
Com a eleição de Donald Trump como presidente dos EUA, o mer-
cado europeu adquiriu uma nova importância para o México, com 
Portugal a ser uma porta de entrada, defende José Miguel da Cos-
ta, presidente da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Mexicana.  
O gestor revela as potencialidades económicas da relação com o 
México, um país com quase 130 milhões de habitantes.  

“Os mexicanOs cOmeçam 
a Olhar para a eurOpa 
cOm OutrOs OlhOs”

Como se caracterizam na atualidade as 
relações económicas entre Portugal e 
o México?
Quando iniciamos a atividade da Câmara de 
Comércio e Indústria Luso-Mexicana, em 
2004, a ideia que havia sobre o México era de 
que era um país muito distante que tinha um 
mercado dominado por Espanha e EUA. De 
facto, os EUA têm um peso determinante, com 
80 por cento das exportações do México a se-
rem orientadas para esse mercado. Apesar de 
tudo, a economia mexicana é muito aberta e 
interessada em diversificar o comércio interna-
cional. No início de atividade da Câmara de Co-
mércio fizemos uma sessão de apresentação 
no Porto e recordo-me que só tínhamos cinco 
ou seis pessoas na assistência. Por sorte, uma 
das pessoas era o representante da Mota-En-
gil e daí surgiu o interesse da empresa neste 
mercado. Atualmente, o México é o principal 
mercado internacional da Mota-Engil, tendo 
ultrapassado Angola. Este foi o pontapé de 
saída. As relações económicas entre Portugal 
e o México têm sido marcadas fundamental-
mente pelas trocas de produtos petrolíferos, 
porque Portugal importa petróleo do México 
e exporta produtos refinados. Portanto, quan-
do há estas trocas, o comércio entre os dois 
países aumenta. Quando não existe este tipo 
de trocas, as relações comerciais rondam os 
400 e 500 milhões de euros, o que é um valor 
baixo, dadas as potencialidades do país. 

Quais as potencialidades económicas 
do México?
O mercado mexicano é enorme e tem muitas 
potencialidades. O México tem um PIB de um 
trilião de dólares. Em termos demográficos, 
são quase 130 milhões de habitantes, com 
uma população muito jovem, e é um país cuja 

classe média tem poder de compra. A econo-
mia mexicana tem-se desenvolvido sustenta-
damente, tendo crescido sempre nos últimos 
anos entre dois e três por cento. Por outro lado, 
é um país com imensas potencialidades ao ní-
vel dos recursos naturais, nomeadamente o 
petróleo, nas infraestruturas e no turismo.

Tendo em conta as potencialidades do 
mercado mexicano, qual a estratégia da 
Câmara de Comércio para promover as 
trocas comerciais entre os dois países?
Nos últimos anos, através de projetos de in-
ternacionalização conjunta apoiados ante-
riormente pelo QREN e agora pelo Portugal 
2020, temos tentado levar empresas portu-
guesas até ao México. No primeiro projeto, de 
2014/2015, levamos 11 empresas das Tec-

nologias de Informação e Comunicação, que ti-
veram muito bons resultados. No segundo pro-
jeto, de 2015/2016, levamos 21 empresas, 
sendo que além das TIC entramos em duas 
áreas importantes, aeroespacial e componen-
tes para automóvel, setor no qual o México é 
um dos maiores produtores mundiais. Neste 
momento estamos a preparar um novo projeto 
de internacionalização conjunta que terá uma 
maior diversificação de setores e posso dizer 
que já temos acordos de pré-adesão de 15 
empresas. Além disso, este projeto tem uma 
novidade: temos uma missão inversa, ou seja, 
pela primeira vez queremos trazer empresas 
mexicanas para perceberem a realidade por-
tuguesa e poderem investir em Portugal e criar 
parcerias. Gostaríamos muito de encaixar a 
primeira missão de empresas portuguesas ao 
México no contexto da visita de Estado do Pre-
sidente da República. 

Qual a expectativa para essa visita de 
Estado, que irá decorrer entre 16 e 19 
de julho?
A expectativa é grande. A visita de Estado do 
presidente Marcelo Rebelo de Sousa é uma 
boa forma de incentivar as relações entre Por-
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tugal e o México. Acompanhei a visita do an-
terior primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, 
ao México e existiu uma grande empatia diplo-
mática que podia ter favorecido mais as rela-
ções entre os dois países. Esta visita de Estado 
pode dar um grande “empurrão” diplomático. 

Existe interesse pelos produtos portugue-
ses no México?
Os mexicanos, com a alteração política nos 
EUA, começaram a olhar para a Europa com 
outros olhos. Logo que houve a eleição do pre-
sidente Trump, o México começou a olhar para 
outras áreas e a Europa é, sem dúvida, um des-
tino de interesse. Portugal pode ser uma porta 
de entrada para a Europa, mas também para 
África, nomeadamente Angola e Moçambique. 
Espanha continuará a ser a principal ligação do 
México à Europa, mas Portugal também deve-
rá ter o seu papel. 

Como avalia a presença das empresas 
portuguesas no México?
O que sentimos é que as empresas que têm in-
vestido no México nos dão um feedback mui-
to positivo da sua atividade. Obviamente que 
a maioria está presente no México com um 
parceiro local, sendo que não entram sozinhas 
no mercado. Nestas missões percebemos 
também que a grande maioria das empresas 
interessadas são as PME’s. 

O México e a União Europeia pretendem 
concluir as negociações para um novo 
acordo de livre comércio em 2017. Qual 
a importância deste novo acordo no for-
talecimento da relação económica entre 
Portugal e o México?

     Gostaríamos muito de 
encaixar a primeira missão 
de empresas portuguesas 
ao México no contexto 
da visita de Estado do 
Presidente da República

“

“

O ajustamento do acordo já existente terá uma 
importância enorme para Portugal e México, 
porque permitirá facilitar o intercâmbio entre 
bens e serviços. Se os produtos e serviços 
estão abrangidos pelos tratados, a questão 
burocrática é mais facilmente ultrapassada, 
favorecendo as trocas comerciais. 

Quais os objetivos gerais da Câmara de 
Comércio para os próximos anos?
A curto prazo pretendemos arrancar com o 

projeto de internacionalização 2017/2018. 
Como referi, levamos 21 empresas no último 
projeto e agora pretendemos levar mais em-
presas, mas também concretizar a missão in-
versa. A médio prazo, os nossos objetivos pas-
sam por continuar a desenvolver as relações 
económicas, podendo aumentar o montante 
das trocas paulatinamente. O turismo é uma 
área que podia também ser mais desenvolvida, 
dando a conhecer o nosso país aos mexicanos, 
para que eles possam visitar mais Portugal. 
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