróleo, automóveis, metais, carvão, peixe, legumes e frutas, etc. Por ordem decrescente as 

tabelas mostram os produtos mais exportados por eles. No entanto, pode-se observar que as 

exportações das economias não muito desenvolvidas têm uma grande concentração em 

recursos naturais; tal o caso de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, 

Guiné Equatorial, Moçambique e Timor-Leste. 

No caso de Portugal e no caso do Brasil a estrutura das exportações é mais 

diversificada, já que são países mais industrializados, isto é, as suas exportações não estão 

concentradas num produto específico e entre esses produtos podemos encontrar: automóveis, 

petróleo, vestuário, máquinas elétricas, calçado, têxteis, óleos vegetais, minerais, carne, 

açúcar, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produtos Valor (10
3 

USD) % Produtos Valor (10
3 

USD) %

Petróleo 15904,1 90,0 Petróleo 10026,2 60,1

Café, chá, cacau e especiarias 718,7 4,1 Café, chá, cacau e especiarias 3745,3 22,4

Gás 261,9 1,5 Óleos vegetais 385,6 2,3

Equipamento de telecomunicações 171,4 1,0 Automóveis 291,1 1,7

Máquinas industriais do tipo geral 120,7 0,7 Máquinas elétricas 191,7 1,1

Fibras têxteis 107,2 0,6 Máquinas para indústrias específicas 190,9 1,1

Máquinas elétricas 51,6 0,3 Artigos manufacturados diversos 182,4 1,1

Automóveis 45,9 0,3 Outro material de transporte 157,1 0,9

Geradoes, Motores e acessórios 45,8 0,3 Gás 144,8 0,9

Minerais metalíferos 39,4 0,2 Metais não ferrosos 129,5 0,8

Top 10 17466,7 98,8 Top 10 15444,6 92,5

Total 17670,0 100 Total 16693,8 100

TIMOR-LESTE

2013 2017
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4.3. Comércio intra-CPLP 

 
O objetivo desta seção é analisar a dinâmica que seguem as relações comerciais dos 9 

países membros da CPLP dentro do espaço CPLP, em 2013 e 2017, mostrando os principais 

parceiros comerciais de cada país da comunidade tanto para as exportações como para as 

importações, e calculando dois principais indicadores: (i) o peso das exportações e o peso das 

importações intra-CPLP; e (ii) peso do comércio intra-CPLP no comércio total de cada país. 

4.3.1. O peso das exportações e o peso das importações intra-CPLP  

Estes indicadores permitem-nos conhecer quanto representam as exportações e 

importações de cada país da CPLP no valor total das exportações e importações dos seus 

parceiros lusófonos e é calculado com base nas seguintes fórmulas: 

100*
Xj

Xjk

         (5)

 

em que Xjk representa o valor das exportações do país j com destino ao conjunto dos 

oito parceiros comerciais da CPLP e Xj representa as exportações totais do país j. 

100*
Mj

Mjk

         (6)

 

em que Mjk representa o valor das importações do país j com origem nos oito parceiros 

comerciais da CPLP, e Mj representa as importações totais do país j. O anexo 4 contém as 

tabelas para os anos de 2014 a 2016. 
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Tabela 23- Comércio intra-CPLP de Angola, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Brasil 428750,1 0,6 .. .. 

Cabo Verde .. .. .. .. 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. 

Portugal 2987167,5 4,4 1253178,7 3,6 

São Tomé e Príncipe 33818,8 0,0 23849,3 0,1 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 3449736,3 5,1 1277028 3,7 

Total 67712526,5 100 34474392,1 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Brasil 1303766,2 4,9 833845,8 5,8 

Cabo Verde 210,2 0,0 39 0,0 

Guiné Equatorial  46,4 0,0 36,2 0,0 

Guiné-Bissau 174,7 0,0 2542,1 0,0 

Moçambique 3028,9 0,0 2635,7 0,0 

Portugal 4432955,1 16,6 2461686,4 17,0 

São Tomé e Príncipe 244,6 0,0 233,2 0,0 

Timor-Leste 102,7 0,0 582,6 0,0 

Total CPLP 5740528,7 21,5 3301601,0 22,8 

Total 26756063,0 100 14463243,3 100 
 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 

Data de extração: 26/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (..) = Informação estatística não disponível 
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Tabela 24 - Comércio intra-CPLP do Brasil, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 1271245,1 0,5 670449,0 0,3 

Cabo Verde 128076,7 0,1 22749,0 0,0 

Guiné Equatorial  62743,7 0,0 11709,6 0,0 

Guiné-Bissau 4902,1 0,0 3740,2 0,0 

Moçambique 123852,0 0,1 29954,1 0,0 

Portugal 854401,6 0,4 1432617,4 0,7 

São Tomé e Príncipe 805,5 0,0 1838,3 0,0 

Timor-Leste 2833,6 0,0 10690,7 0,0 

Total CPLP 2448860,4 1,0 2183748,4 1,0 

Total  242032979,2 100 217739177,1 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 726835,8 0,3 265736,8 0,2 

Cabo Verde 6348,4 0,0 93,0 0,0 

Guiné Equatorial  975260,4 0,4 72143,0 0,0 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 

Moçambique 24708,6 0,0 139632,1 0,1 

Portugal 1087898,4 0,5 826786,6 0,5 

São Tomé e Príncipe 5,1 0,0 .. .. 

Timor-Leste 19,7 0,0 3,8 0,0 

Total CPLP 2821076,4 1,2 1304395,3 0,9 

Total 239747516,0 100 150615442,2 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
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Tabela 25 - Comércio intra-CPLP de Cabo Verde, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 79,0 0,1 73,2 0,1 

Brasil 613,2 0,9 53,6 0,1 

Guiné Equatorial  45,0 0,1 .. .. 

Guiné-Bissau 19,4 0,0 .. .. 

Moçambique 114,6 0,2 2,7 0,0 

Portugal 20709,3 30,1 11269,6 22,6 

São Tomé e Príncipe 306,4 0,4 14,5 0,0 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 21886,9 31,8 11413,7 22,9 

Total  68913,0 100 49935,3 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 672,6 0,1 57,7 0,0 

Brasil 51904,7 7,1 24180,2 3,0 

Guiné Equatorial  .. .. 740,3 0,1 

Guiné-Bissau 56,2 0,0 61,3 0,0 

Moçambique 6 0,0 2,6 0,0 

Portugal 254036,8 35 328431,6 41,4 

São Tomé e Príncipe 11,9 0,0 .. .. 

Timor-Leste 0,2 0,0 .. .. 

Total CPLP 306688,5 42,2 353473,6 44,5 

Total  726366,6 100 793599,0 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
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Tabela 26 - Comércio intra-CPLP da Guiné Equatorial, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 46,1 0,0 .. .. 

Brasil 979795,7 6,7 69447,5 1,3 

Cabo Verde .. .. 714,0 0,0 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 

Moçambique 25,8 0,0 77,8 0,0 

Portugal 253801,0 1,7 428803,0 8,2 

São Tomé e Príncipe 82,4 0,0 1,1 0,0 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 1233751,0 8,4 499043,4 9,6 

Total  14700000,0 100 5200000,0 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. 

Brasil 116958,6 1,9 45130,1 1,5 

Cabo Verde 83,9 0,0 .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 

Moçambique .. .. 10,6 0,0 

Portugal 162725,3 2,7 56407,9 1,8 

São Tomé e Príncipe .. .. .. .. 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 279767,9 4,6 101548,6 3,3 

Total 6103600,0 100 3108600,0 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
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Tabela 27 - Comércio intra-CPLP da Guiné-Bissau, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. 

Brasil .. .. .. .. 

Cabo Verde 9 0,0 20 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. 

Portugal 1562,4 1,0 3484,6 1,0 

São Tomé e Príncipe .. .. .. .. 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 1571,3 1,0 3504,6 1,0 

Total  152821,6 100 340838,1 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. 

Brasil 3038,5 1,8 3642,5 1,1 

Cabo Verde 28,0 0,0 83,9 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. 

Portugal 59608,9 36 121169,8 36,6 

São Tomé e Príncipe .. .. 19,2 0,0 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 62675,3 37,8 124915,4 37,7 

Total 165731,7 100 331013,3 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
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Tabela 28- Comércio intra-CPLP de Moçambique, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 2392,5 0,1 1974,7 0,0 

Brasil 13225,0 0,3 74038,0 1,6 

Cabo Verde 5,3 0,0 2,2 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. 4,2 0,0 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 

Portugal 71976,0 1,8 30851,3 0,7 

São Tomé e Príncipe 0,6 0,0 .. .. 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 87599,4 2,2 106870,2 2,3 

Total 4023719,0 100 4718518,3 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 2895,7 0,0 1239,0 0,0 

Brasil 95590,8 0,9 21879,0 0,4 

Cabo Verde 255,5 0,0 2,8 0,0 

Guiné Equatorial  23,8 0,0 68,3 0,0 

Guiné-Bissau 1,1 0,0 3,3 0,0 

Portugal 401928,1 4,0 153241,5 2,7 

São Tomé e Príncipe 0,4 0,0 0,7 0,0 

Timor-Leste .. .. 0,1 0,0 

Total CPLP 500695,5 5,0 176434,7 3,1 

Total 10099147,2 100 5701705,2 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
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Tabela 29 - Comércio intra-CPLP de Portugal, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 4132171,4 6,6 2020139,5 3,2 

Brasil 980969,0 1,6 1066218,4 1,7 

Cabo Verde 268153,8 0,4 301736,1 0,5 

Guiné Equatorial  87295,7 0,1 14635,8 0,0 

Guiné-Bissau 92644,1 0,1 102994,2 0,2 

Moçambique 435134,2 0,7 203873,1 0,3 

São Tomé e Príncipe 66833,5 0,1 63664,3 0,1 

Timor-Leste 9285,3 0,0 6671,3 0,0 

Total CPLP 6072486,9 9,7 3779932,8 6,1 

Total  62794139,5 100 62169899,6 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 3495088,4 4,6 314150,8 0,4 

Brasil 1104800,5 1,5 1376928,7 1,8 

Cabo Verde 15117,9 0,0 17440,3 0,0 

Guiné Equatorial  252626,2 0,3 445446,0 0,6 

Guiné-Bissau 244,5 0,0 294,9 0,0 

Moçambique 83297,1 0,1 46740,1 0,1 

São Tomé e Príncipe 59,2 0,0 448,3 0,0 

Timor-Leste 1045,7 0,0 557,9 0,0 

Total CPLP 4952279,5 6,5 2202007,1 2,8 

Total 75713900,5 100 77833792,2 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
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Tabela 30- Comércio intra-CPLP de São Tomé e Príncipe, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 198,8 2,9 214,7 1,4 

Brasil 41,5 0,6 113,2 0,7 

Cabo Verde 11,1 0,2 .. .. 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. 

Guiné-Bissau .. .. 21,2 0,1 

Moçambique 0,4 0,0 1,1 0,0 

Portugal 201,9 2,9 588,0 3,8 

Timor-Leste .. .. .. .. 

Total CPLP 453,8 6,5 938,3 6,0 

Total 6938,3 100 15590,4 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 37879,2 24,9 29112,3 19,8 

Brasil 439,8 0,3 2028,1 1,4 

Cabo Verde 175,1 0,1 6,4 0,0 

Guiné Equatorial  82,0 0,1 1,2 0,0 

Guiné-Bissau 23,3 0,0 .. .. 

Moçambique 1,0 0,0 .. .. 

Portugal 90102,9 59,2 80088,7 54,5 

Timor-Leste 0,1 0,0 20,5 0,0 

Total CPLP 128703,3 84,6 111257,2 75,7 

Total  152093,7 100 147049,6 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
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Tabela 31- Comércio intra-CPLP de Timor-Leste, em 2013 e 2017 

EXPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 7,5 0,0 107,3 0,6 

Brasil 0,9 0,0 0,6 0,0 

Cabo Verde 0,0 0,0 3,4 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 

Moçambique .. .. 1 0,0 

Portugal 42,1 0,2 225,3 1,3 

São Tomé e Príncipe 0,0 0,0 1 0,0 

Total CPLP 50,5 0,3 338,6 2,0 

Total  17670,0 100 16693,8 100 

IMPORTAÇÕES 

País 

2013 2017 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. 

Brasil 4632,5 0,5 7583,6 1,0 

Cabo Verde .. .. .. .. 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. 

Portugal 15911,4 1,9 20859,5 2,6 

São Tomé e Príncipe .. .. 0,3 0,0 

Total CPLP 20543,9 2,4 28443,4 3,6 

Total 842789,0 100 780000,0 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 

 

 

Pela análise das tabelas 23 a 31, podemos verificar que os totais intra-CPLP, tanto das 

exportações como das importações, para a maioria dos Estados-membros são valores mínimos, 

como se verifca nos casos de Brasil (1,0% em 2013 e 2017 para as exportações; 1,2% em 2013 

e 0,9% em 2017 para as importações), a Guiné Equatorial (8,4% em 2013 e 9,6% em 2017 

para as exportações; 4,6% em 2013 e 3,3% em 2017 para as importações), Moçambique (2,2% 

em 2013 e 2,3% em 2017 para as exportações; 5,0% em 2013 e 3,1% em 2017 para as 

importações), Portugal (9,7% em 2013 e 6,1% em 2017 nas exportações; 6,5% em 2013 e 

2,8% em 2017 nas importações) e Timor-Leste (0,3% em 2013 e 2,0% em 2017 nas 

exportações; 2,4% em 2013 e 3,6% em 2017 nas importações). 
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Outros países apresentam percentagens baixas para o peso das exportações intra-CPLP 

mas percentagens muito superiores para as importações como é o caso de Angola com 5,1% 

em 2013 e 3,7% em 2017 nas exportações, contra 21,5% em 2013 e 22,8% em 2017 nas 

importações. Neste mesmo grupo estão também: a Guiné-Bissau (1,0% em 2013 e 2017, 

contra 37,8% e 37,7%) e São Tomé e Príncipe (6,5% em 2013 e 6,0% em 2017, contra 84,6% 

e 75,7%). Cabo Verde aparece como o único país cujas importações intra-CPLP têm um peso 

semelhante ao peso das suas exportações com destino aos países da CPLP (exportações 31,8% 

e 22,9% em 2013 e 2017; importações 42,2% e 44,5% em 2013 e 2017), a quase totalidade das 

importações caboverdianas são de origem portuguesa. 

4.3.2. Peso do comércio intra-CPLP no comércio total de cada país  

Nos pontos anteriores vimos, de maneira isolada, o lugar que ocupam as exportações e 

importações dentro da CPLP, no total das exportações e importações de cada Estado-membro. 

Neste ponto observa-se o peso que tem o comércio intra-CPLP (exportações intra-CPLP e 

importações intra-CPLP) de cada um deles, no total do seu comércio externo. Para tal 

utilizamos a fórmula seguinte:  

100*
MjXj

MjkXjk





        (7)

 

onde Xjk representa o valor das exportações do país j com destino ao conjunto dos 8 

parceiros comerciais da CPLP, Mjk designa as importações do país j com origem nos 8 

parceiros comerciais da CPLP, Xj representa as exportações totais do país j, e Mj representa as 

importações totais do país j. 

Tabela 32 - Peso do comércio intra-CPLP no comércio total de cada país membro, 2013-2017, em % 

 
 

Fonte: elaboração própria, com base em dados da UNCTAD. 

PAÍS 2013 2014 2015 2016 2017

Angola 9,7 10,1 9,0 9,0 9,4

Brasil 1,1 1,3 0,8 0,7 0,9

Cabo Verde 41,3 40,4 44,7 43,1 43,3

Guiné Equatorial 7,3 8,9 8,5 4,6 7,2

Guiné-Bissau 20,2 16,3 16,2 15,2 19,1

Moçambique 4,2 3,4 4,0 3,2 2,7

Portugal 8,0 6,8 5,2 4,2 4,3

São Tomé e Príncipe 81,2 76,1 74,6 68,7 69,0

Timor-Leste 2,4 3,2 3,0 4,4 3,6
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A tabela 32 revela o estado do comércio intra-comunitário dos países da CPLP de 2013 

a 2017. De acordo com a tabela a CPLP representou, em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, 

respetivamenete, 81,2 %, 76,1%, 74,6%, 68,7% e 69,0% do comércio externo de São Tomé e 

Príncipe; 41,3%, 40,4%, 44,7%, 43,1% e 43,3% do comércio externo de Cabo Verde; 20,2%, 

16,3%, 16,2%, 15,2% e 19,1% do comércio externo da Guiné-Bissau, sendo estes 3 os países 

que mais trocas realizam no espaço comunitário. 

Resumindo, de forma geral, os países da CPLP comercializam pouco entre si, na 

medida em que as exportações da maioria se concentram em países como a China, a Índia, 

Estados Unidos, Holanda, Espanha, entre outros que não fazem parte da comunidade. Em 

2013, a Guiné Equatorial ainda não fazia parte da organização como membro de pleno direito, 

mas já comercializava com o Brasil que representava 6,7% das exportações guineenses; em 

2017, já sendo membro da Organização, Portugal aparece no ranking das exportações da 

Guiné Equatorial ocupando a quarta posição com um 8,2 %. 

Por outro lado, São Tomé e Príncipe revela ser o maior importador do mercado 

comunitário com, praticamente, a totalidade das suas importações provenientes da CPLP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

V. CONCLUSÕES 

 

A CPLP é uma instituição/organização com objetivos de concertação político-

diplomática e de cooperação a vários níveis (cultural, económica e social) que integra nove 

países membros; entre eles o meu país a Guiné Equatorial. Esta organização foi criada em 

1996, originalmente com sete Estados membros (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe) a que se juntou posteriormente Timor-Leste 

em 2002 após a conquista da sua independência, e a Guiné Equatorial em 2014, após um duro 

período de negociação em que, as condições principais eram a adoção do português como 

língua oficial, e a abolição da pena de morte. 

O objetivo deste trabalho foi reunir elementos que possam ajudar a avaliar a 

cooperação no domínio do comércio internacional no mercado da CPLP. A cooperação está 

muito relacionada com a forma como estes países se relacionam, ou seja, se existe, de facto, 

uma colaboração efetiva quanto às atividades de comércio internacional no seio deste espaço 

linguístico, e com o apreciar da evolução das relações comerciais existentes, no período 

posterior à adesão da Guiné Equatorial. Daí que tivéssemos começado por fazer um 

levantamento da literatura económica sobre porquê é que os países trocam e como é que 

trocam, as barreiras que existem ao comércio internacional, e a influência que a vertente 

linguística tem sobre o comércio.  

A revisão de literatura das teorias do comércio permite agrupar essas teorias em duas 

categorias principais: as que resultam da vantagem comparativa (o comércio inter-industrial) 

entre os países (Ricardo, 1817; Heckscher-Ohlin; e Linder, 1961), e as que procuram analisar e 

explicar o comércio intra-industrial (Krugman,1989). Relativamente às barreiras à exportação, 

a literatura aponta para um conjunto de entraves com que os países/empresas se deparam, 

nomeadamente, falta de conhecimento sobre os mercados de exportação, falta de recursos 

(humanos, financeiros), bem como barreiras culturais, concorrenciais, legais e logísticas. 

Adicionalmente, os trabalhos que relacionam as organizações linguísticas e o comércio 

internacional apresentam a língua, e os laços históricos e culturais comuns como sendo fatores 

suscetíveis de motivar, impulsionar ou, ainda, influenciar as relações comerciais entre os 

países, e que os países que partilham uma língua comum têm mais vantagem e facilidade para 

efetuar trocas entre si. Os resultados dos estudos sobre a Organização Internacional da 

Francofonia (OIF) destacam o papel da língua francesa como motor principal que liga e 

motiva os países do espaço linguístico francófono a estabelecerem relações comerciais entre 



58 

 

si, mas mostram a existência de outros fatores que influenciam positivamente as trocas, 

nomeadamente, a proximidade geográfica, o passado colonial e o PIB per capita. 

Os resultados da parte empírica do nosso trabalho revelam que para os anos 2013, 

2014, 2015, 2016 e 2017, os países da CPLP apresentam graus de abertura diferenciados. 

Brasil e Timor-Leste foram os países da CPLP com menor abertura ao comércio internacional 

nesse período, e isso reflete-se igualmente no comércio intra-CPLP de ambos os países. 

Quanto à taxa de cobertura, observa-se que apenas três dos nove países (Angola, Guiné 

Equatorial e Brasil) têm uma taxa de cobertura superior a 100%, o que significa que estes 

foram os países que exportaram mais do que importaram entre 2013 e 2017, mas que o destino 

destas exportações não foi o mercado da CPLP pois o comércio intra-comunitário dos 

mesmos, para esse período, representa valores muito baixos. 

A estrutura das exportações (tanto pela ótica do destino, como pela ótica da 

composição) também revela poucas trocas entre parceiros do espaço lusófono. Quanto ao 

comércio intra-CPLP, o peso das exportações e das importações oriundas da CPLP, no 

comércio global dos seus membros podemos dizer que ainda tem um valor pouco relevante 

nas suas economias, com exceção de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e 

Príncipe que exibem valores ligeiramente maiores. Nas exportações dos países africanos da 

CPLP predominam os recursos naturais, e os bens produzidos por estes são semelhantes, este 

facto vai ao encontro da teoria de Linder (1961), que aponta a procura como “fator 

determinante” das trocas entre países, ressaltando que para haver trocas comerciais entre dois 

países, tem de haver primeiramente procura e que se a gama de bens “exportáveis” for 

idêntica, os produtos exportados poderão ser os mesmos, tendo apenas a qualidade e o grau de 

satisfação como únicos fatores de diferenciação. Com base nesta teoria, os países lusófonos 

que exportam o mesmo tipo de bens teriam poucas probabilidades de efetuarem trocas entre si. 

Por outro lado, os laços linguísticos, culturais e históricos que fazem ligação entre os 

países que formam a CPLP, não se traduzem diretamente em existência de relações comerciais 

entre parceiros da organização, nem constituem motor suficiente para impulsionar o comércio 

entre os seus membros. Contráriamente, no caso da OIF cujos países membros têm relações 

comerciais mais fortes, e os principais elementos motivadores são a língua comum e a 

proximidade geográfica, os países da CPLP encontram-se localizados em pontos muito 

diferentes do globo (mesmo os que se encontram no continente africano pertencem a 

zonas/regiões diferentes), portanto não beneficiam de grande proximidade geográfica, o que 

em si representa uma barreira importante, e levaria a projetar outros meios, para “encurtar” 
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distâncias entre os países lusófonos. Próximo deste ponto de vista, um estudo de Pereira 

(2013), baseado em entrevistas estruturadas com responsáveis da CPLP (membros das 

Missões Permanentes e Representantes diplomáticos dos países), propõe a adoção de algumas 

medidas para fortalecer o estreitamento das relações económicas e comerciais: (i) facilitar a 

circulação de pessoas em áreas afins ao comércio e o investimento (onde um dos entrevistados 

sublinha que a facilitação de vistos, tanto com o Estatuto do Cidadão CPLP, como com 

Acordos de Circulação na Comunidade são processos que já poderiam estar em vigor, no 

entanto falta interesse político em ratificá-los e, efetivamente, colocá-los em prática); (ii) criar 

Acordos de Proteção e Promoção de Investimento e Acordos para evitar a dupla tributação; 

(iii) opor-se ao protecionismo comercial e reduzir as barreiras comerciais e de investimento; e 

(iv) apostar em infraestruturas, criar mais e melhores transportes e, sempre que possível, de 

fabrico dos países membros como no caso de navios em Portugal, e aeronaves no Brasil, 

dando preferência a produtos dos países membros. Quando questionados sobre a maneira 

como se pode promover o comércio intra-CPLP: (i) 40% das pessoas entrevistadas considera 

que os “Acordos de Associação”, o mais parecido a uma zona de Comércio Livre ou à União 

Aduaneira, são o impulso que a CPLP precisa em matéria de comércio, já que pressupõem 

livre comércio assente na reciprocidade das preferências concedidas; (ii) 30% opina que os 

Acordos Preferenciais (trocas privilegiadas entre os países, sendo concedido aos países menos 

favorecidos, vantagens que não são reciprocas) seriam a forma mais viável de cooperação a 

nível comercial; (iii) 20% prefere a criação de “Clusters” e Setores de desenvolvimento de 

interesse comum aos Estados membros; 10% optam por uma União Económica 

(estabelecimento de uma autoridade supranacional que vela pela aplicação das políticas 

comuns); (iv) 0% apoia a ideia de um mercado comum, ou seja, a remoção das barreiras 

técnicas e fiscais assim como a livre circulação de fatores de produção (capital e trabalho) 

entre os membros do espaço de integração; (v) 0% para a existência de uma Zona de Comércio 

Livre, onde os países suprimam todas as barreiras comerciais; e (vi) 0% para uma União 

Aduaneira, onde a política comercial se torne comum ao espaço de integração. 

O nosso estudo tem algumas limitações, nomeadamente relacionadas com a 

disponibilidade de informação estatística de alguns países da CPLP, para as exportações e as 

importações desagregadas a dois dígitos, a informação é limitada e incompleta, bem como 

para os indicadores que se pretendia calcular. Também, o estudo sendo feito para um período 

de tempo relativamente curto, a evolução das exportações e as relações comerciais nesse 

mercado da CPLP não é tão visível como seria num período mais longo (por exemplo desde a 
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criação da organização até à atualidade). Porém, a informação encontrada permite observar 

que, as relações comerciais no seio da organização precisam de ser consolidadas e reforçadas, 

para melhorar a dinâmica do comércio internacional na comunidade linguística lusófona. 

Como sugere um estudo da AIP (2014) publicado através da plataforma Lusofonia Económica, 

reforçar a integração no espaço comum lusófono e, estabelecer players regionais, e redes de 

empresas oriundas do espaço comum facilitaria o acesso a novos consumidores e a mercados 

com um elevado potencial de desenvolvimento e forte necessidade de investimento. 

Por último, esta dissertação deixa em aberto um conjunto de questões para investigação 

futura. A análise poderá ser enriquecida investigando as formas de dinamização e promoção 

do comércio bilateral entre os países da CPLP, abordando as empresas e os investidores que 

operam dentro do espaço CPLP, com o fim de conhecer as principais barreiras e dificuldades 

que encontram os agentes económicos da comunidade. Também será relevante investigar, 

junto das diferentes missões diplomáticas de cada país da CPLP, as ações que cada governo 

tem previstas em matéria de cooperação económica, social, cultural e educacional, nos 

próximos anos (saber qual é a agenda política, económica e cultural dos países membros 

relativamente à organização) bem como estudar as formas e estratégias de internacionalização 

das empresas da CPLP dentro do seu espaço comunitário. 

Apesar de a CPLP não ser, na base, uma organização com relações de natureza 

económica, ela pode potenciar os diversos laços que unem os seus membros para criar uma 

espécie de “complementariedade” entre os parceiros, e desenvolver estratégias que permitam 

uma real alavancagem das relações comerciais atuais na comunidade lusófona, ditas 

estratégias devem poder levar a que os países lusófonos exportem e importem, de preferência 

entre eles, e que trabalhem conjuntamente em criar mais condições e oportunidades de 

negócios, para que os empresários e outros agentes económicos da CPLP tenham o apoio que 

precisam.   



61 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Africano, A.; Castro, F.; Fonseca, M.; Afonso, O.; Forte, R.; Alves, R. (2018). Comércio 
Internacional: Teoria, Políticas e Casos Práticos. Coimbra: Almedina. 

AICEP (2013). Horizonte Internacionalizar: Guia para PME. AICEP Portugal Global 

Al-Aali, A., Jeen-Su, L., & Al-Aali, H. (2012). Perceived Export Barrier differences among 
Exporters: Less developed economy evidence. African Journal of Business Management, 6 
(36), 9945-9956. 

Altman. M. (2012). 1931 - Parlamento britânico aprova criação do Commonwealth. Opera 
Mundi. 

Arteaga, J. & Fernández, R. (2010). Why Don‟t use the Same Export Barrier Measurement 
Scale? An empirical analysis in small and medium-sized enterprises. Journal of Small 
Business Management, 48 (3), 395-420. 

Associação Industrial Portuguesa (2014). Portugal: Mercados Económicos Regionais e o 
relacionamento entre os países da CPLP. Lusofonia Económica, 1-128. Disponível em 
https://www.cgd.pt/Empresas/Plataforma-Internacional/Estudos/Documents/7-PORTUGAL-
Integracao-regional-paises-CPLP.pdf. 

Barral, W. & Pimentel, L. O. (2006). A Influência do Comércio Internacional no Processo de 
Desenvolvimento In Barral, W & Pimentel, L. O. (Org.). Comércio Internacional e 
Desenvolvimento. Florianópolis, Fundação Boiteux. 

Câmara Agrícola Lusófona-CAL (2016). Relatório Final-Projeto 087, Internacionalização - 
CPLP(2015/2016). Disponível em 
http://www.calusofona.org/projetos/pdfs/595a30f184834.pdf. 

Carrière, C. & Masood, M. (2015). Poids Économique de la Francophonie: Impact via 
l‟ouverture commerciale. Révue d’Économie du Developpement (23), 5-30. 

CPLP (2018). Página oficial da organização. https://www.cplp.org 

Declarações I, II e III das Reuniões de Ministros de Comércio da CPLP (2018). 
https://www.cplp.org/ 

Diário de Notícias (2019). Livre circulação entre Cabo Verde e Guiné Equatorial até ao final 
do ano. Disponível em: https://www.dn.pt/lusa/interior/livre-circulacao-entre-cabo-verde-e-
guine-equatorial-ate-ao-final-do-ano---ministro--10803543.html  

Egger, P. H. & Toubal, F. (2016). Common Spoken Languages and International Trade. In 
Ginsburgh V. & Weber S. (eds) The Palgrave Handbook of Economics and Language. 
Palgrave Macmillan, London. 

Escandón, D., Ayala, A., & Caicedo, M. (2013). The influence of exports barriers above the 
export commitment and its impact on international outcomes. Revista Escuela de 
Administración de Negocios, 75, 38-55. 

Eurostat (2018). Principais intervenientes no comércio mundial de bens, 2016. 

Ferro, M.J. & Ribeiro, S. (2017). A Importância do Fator “Língua” nas Exportações 
Portuguesas. Conjuntura Internacional 1.27, 62-63. 

http://www.calusofona.org/projetos/pdfs/595a30f184834.pdf
https://www.cplp.org/
https://www.dn.pt/lusa/interior/livre-circulacao-entre-cabo-verde-e-guine-equatorial-ate-ao-final-do-ano---ministro--10803543.html
https://www.dn.pt/lusa/interior/livre-circulacao-entre-cabo-verde-e-guine-equatorial-ate-ao-final-do-ano---ministro--10803543.html


62 

 

Figueira, A. & Silva-Rêgo, B. (2018). The Economic Face of International Co-operative 
Arrangements: The Cases of IBSA and CPLP. Contexto Internacional, 40 (1), 139-160. 

Gilpin, R. (2002). A economia política das relações internacionais. Brasilia. 

Gonçalves, V. M. (2015). Comércio Bilateral Portugal – Brasil (1976 - 2012). Dissertação de 
mestrado em Empreendedorismo e Internacionalização. Instituto Superior de Contabilidade e 
Administração do Porto. 

Julian, C. & Ahmed, Z. (2005). The impact of Barriers to Export on Export Marketing 
Performance. Journal of Global Marketing, 19 (1), 71-94. 

Katsikeas, C. & Morgan, R. (1994). Differences in Perceptions of Exporting Problems Based 
on Firm Size and Export Market Experience. European Journal of Marketing 28 (5), 17-35. 

Krugman, P. (1989). Industrial organization and international trade. In Schmalansee, R. & 
Willig, R. (eds.). Handbook of Industrial Organization, Vol. II, Elsevier Science Publishers, 
B.V. 

Leão, P. (2012). Introdução às Teorias do Comércio Internacional. Instituto Superior de 
Economia e Gestão. Teaching Economics Working Papers, 1-9. 

Leonidou, L. (1995). Export Barriers: Non-exporters‟ Perceptions. International Marketing 
Review, 12 (1), 4-25. 

Leonidou, L. (2004). An analysis of the Barriers Hindering small business Export 
Development. Journal of Small Business Management, 42 (3), 279-302. 

Linder, S. B. (1961). An Essay on Tradc and Transformation. New York, Wiley. 

Lohmann, J. (2011). Do Language Barriers affect Trade? Economics Letters 110, 159-162. 

Marques, W.A. (2016). Comércio Internacional de mercadorias no âmbito da CPLP - 2008 a 
2015- Temas Económicos, 47, 4-6. 

Meireles, L. (2018). CPLP: cinco países europeus vão entrar como observadores. Expresso. 
Disponível em https://expresso.sapo.pt/politica/2018-07-07-CPLP. 

Mélitz, J. (2015). Langues, Commerce, Bien-être et Francophonie. Document de travail du 
CEPII, Nº 23. 

Mill, J. S. (1848). Principles of Political Economy. The Project Gutenberg EBook of 
Principles Of Political Economy (Ebook 30107, 2009), p. 463-466. 

Morgan, R. & Katsikeas, C. (1997). Obstacles to Export Initiation and Expansion. Omega, 25 
(6), 677-690. 

Nunes, E. (2015). Exportadores da CPLP têm um “potencial planetário”. Dinheiro Vivo. 
Disponível em https://www.dinheirovivo.pt/empresas/exportadores-da-cplp-tem-um-
potencial-planetario/. 

Ohlin, B. (1933). Interregional and International Trade. Cambridge, Harvard University 
Press. 

Pereira, A.C. (2013). Da vertente política à económica na CPLP: estudo de formas de 

https://expresso.sapo.pt/politica/2018-07-07-CPLP


63 

 

estreitamento das relações económicas dos Estados Membros. Dissertação de mestrado em 
gestão e políticas públicas. Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas Universidade de 
Lisboa. 

Rabino, S. (1980). An examination of barriers to exporting encountered by small 
manufacturing companies. Management International Review, 20 (1), 67-73. 

Revista Frutas Legumes e Flores (2017). Reforçar as exportações agro-alimentares para a 
CPLP. 25 de agosto 2017. Disponível em http://www.flfrevista.pt/2017/08/reforcar-as-
exportacoes-agro-alimentares-para-a-cplp/ 

Ricardo, D. (1817).  Principles of Political Economy and Taxation. (1 ed.), London, John 
Murray.  

Samuelson, P. (1949). International Factor Price Equalisation Once Again. Economic Journal, 
59, 181-196. 

Smith, A. (1776). La Riqueza de las Naciones. Ed. Alianza Editorial. Madrid, 1997. 

Steinberg, F. (2004). La Nueva Teoria del Comércio Internacional y la Política Comercial 
Estratégica. Universidad Autónoma de Madrid. 

Westhead, P.; Wright, M. & Ucbasaran, D. (2002). International Market Selection Strategies 
Selected by „Micro‟ and „Small‟ Firms. The International Journal of Management Science, 
30, 51 – 68. 

Yannopoulos, P. & Kefalaki, M. (2010). Export Barriers Facing Canadian SMEs: The Role of 
Mental Models. Journal of Business and Policy Research, 5 (2), 54-68. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/David_Ricardo
https://books.google.com/books?id=cUBKAAAAYAAJ&dq=editions%3Ay8vXR4oK9R8C&pg=PR1#v=onepage&q&f=true


64 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 - Classificação tipo para o comércio internacional (CTCI, REV. 4) 

Código Designação 

00 Animais vivos, excepto os da divisão 03 

01 Carnes e preparações de carnes 

02 Produtos lácteos e ovos de aves 

03 Peixes (excepto mamíferos marinhos), crustáceos, moluscos e outros invertebrados 

aquáticos, e suas preparacões 

04 Cereais e preparacões à base de cereais 

05 Legumes e frutas 

06 Açúcares, preparações à base de açúcar e mel 

07 Café, chá, cacau, especiarias e produtos derivados 

08 Alimentos para animais (excepto cereais não moídos) 

09 Produtos e preparações alimentares diversas 

11 Bebidas 

12 Tabacos, em bruto e manufacturados 

21 Couros, peles e peles com pêlo, em bruto 

22 Sementes e frutos, oleaginosos 

23 Borracha em bruto (incluindo a borracha sintética e a borracha regenerada) 

24 Cortiça e madeira 

26 Fibras texteis (excepto lãs em mecha "tops" e outras lâs penteadas) e seus 

desperdicios (não transformadas em fios ou em tecidos) 

27 Adubos em bruto, excepto os da divisão 56, e minerais em bruto (excepto carvão, 

petróleo e pedras preciosas) 

28 Minerais metalíferos; sucata e desperdícios de metais 

29 Produtos de origem animal ou vegetal, em bruto, não especificados 

32 Hulhas, coques e briquetes 

33 Petróleo, produtos derivados do petróleo e produtos conexos 

34 Gás natural e gás manufacturado 

35 Energia eléctrica 

41 Óleos e gorduras, de origem animal 

42 Gorduras e óleos vegetais fixos, em bruto, refinados ou fraccionados 

43 Óleos e gorduras animais ou vegetais, preparados; ceras de origem animal ou 

vegetal; misturas ou preparações não alimentícias de gorduras ou óleos animais ou 

vegetais, não especificados 

51 Produtos químicos orgânicos 

52 Produtos químicos inorgânicos 

53 Produtos tintórios, tanantes e corantes 

54 Produtos medicinais e farmacêuticos 

55 Óleos essenciais, resinóides e produtos de perfumaria; preparações de toucador e 

produtos de conservação e limpeza 

56 Adubos (excepto os da divisão 27) 

57 Plásticos em formas primárias 
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Código Designação 

58 Plásticos, excepto em formas primárias 

59 Matérias e produtos químicos, não especificadas 

61 Couros e peles, preparados e obras de couro, não especificadas e peles com pêlo 

preparadas 

62 Borracha manufacturada, não especificada 

63 Obras de cortiça e de madeira (excepto móveis) 

64 Papéis, cartões e obras de pasta de celulose, de papel ou de cartão 

65 Fios, tecidos, artigos confeccionados, com fibras têxteis, não especificadas e 

produtos conexos 

66 Obras de minerais não metálicos, não especificadas 

67 Ferro e aço 

68 Metais não ferrosos 

69 Obras de metal, não especificadas 

71 Máquinas geradoras, motores e seu equipamento 

72 Máquinas e aparelhos especializados para determinadas indústrias 

73 Máquinas e aparelhos para trabalhar metais 

74 Máquinas e aparelhos industriais, de aplicação geral, não especificadas, suas partes e 

peças separadas, não especificadas 

75 Máquinas e aparelhos de escritório ou para o tratamento automático da informção 

76 Aparelhos e equipamento de telecomunicação e para registo e reprodução de som 

77 Máquinas e aparelhos eléctricos, não especificados; e suas partes e peças separadas, 

eléctricas (incluindo as equivalentes não eléctricas, de máquinas e aparelhos 

eléctricos de uso doméstico) 

78 Veículos, incluindo os de almofada de ar 

79 Outro material de transporte 

81 Construções pré-fabricadas; aparelhos sanitários e aparelhos de canalização, de 

aquecimento e de iluminação, não especificados 

82 Móveis e suas partes; suporte elástico para camas; colchões, almofadas e artigos 

semelhantes, estofados ou guarnecidos interiormente 

83 Artigos de viagem, malas de mão e artigos semelhantes  

84 Vestuário e acessórios de vestuário 

85 Calçado 

87 Instrumentos e aparelhos profissionais, científicos e de controlo, não especificados 

88 Aparelhos e equipamento de fotografia e de óptica, não especificados; relógios 

89 Obras diversas, não especificadas 

91 Mercadorias transportadas pelo correio não classificadas noutra parte 

93 Transacções e mercadorias não classificadas noutra parte 

96 Moedas (excluindo as de ouro), sem curso legal 

97 Ouro, para usos não monetários (excluindo os minérios e concentrados de ouro) 
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ANEXO 2 - Exportações dos países da CPLP pela ótica da direção, 2014, 2015 e 2016. 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 22/11/2018 

 

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

China 27527110,9 46,9 China 14275789,2 43,2 China 12770453,2 46,5

Índia 4507416,2 7,7 Índia 2675573,6 8,1 Índia 2330190,0 8,5

Espanha 3726455,2 6,4 Espanha 2240593,8 6,8 Espanha 1706315,0 6,2

Canadá 2719655,0 4,6 França 1567649,4 4,7 EUA 1293884,5 4,7

EUA 2548807,6 4,3 Taiwan 1409453,5 4,3 Taiwan 1252002,4 4,6

Taiwan 2329013,3 4 África do Sul 1349598,9 4,1 Canadá 1133334,7 4,1

Holanda 2264409,9 3,9 EUA 1210195,2 3,7 França 1041348,1 3,8

África do Sul 1951242,2 3,3 Portugal 1190821,9 3,6 Portugal 1020513,3 3,7

França 1929813,0 3,3 Itália 1102924,9 3,3 África do Sul 992572,2 3,6

Portugal 1926041,0 3,3 Holanda 1094023,7 3,3 Holanda 947966,1 3,4

Top 10 51429964,1 87,7 Top 10 28116624,1 85,1 Top 10 24488579,6 89,1

Total 58672369,2 100 Total 33047778,9 100 Total 27478023,2 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

China 40616107,9 18 China 35607523,6 18,6 China 35133589,9 19

EUA 27144925,4 12,1 EUA 24215973,7 13  EUA 23299978,6 12,6

Argentina 14281998,0 6,3 Argentina 12800015,4 6,7 Argentina 13417669,9 7,2

Holanda 13035584,0 5,8 Holanda 10044465,7 5,3 Holanda 10322799,6 5,6

Japão 6718600,7 3 Alemanha 5171570,8 2,7 Alemanha 4860822,3 2,6

Alemanha 6630257,2 3 Japão 4844959,3 2,5 Japão 4604339,4 2

Chile 4984190,8 2,2 Chile 3978438,5 2,1 Chile 4080627,8 2,2

Índia 4788735,2 2,1 Índia 3617449,4 1,9 México 3813343,8 2,1

Venezuela 4632139,2 2,1 México 3588345,8 1,9 Itália 3321627,9 1,8

Itália 4020776,1 1,8 Itália 3270224,8 2 Bélgica 3233029,8 1,7

Top 10 126853314,7 56,4 Top 10 107138967,0 56,1 Top 10 106087829,0 57,3

Total 225098405,2 100 Total 191126885,8 100 Total 185235399,1 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Espanha 25211,2 31 Austrália 46279,3 69,2 Austrália 33674,0 56

Portugal 22986,1 28,6 Espanha 8206,5 12 Espanha 15657,9 25,9

Holanda 7909,1 9,8 Portugal 5532,5 8,3 Portugal 3724,5 6,2

EUA 7600,9 9,5 Holanda 1535,4 2,3 Serra Leoa 1812,3 3,0

Polônia 2994,7 4 Turquia 458,2 0,7 Itália 1245,9 2,1

Itália 1874,0 2 Togo 419,9 0,6 Turquia 795,1 1

Marrocos 1808,5 2,3 Marrocos 394,1 0,6 EUA 738,5 1,2

El Salvador 1312,3 1,6 EUA 327,5 0,5 Índia 546,1 0,9

Índia 624,1 0,8 Itátia 314,3 0,5 Marrocos 460,6 0,8

RU 614,5 0,8 Índia 275,7 0 Suécia 257,1 0,4

Top 10 72935,3 90,8 Top 10 63743,4 95,4 Top 10 58912,0 97,6

Total 80354,1 100 Total 66844,6 100 Total 60361,1 100

ANGOLA

2016

Países

2014

Países

2015

Países

BRASIL

Países

2014

Países

2015

Países

2016

CABO VERDE

Países

2014

Países

2015

Países

2016
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Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 22/11/2018 

 

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

China 3136387,3 25 China 1096015,8 16,9 Índia 980998,9 20

RU 1891412,5 14,8 Rep. da Coreia 992332,7 15 China 663186,7 13,5

Singapura 1111146,4 8,7 Espanha 593137,5 9,1 Rep. da Coreia 647593,6 13,2

Brasil 1076018,4 8,4 Brasil 492733,8 7,6 Espanha 594584,8 12,1

França 969195,4 8 Índia 407737,6 6,3 Itália 250905,1 5,1

Japão 832978,7 7 Holanda 406321,0 6,3 Holanda 221404,9 5

Índia 723674,2 5,7 França 373217,2 5,7 EUA 220553,6 4,5

Holanda 722172,5 5,6 RU 372225,1 5,7 RU 191450,5 3,9

Espanha 678900,6 5,3 Singapura 290022,5 4,5 Brasil 153234,0 3,1

África do Sul 375064,2 2,9 Itália 254573,2 4 Japão 133348,8 2,7

Top 10 11516950,4 90 Top 10 5278316,4 81,2 Top 10 4057261,0 82,8

Total 12800000,0 100 Total 6500000,0 100 Total 4900000,0 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Índia 135113,8 81 Índia 205256,8 81,4 Índia 225024,8 81

Singapura 11714,7 7,1 Singapura 17796,3 7 Singapura 19510,2 7,1

EUA 7194,4 4,3 EUA 10929,9 4,3 EUA 11982,4 4,3

Gana 5027,0 3 Gana 7636,8 3 Gana 8372,3 3

Mali 2001,0 1 Mali 3039,8 1,2 Mali 3332,6 1,2

Portugal 1697,7 1 Portugal 2579,0 1 Portugal 2827,4 1

Paquistão 844,8 0,5 Paquistão 1283,4 0,5 Paquistão 1407,0 0,5

Hong Kong 468,7 0,3 Hong Kong 712,0 0,3 Hong Kong 780,5 0,3

Holanda 342,3 0,2 Holanda 520,0 0,2 Holanda 570,1 0,2

Japão 338,2 0,2 Japão 513,8 0 Japão 563,3 0,2

Top 10 164742,6 99 Top 10 250267,9 99,2 Top 10 274370,7 99,2

Total 166054,8 100 Total 252261,4 100 Total 276556,1 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

China 876363,6 19 África do Sul 567157,9 17,7 África do Sul 569984,9 17

África do Sul 808302,8 17,1 Holanda 422055,1 13 Índia 442250,1 13,2

Holanda 482776,8 10,2 Índia 273918,0 8,6 Holanda 401953,2 12

Índia 285200,7 6 China 240995,9 8 China 285392,8 9

Itália 240296,6 5 Itália 218515,2 6,8 Itália 218617,6 6,5

Singapura 188955,6 4 Bélgica 192301,4 6 Espanha 111495,4 3

Bélgica 186158,6 3,9 Espanha 100390,3 3,1 Zâmbia 101251,9 3

Malaui 170596,1 3,6 RU 74475,2 2,3 EUA 84807,5 2,5

Espanha 166287,9 3,5 EUA 62630,9 2 Japão 73618,2 2,2

RU 123943,3 2,6 Singapura 58382,4 2 RU 66816,1 2

Top 10 3528882,1 75 Top 10 2210822,3 69,2 Top 10 2356187,9 70,3

Total 4725331,4 100 Total 3196082,0 100 Total 3352109,2 100

GUINÉ EQUATORIAL

Países

2014
Países

2015

Países

2016

GUINÉ-BISSAU

Países

2014

Países

2015

Países

2016

MOÇAMBIQUE

Países

2014

Países

2015

Países

2016
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Fonte: cálculos próprios com base em dados da UNCTAD, International trade in goods and 

services (Merchandise trade matrix - product groups, exports in thousands of United States 

dollars, annual), extraídos a 22/11/2018. Disponíveis em: 

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=90759. 

 

 

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

França 7517086,4 11,8 França 6689627,3 12 França 7008229,5 12,6

Alemanha 7462325,7 11,7 Alemanha 6523936,3 11,8 Alemanha 6481146,4 12

Angola 4221779,9 7 RU 3725385,2 7 RU 3917423,0 7

RU 3910856,3 6 EUA 2847100,4 5,2 EUA 2728367,0 4,9

EUA 2803995,1 4 Angola 2328627,5 4 Holanda 2073983,3 4

Holanda 2535512,9 4 Holanda 2208275,8 4 Itália 1914920,4 3

Itália 2044748,3 3,2 Itália 1759967,0 3,2 Angola 1663003,5 3

Bélgica 1731078,2 2,7 Bélgica 1258161,5 2 Bélgica 1347918,8 2,4

China 1115531,1 1,7 China 930494,1 2 Marrocos 789847,1 1

Top 10 48333317,0 76 Top 10 42099021,0 76,2 Top 10 42491999,6 76,3

Total 63834385,7 100 Total 55258687,4 100 Total 55676835,8 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Turquia 2926,1 17 Bélgica 2167,9 19 Espanha 1309,6 9,6

Holanda 2390,7 13,9 Espanha 1196,4 10,6 Holanda 1207,1 9

Espanha 1769,6 10 Polônia 1000,0 9 Polônia 938,9 7

França 1388,8 8 França 842,1 7,4 EUA 324,7 2,4

Angola 1013,1 6 EUA 383,7 3 França 323,1 2

 Polônia 937,4 5 Itália 383,2 3 Portugal 181,2 1

Alemanha 721,8 4,2 Liechtenstein 359,9 3,2 Alemanha 167,3 1

EUA 543,0 3,2 Alemanha 315,0 3 Liechtenstein 118,1 0,9

Liechtenstein 227,9 1,3 Portugal 289,9 3 Indonésia 115,5 1

Top 10 15126,4 88 Top 10 9337,9 82,6 Top 10 6374,4 46,7

Total 17220,0 100 Total 11310,0 100 Total 13640,0 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Rep. da Coreia 9677,3 63 Singapura 15350,5 85 Tailândia 5425,3 27

Japão 1685,3 11 Tailândia 577,1 3 Indonésia 3926,8 19,6

Alemanha 1568,9 10,1 Japão 402,9 2,2 EUA 2465,1 12

Austrália 624,4 4 EUA 369,8 2 Austrália 1415,2 7

Canadá 292,8 2 Austrália 249,6 1,4 Singapura 1170,1 5,8

EUA 268,9 2 Alemanha 217,9 1 Bélgica 1012,2 5

Singapura 215,4 1 Canadá 139,3 1 Alemanha 746,3 4

Paquistão 163,9 1,1 Portugal 123,4 0,7 Canadá 718,9 4

Nova Zelândia 152,1 1 Nova Zelândia 97,7 1 Paquistão 552,8 2,8

Portugal 149,9 1 Indonésia 67,1 0 Nova Zelândia 408,7 2

Top 10 14798,8 95,6 Top 10 17595,4 97,5 Top 10 17841,5 89

Total 15482,7 100 Total 18048,2 100 Total 20045,1 100

PORTUGAL

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

TIMOR-LESTE

Países

2014

Países

2015

2016

Países

2016

Países

2014

Países

2015

Países

2016

Países

2014

Países

2015

Países

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx?ReportId=90759
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ANEXO 3 - Exportações dos países da CPLP pela ótica da composição, 2014, 2015 e 

2016 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 27/11/2018 

 

 

 

 

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Petróleo 57336235,6 97,7 Petróleo 31894838,6 96,5 Petróleo 26771966,9 97,4

Fertilizantes 1281209,4 2,2 Fertilizantes 1096047,9 3,3 Fertilizantes 644929,0 2,3

Peixe 48757,2 0,1 Peixe 46322,6 0,1 Peixe 56077,3 0,2

Cortiça e madeira 4952,4 0 Cortiça e madeira 9469,4 0,0 Cortiça e madeira 4134,9 0,0

Café, chá, cacau e especiarias 1214,6 0 Café, chá, cacau e especiarias 1100,5 0,0 Café, chá, cacau e especiarias 915,1 0,0

Soma dos 5 58672369,2 100 Soma dos 5 33047778,9 100,0 Soma dos 5 27478023,2 100,0

Total 58672369,2 100 Total 33047778,9 100 Total 27478023,2 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Minerais metalíferos 31230599,0 13,9 Óleos vegetais 21128001,8 11,1 Óleos vegetais 19480266,4 10,5

Óleos vegetais 23389969,8 10,4 Minerais metalíferos 19669267,6 10,3 Minerais metalíferos 18437369,9 10

Petróleo 20587017,5 9,1 Carne 14410074,5 7,5 Carne 13940913,6 7,5

Carne 16926798,7 7,5 Petróleo 13733705,5 7,2 Petróleo 11455119,6 6,2

Ferro e aço 10713717,6 4,8 Ferro e aço 9727800,9 5,1 Automóveis 10707580,6 5,8

Açúcar 9716375,3 4,3 Automóveis 9317304,1 4,9 Açúcar 10679616,9 5,8

Automóveis 9442280,5 4,2 Açúcar 7864267,6 4,1 Outro material de transporte 8924119,8 4,8

Café, chá, cacau e especiarias 7484712,6 3,3 Café, chá, cacau e especiarias 7014425,6 3,7 Ferro e aço 8230291,7 4,4

Rações para animais 7363448,1 3,3 Outro material de transporte 6626023,9 3,5 Café, chá, cacau e especiarias 6234372,6 3,4

Outro material de transporte 6321076,9 2,8 Rações para animais 6171802,6 3,2 Papel 5575278,9 3

Top 10 143175995,9 63,6 Top 10 115662674,0 60,5 Top 10 113664930,0 61,4

Total 225098405,2 100 Total 191126885,8 100 Total 185235399,1 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Peixe 35636,0 44,3 Máquinas industriais do tipo geral 44833,3 67,1 Artigos manufacturados diversos 18865,1 31,3

Automóveis 17242,6 21,5 Peixe 10920,4 16,3 Peixe 18554,1 30,7

Petróleo 8676,6 10,8 Petróleo 2456,3 3,7 Equipamento de telecomunicações 12323,6 20,4

Outro material de transporte 7179,1 8,9 Automóveis 1982,5 3 Artigos de viagem 2912,0 4,8

Vestuário 2507,8 3,1 Produtos metálicos 1210,6 1,8 Vestuário 1981,5 3,3

Calçado 2369,9 2,9 Vestuário 917,5 1,4 Máquinas elétricas 1428,6 2,4

Máquinas industriais do tipo geral 999,9 1,2 Outro material de transporte 701,3 1 Calçado 1098,6 1,8

Minerais metalíferos 967,2 1,2 Bebidas 642,0 1 Minerais metalíferos 603,0 1

Máquinas para indústrias específicas 717,0 0,9 Calçado 642,0 1 Automóveis 524,3 0,9

Instrumentos profissionais e científicos 427,3 0,5 Máquinas para indústrias específicas 385,3 0,6 Máquinas para indústrias específicas 243,6 0,4

Top 10 76723,3 95,5 Top 10 64691,1 96,8 Top 10 58534,4 97

Total 80354,1 100 Total 66844,6 100 Total 60361,1 100

ANGOLA

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016

BRASIL

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016

CABO VERDE

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016
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Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 

Data de extração: 27/11/2018 

 

 

 

 

 

 

 

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Petróleo 8746516,7 68,3 Petróleo 4321626,4 66,5 Petróleo 3336954,8 68,1

Gás 3270977,8 25,6 Gás 1443887,3 22,2 Gás 905852,5 18,5

Produtos químicos orgânicos 461422,1 3,6 Produtos químicos orgânicos 278259,5 4,3 Produtos químicos orgânicos 326287,4 6,7

Cortiça e madeira 176975,2 1,4 Cortiça e madeira 174055,3 2,7 Cortiça e madeira 280721,1 5,7

Outro material de transporte 87482,2 0,7 Fabrico de cortiça e madeira 9405,6 0,1 Fabrico de cortiça e madeira 12324,5 0,3

Fabrico de cortiça e madeira 12887,3 0,1 Outro material de transporte 8318,8 0,1 Minerais metalíferos 6048,0 0,1

Ferro e aço 10941,2 0,1 Minerais metalíferos 4765,6 0,1 Máquinas industriais do tipo geral 4497,6 0,1

Máquinas para indústrias específicas 5531,6 0 Máquinas para indústrias específicas 3600,7 0,1 Ouro 3698,4 0,1

Minerais metalíferos 3082,5 0 Ouro 3479,4 0,1 Legumes e frutas 2290,8 0,0

Máquinas industriais do tipo geral 2698,6 0 Máquinas industriais do tipo geral 2692,1 0,0 Automóveis 1461,6 0,0

Top 10 12778515,3 99,8 Top 10 6250090,7 96,2 Top 10 4880136,7 99,6

Total 12800000,0 100 Total 6500000,0 100 Total 4900000,0 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Legumes e frutas 146714 88,4 Legumes e frutas 223320,1 88,5 Legumes e frutas 245007,7 88,6

Petróleo 7108,7 4,3 Petróleo 10662,6 4,2 Petróleo 11612,6 4,2

Peixe 6146,4 3,7 Peixe 9344,9 3,7 Peixe 10254,9 3,7

Cortiça e madeira 1117,7 0,7 Cortiça e madeira 1424,8 0,6 Cortiça e madeira 1461,7 0,5

Ferro e aço 690,7 0,4 Ferro e aço 1025,4 0,4 Ferro e aço 1123,6 0,4

Minerais metalíferos 597,2 0,4 Fibras têxteis 803,7 0,3 Fibras têxteis 924,5 0,3

Fibras têxteis 520,6 0,3 Minerais metalíferos 764,8 0,3 Minerais metalíferos 763,1 0,3

Produtos metálicos 387,1 0,2 Produtos metálicos 583,8 0,2 Têxteis 574,7 0,2

Têxteis 337,7 0,2 Têxteis 515,9 0,2 Produtos metálicos 569,1 0,2

Café, chá, cacau e especiarias 322,6 0,2 Café, chá, cacau e especiarias 493,2 0,2 Equipamento de telecomunicações 555,2 0,2

Top 10 163942,7 98,7 Top 10 248939,1 98,7 Top 10 272847,1 98,7

Total 166054,8 100 Total 252261,4 100 Total 276556,1 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Metais não ferrosos 1203084,1 25,5 Metais não ferrosos 1007603,1 31,5 Metais não ferrosos 886659,1 26,5

Produtos minerais não metálicos 584212,8 12,4 Carvão 402409,1 12,6 Carvão 397503,2 11,9

Carvão 514395,9 10,9 Gás 229404,5 7,2 Eletricidade 239125,9 7,1

Gás 344394,5 7,3 Eletricidade 204954,0 6,4 Gás 211600,5 6,3

Petróleo 329644,8 7,0 Tabaco 199102,4 6,2 Tabaco 205954,3 6,1

Cortiça e madeira 237137,1 5,0 Cortiça e madeira 169410,2 5,3 Cortiça e madeira 177407,9 5,3

Eletricidade 211505,7 4,5 Petróleo 159107,3 5,0 Outros produtos químicos 174419,6 5,2

Tabaco 186968,2 4,0 Minerais metalíferos 131268,8 4,1 Legumes e frutas 163234,6 4,9

Minerais metalíferos 174389,0 3,7 Legumes e frutas 123911,0 3,9 Minerais metalíferos 149073,8 4,4

Legumes e frutas 154337,9 3,3 Açúcar 80144,1 2,5 Petróleo 136171,1 4,1

Top 10 3940070,1 83,4 Top 10 2707314,5 84,7 Top 10 2741149,9 81,8

Total 4725331,4 100 Total 3196082 100 Total 3352109,2 100

GUINÉ EQUATORIAL

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016

GUINÉ-BISSAU

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016

MOÇAMBIQUE

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016
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Fonte: elaboração própria, com base em dados da UNCTAD (Merchandise trade matrix - 

product groups, exports in thousands of United States dollars, annual), extraídos a 

27/11/2018. 
Disponivel em: http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx. 

 

 

 

  

 

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Automóveis 6580589,7 10,3 Automóveis 5972215,0 10,8 Automóveis 5781220,7 10,4

Petróleo 5006867,4 7,8 Petróleo 3988422,1 7,2 Vestuário 3496154,3 6,3

Vestuário 3768195,7 5,9 Vestuário 3251347,3 5,9 Petróleo 3092765,6 5,6

Máquinas elétricas 3198522,4 5 Máquinas elétricas 2841486,7 5,1 Máquinas elétricas 3002463,5 5,4

Produtos metálicos 2746699,2 4,3 Produtos metálicos 2298378,8 4,2 Produtos metálicos 2278284,5 4,1

Máquinas industriais do tipo geral 2527508,4 4 Máquinas industriais do tipo geral 2134277,3 3,9 Calçado 2178049,0 3,9

Calçado 2523548,6 4 Calçado 2117759,3 3,8 Máquinas industriais do tipo geral 2133193,7 3,8

Têxteis 2281050,6 3,6 Têxteis 2018425,0 3,7 Têxteis 2051705,3 3,7

Papel 2275535,8 3,6 Papel 1963166,3 3,6 Papel 1970295,4 3,5

Produtos minerais não metálicos 2207324,6 3,5 Produtos minerais não metálicos 1916056,3 3,5 Produtos minerais não metálicos 1886619,0 3,4

Top 10 33115842,4 51,9 Top 10 28501534,0 51,6 Top 10 27870751,0 50,1

Total 63834385,7 100 Total 55258687,4 100 Total 55676835,8 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Café, chá, cacau e especiarias 10676 62 Café, chá, cacau e especiarias 8428,8 74,5 Café, chá, cacau e especiarias 11103,8 81,4

Outro material de transporte 2443,9 14,2 Máquinas elétricas 648,3 5,7 Equipamento de telecomunicações 525,4 3,9

Outros produtos químicos 584,7 3,4 Máquinas industriais do tipo geral 344,1 3 Produtos metálicos 208,4 1,5

Artigos manufacturados diversos 555 3,2 Equipamento de telecomunicações 239,4 2,1 Minerais metalíferos 179,6 1,3

Máquinas elétricas 468,7 2,7 Automóveis 148,8 1,3 Máquinas elétricas 154,6 1,1

Automóveis 278,4 1,6 Alimentos diversos 134,3 1,2 Produtos de tintuararia 145,2 1,1

Produtos metálicos 236,8 1,4 Outros óleos e ceras 129,1 1,1 Legumes e frutas 138,6 1

Legumes e frutas 221,9 1,3 Legumes e frutas 123,4 1,1 Máquinas industriais do tipo geral 138,4 1

Geradores, Motores e acessórios 191,8 1,1 Minerais metalíferos 101,8 0,9 Fibras têxteis 122,1 0,9

Instrumentos profissionais e científicos 183,6 1,1 Produtos metálicos 92,8 0,8 Automóveis 115 0,8

Top 10 15840,8 92 Top 10 10390,8 91,9 Top 10 12831,2 94,1

Total 17220,0 100 Total 11310,0 100 Total 13640,0 100

Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) % Valor (10
3 

USD) %

Petróleo 6247,4 40,4 Petróleo 15862,8 87,9 Café, chá, cacau e especiarias 7670,3 38,3

Gás 5166,8 33,4 Café, chá, cacau e especiarias 876,1 4,9 Petróleo 7015,9 35

Café, chá, cacau e especiarias 2457,3 15,9 Gás 295,3 1,6 Óleos vegetais 851,1 4,2

Máquinas elétricas 165,1 1,1 Máquinas elétricas 124 0,7 Automóveis 584,2 2,9

Artigos manufacturados diversos 160,3 1 Artigos manufacturados diversos 87,4 0,5 Máquinas para indústrias específicas 396,8 2

Automóveis 151,6 1 Automóveis 79,9 0,4 Artigos manufacturados diversos 328,7 1,6

Outro material de transporte 101 0,7 Outro material de transporte 57,1 0,3 Máquinas elétricas 313,3 1,6

Metais não ferrosos 89,8 0,6 Máquinas industriais do tipo geral 43 0,2 Outro material de transporte 301,5 1,5

Minerais metalíferos 83,3 0,5 Máquinas para indústrias específicas 39 0,2 Metais não ferrosos 273,5 1,4

Geradoes, Motores e acessórios 68,9 0,4 Alimentos diversos 36,5 0,2 Máquinas industriais do tipo geral 203,9 1

Top 10 14691,5 94,9 Top 10 17501,1 97 Top 10 17939,3 89,5

Total 15482,7 100 Total 18048,2 100 Total 20045,1 100

PORTUGAL

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016

SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016

TIMOR-LESTE

Produtos
2014

Produtos
2015

Produtos
2016

http://unctadstat.unctad.org/wds/TableViewer/tableView.aspx
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ANEXO 4 - Comércio intra-CPLP de todos os países membros, 2014, 2015 e 2016. 

EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP ANGOLA 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Brasil 1032751,3 1,8 .. .. .. .. 

Cabo Verde .. .. .. .. .. .. 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. .. .. 

Portugal 1926041,0 3,3 1190821,9 3,6 1020513,3 3,7 

São Tomé e Príncipe 39430,6 0,1 23395,7 0,1 18499,7 0,1 

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. 

Total CPLP 2998222,9 5,1 1214217,6 3,7 1039013,0 3,8 

Total 58672369,2 100 33047778,9 100 27478023,2 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP ANGOLA 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Brasil 1375902 4,8 817820,9 4,0 658844,1 5,1 

Cabo Verde 410,9 0,0 29,1 0,0 16,9 0,0 

Guiné Equatorial  9276,2 0,0 46,2 0,0 32,6 0,0 

Guiné-Bissau 37,0 0,0 3194,7 0,0 2291,2 0,0 

Moçambique 2716,4 0,0 4365 0,0 2457,1 0,0 

Portugal 4429981,3 15,4 2818944,2 13,6 1957934 15,0 

São Tomé e Príncipe 1001,2 0,0 249,8 0,0 165,2 0,0 

Timor-Leste 207,3 0,0 743,8 0,0 521,2 0,0 

Total CPLP 5819532,3 20,2 3645393,8 17,6 2622262,3 20,1 

Total 28753499,3 100 20692537,1 100 13040490,9 100 
 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 

Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP BRASIL 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 1261718,7 0,6 647986,6 0,3 539730,9 0,3 

Cabo Verde 21273,7 0,0 88746,6 0,0 19740,8 0,0 

Guiné Equatorial  56354,7 0,0 25191,0 0,0 19649,2 0,0 

Guiné-Bissau 2562,6 0,0 2885,9 0,0 2410,8 0,0 

Moçambique 63861,4 0,0 69099,5 0,0 50564,8 0,0 

Portugal 1060257,0 0,5 822105,0 0,4 654463,7 0,4 

São Tomé e Príncipe 672,0 0,0 882,0 0,0 1158,2 0,0 

Timor-Leste 11310,4 0,0 6228,7 0,0 6627,3 0,0 

Total CPLP 2478010,5 1,1 1663125,3 0,9 1294345,8 0,7 

Total 225098405,2 100 191126885,8 100 185235399,1 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP BRASIL 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 1109815,8 0,5 31847,8 0,0 71965,9 0,1 

Cabo Verde 84,2 0,0 1735,2 0,0 51,0 0,0 

Guiné Equatorial  1103739,9 0,5 524419,7 0,3 145993,8 0,1 

Guiné-Bissau 75,0 0,0 503,7 0,0 1291,8 0,0 

Moçambique 10207,1 0,0 18939,1 0,0 23059,0 0,0 

Portugal 1096492,7 0,5 809927,8 0,5 639774,3 0,5 

São Tomé e Príncipe 2,8 0,0 1,8 0,0 .. .. 

Timor-Leste 11,2 0,0 0,2 0,0 4,2 0,0 

Total CPLP 3320428,8 1,5 1387375,2 0,8 882140,1 0,6 

Total 228672783,3 100 170768013,1 100 137552002,5 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP CABO VERDE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 202,3 0,3 5,1 0,0 .. .. 

Brasil 379,5 0,5 74,0 0,1 16,2 0,0 

Guiné Equatorial  40,8 0,1 17,3 0,0 .. .. 

Guiné-Bissau 28,2 0,0 9,0 0,0 .. .. 

Moçambique 26,4 0,0 5,3 0,0 14,6 0,0 

Portugal 22986,1 28,6 5532,5 8,3 3724,5 6,2 

São Tomé e Príncipe 42,0 0,1 6,7 0,0 47,2 0,1 

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. 

Total CPLP 23705,2 29,5 5649,8 8,5 3802,5 6,3 

Total 80354,1 100 66844,6 100 60361,1 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP CABO VERDE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 30,5 0,0 48,3 0,0 74,0 0,0 

Brasil 23067,9 3,0 43707,3 7,2 20593,8 3,1 

Guiné Equatorial  1163,6 0,2 .. .. 527,7 0,1 

Guiné-Bissau 55,4 0,0 60,0 0,0 203,1 0,0 

Moçambique 1,0 0,0 .. .. .. .. 

Portugal 294791,0 38,3 251433,3 41,5 290562,4 43,2 

São Tomé e Príncipe 18,6 0,0 40,5 0,0 2,5 0,0 

Timor-Leste .. .. 50,7 0,0 7,2 0,0 

Total CPLP 319128,0 41,5 295340,2 48,7 311970,8 46,4 

Total 768743,2 100 606295,3 100 672160,1 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP GUINÉ EQUATORIAL 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 9204,8 0,1 42,9 0,0 .. .. 

Brasil 1076018,4 8,4 492733,8 7,6 153234,0 3,1 

Cabo Verde 1153,8 0,0 .. .. 546,7 0,0 

Guiné-Bissau .. .. .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. 3,1 0,0 

Portugal 273959,3 2,1 232391,6 3,6 101697,0 2,1 

São Tomé e Príncipe 1,1 0,0 1,7 0,0 0,8 0,0 

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. 

Total CPLP 1360337,3 10,6 725170,1 11,2 255481,6 5,2 

Total 12800000,0 100 6500000,0 100 4900000,0 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP GUINÉ EQUATORIAL 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. .. .. 

Brasil 125805,0 2,1 52971,2 1,4 53934,3 1,7 

Cabo Verde 91,0 0,0 36,4 0,0 .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. .. .. 

Moçambique 18887,8 0,3 145,5 0,0 .. .. 

Portugal 161130,4 2,7 83662,8 2,3 61437,1 1,9 

São Tomé e Príncipe .. .. 19,6 0,0 .. .. 

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. 

Total CPLP 305914,2 5,1 136835,5 3,7 115371,4 3,6 

Total 5945500,0 100 3687300,0 100 3164100,0 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP GUINÉ-BISSAU 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. .. .. 

Brasil .. .. .. .. .. .. 

Cabo Verde 9,7 0,0 14,8 0,0 16,2 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. .. .. 

Portugal 1697,7 1 2579,0 1 2827,4 1 

São Tomé e Príncipe .. .. .. .. .. .. 

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. 

Total CPLP 1707,4 1 2593,8 1 2843,6 1 

Total 166054,8 100 252261,4 100 276556,1 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP GUINÉ-BISSAU 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. .. .. 

Brasil 1498,5 0,8 2143,0 1,1 1728,1 0,8 

Cabo Verde 32,7 0,0 31,2 0,0 38,9 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. .. .. 

Portugal 55376,6 28,5 66623,9 35,5 69265,5 33,2 

São Tomé e Príncipe .. .. .. .. .. .. 

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. 

Total CPLP 56907,9 29,3 68798,1 36,7 71032,6 34 

Total 194215,7 100 187647,8 100 208714,3 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP MOÇAMBIQUE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 2226,9 0,0 3077,7 0,1 1854,6 0,1 

Brasil 16313,8 0,3 9718,2 0,3 12915,5 0,4 

Cabo Verde 0,8 0,0 .. .. .. .. 

Guiné Equatorial  9771,5 0,2 77,1 0,0 .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. .. .. 

Portugal 38184,8 0,8 28233,9 0,9 29765,8 0,9 

São Tomé e Príncipe 7,4 0,0 .. .. .. .. 

Timor-Leste .. .. .. .. .. .. 

Total CPLP 66505,2 1,4 41106,8 1,3 44535,9 1,3 

Total 4725331,4 100 3196082,0 100 3352109,2 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP MOÇAMBIQUE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 1494,1 0,0 839,6 0,0 751,8 0,0 

Brasil 54609,3 0,6 51429,1 0,7 32251,7 0,6 

Cabo Verde 40,3 0,0 21,0 0,0 26,4 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. 2,6 0,0 

Guiné-Bissau 0,6 0,0 0,1 0,0 .. .. 

Portugal 329876,7 3,8 349699,5 4,4 197408,1 3,7 

São Tomé e Príncipe 0,0 0,0 15,5 0,0 .. .. 

Timor-Leste .. .. 20,6 0,0 .. .. 

Total CPLP 386021,1 4,4 402025,4 5,1 230440,5 4,4 

Total 8743074,3 100 7907621,7 100 5295312,6 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP PORTUGAL 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 4221779,9 6,6 2328627,5 4,2 1663003,5 3,0 

Brasil 848315,4 1,3 630835,4 1,1 596206,1 1,1 

Cabo Verde 285572,5 0,4 237927,5 0,4 286393,2 0,5 

Guiné Equatorial  72178,8 0,1 39786,7 0,1 22382,6 0,0 

Guiné-Bissau 86265,0 0,1 81745,5 0,1 86951,2 0,2 

Moçambique 422329,6 0,7 393856,0 0,7 237832,7 0,4 

São Tomé e Príncipe 75199,7 0,1 63732,1 0,1 70960,5 0,1 

Timor-Leste 8359,0 0,0 10363,5 0,0 9102,4 0,0 

Total CPLP 6019999,8 9,4 3786874,1 6,9 2972832,2 5,3 

Total 63834385,7 100 55258687,4 100 55676835,8 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP PORTUGAL 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 2132512,0 2,7 1266540,0 1,9 895814,6 1,3 

Brasil 1148539,2 1,5 953436,5 1,4 1166547,5 1,7 

Cabo Verde 14694,6 0,0 12101,1 0,0 12526,5 0,0 

Guiné Equatorial  281017,3 0,4 247335,8 0,4 96891,9 0,1 

Guiné-Bissau 280,9 0,0 258,3 0,0 276,8 0,0 

Moçambique 46362,8 0,1 41892,3 0,1 39692,7 0,1 

São Tomé e Príncipe 188,7 0,0 176,2 0,0 363,8 0,0 

Timor-Leste 1169,6 0,0 1896,8 0,0 957,2 0,0 

Total CPLP 3624765,0 4,6 2523637,0 3,8 2213070,9 3,3 

Total 78395891,0 100 66870945,7 100 67631779,7 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 1013,1 5,9 192,6 1,7 91,0 0,7 

Brasil 34,1 0,2 1,7 0,0 .. .. 

Cabo Verde 18,5 0,1 36,6 0,3 1,9 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. 9,3 0,1 .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. .. .. 

Moçambique 0,0 0,0 17,3 0,2 .. .. 

Portugal 152,3 0,9 289,9 2,6 181,2 1,3 

Timor-Leste .. .. .. .. 0,3 0,0 

Total CPLP 1218,0 7,1 547,4 4,8 274,4 2 

Total 17220,0 100 11310,0 100 13640,0 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 36456,4 21,5 29835,0 21,0 21250,0 15,2 

Brasil 322,9 0,2 651,9 0,5 947,4 0,7 

Cabo Verde 169,2 0,1 51,5 0,0 242,6 0,2 

Guiné Equatorial  1,1 0,0 1,8 0,0 0,8 0,0 

Guiné-Bissau .. .. .. .. 8,2 0,0 

Moçambique .. .. .. .. .. .. 

Portugal 104179,6 61,4 83094,0 58,6 82357,2 59,1 

Timor-Leste 0,1 0,0 0,7 0,0 5,0 0,0 

Total CPLP 141129,4 83,2 113635,0 80,1 104811,2 75,2 

Total 169715,7 100 141847,2 100 139352,0 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 
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EXPORTAÇÕES INTRA-CPLP TIMOR-LESTE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola 34,0 0,2 55,1 0,3 189,8 0,9 

Brasil .. .. 0,0 0,0 1,4 0,0 

Cabo Verde .. .. 4,5 0,0 3,2 0,0 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. .. .. 

Moçambique .. .. 2,3 0,0 .. .. 

Portugal 149,9 1 123,4 0,7 390,6 1,9 

São Tomé e Príncipe 0,0 0,0 0,1 0,0 2,1 0,0 

Total CPLP 183,8 1,2 185,4 1 587,1 2,9 

Total 15482,7 100 18048,2 100 20045,1 100 

IMPORTAÇÕES INTRA-CPLP TIMOR-LESTE 

País 

2014 2015 2016 

Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % Valor (103 USD) % 

Angola .. .. .. .. .. .. 

Brasil 7896,1 0,9 6750,3 0,7 9632,2 1,2 

Cabo Verde .. .. .. .. .. .. 

Guiné Equatorial  .. .. .. .. .. .. 

Guiné-Bissau .. .. .. .. .. .. 

Moçambique .. .. .. .. .. .. 

Portugal 20174,1 2,4 20593,4 2,3 24468,4 3,2 

São Tomé e Príncipe .. .. .. .. 0,7 0,0 

Total CPLP 28070,1 3,3 27343,8 3 34101,2 4,4 

Total 858404,6 100 910000,0 100 775000,0 100 

 

Fonte: elaboração própria, com base em dados extraídos da UNCTAD. 
Data de extração: 26/11/2018 


