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1- Um relacionamento bilateral “histórico” 

 

As relações diplomáticas entre Portugal e os Estados Unidos da América (EUA) 

são consideradas históricas e remontam ao início da formação dos EUA 

enquanto República Federal e ao seu reconhecimento por Portugal, que foi 

um dos primeiros países a reconhecê-los, imediatamente após a Guerra da 

Independência norte-americana de 1776, tendo ainda o mais antigo 

consulado do mundo uma base área em funcionamento contínuo nos Açores 

(Lajes). 

 

1.1 A importância da aliança político-militar 

 

Em termos político-militares, não se pode descurar a elevada importância que 

a Base das Lages (Açores) e o Joint Command Lisbon (Oeiras) têm para este 

relacionamento. Trata-se de uma ponte que ambas as nações reconhecem 

como fundamental para a manutenção do equilíbrio estratégico dos dois 

lados do Atlântico. Refira-se que a existência de um Acordo de Cooperação e 

Defesa (ACD) entre os dois países, datado de 1995, mas que ainda se mantém 

atual, é também considerado um dos pilares incontornáveis que suporta o eixo 

transatlântico. No âmbito deste acordo, estabelece-se um compromisso de 

cooperação entre os dois países em temas considerados de relevância da 

atualidade internacional e que afetam mesmos.  

 

1.2 Cooperação diplomática – as organizações internacionais 

 

O relacionamento com os EUA marca, não só a realidade europeia, mas 

também a esfera diplomática internacional. A presença norte-americana nas 

principais organizações internacionais, principalmente na União Europeia (UE), 

na Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) ou na 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN, ou, sigla anglo-saxónica, 

NATO) significa que os EUA são parceiros incontornáveis nas relações 

internacionais a praticamente todos os níveis. Esta presença torna possível a 

eliminação, ou pelo menos a sua negociação, de algumas barreiras, de 
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carater cultural, politico ou comercial, que potenciam a cooperação 

saudável entre os países-membros. Com o objetivo de facilitar transações a 

estes, e outros, níveis, estes organismos tornam possível a manutenção de um 

ambiente de transparência e de facilidade, favorecendo a competitividade 

entre os países, tornando, por exemplo, o comércio internacional mais 

apetecível. 

 

1.3 Potencialidades de uma aliança económica 

 

Apesar de se centrar nas áreas da Defesa e Segurança, de modo a reforçar as 

capacidades coletivas nestes setores, o Acordo de Cooperação e Defesa 

reforça também a crescente importância que tem a área económica neste 

relacionamento, designadamente ao nível da modernização e reforço das 

indústrias e capacidades de desenvolvimento e investigação nas áreas da 

defesa. É também dada particular atenção ao incremento de potenciais 

áreas de interesse mútuo, bem como à diversificação e expansão das 

relações entre as comunidades científicas e técnicas de ambos os países. 

 

Ao nível económico, importa destacar também a existência do Acordo de 

Pareceria Transatlântica de Comércio e Investimento (conhecido pela sigla 

inglesa TTIP), que, na sua definição e objetivo, contempla uma proposta de 

acordo de livre comércio entre a UE e os EUA, revestindo a forma jurídica de 

tratado internacional. O seu principal objetivo centra-se no impedimento de 

interferência dos Estados no comércio entre os países aderentes, potenciando, 

assim, a liberdade de mercado. A eliminação de barreiras comerciais facilitará 

a compra e venda de bens e de serviços por empresas nos dois mercados, 

tornando a dinâmica económica mais apetecível. Contudo, refira-se que 

desde finais de 2016 as negociações para a concretização deste acordo 

encontram-se pendentes, sendo expectável que as mesmas sejam retomadas 

a qualquer momento, consoante entendimento da Administração Trump. 
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2- Dinâmicas económicas: interesses recíprocos 

 

Como se tem referido, a manutenção dos laços históricos existentes entre 

Portugal e os EUA passa, em larga medida, por assegurar o bom 

relacionamento, não só em termos de segurança e defesa, como também em 

matéria económica e comercial, com o objetivo de fortalecer a cooperação 

entre os dois lados do Atlântico.  

Não se pode dissociar a importância das prioridades políticas nos 

comportamentos dos representantes americanos nos países onde haja esta 

presença diplomática de todos os posicionamentos. Com Portugal, os EUA têm 

tido, ao longo dos anos, uma postura de “amizade, prosperidade e 

segurança”, a qual interessa manter em prol dessas mesmas prioridades 

políticas.  

Nas palavras do atual Embaixador norte-americano, George Glass, “a 

amizade entre os EUA e Portugal é especial”, sendo necessário “trabalhar 

continuamente para renovar e revitalizar os elos entre os cidadãos dos nossos 

países”. O Embaixador Glass acrescenta que “as ligações que fizermos hoje na 

ciência, educação, cultura e desportos levarão ao desenvolvimento 

económico, inovação e compreensão amanhã”. Segundo o Embaixador dos 

EUA, em Portugal, George Glass, “a amizade é a base da prosperidade e 

segurança”. 

 

Para uma melhor perceção destas parcerias, é importante conhecer algumas 

das principais áreas onde tem sido visível a marca desta cooperação e onde, 

de acordo com dados disponíveis, poderá inclusivamente haver um 

incremento.  

 

2.1 Educação 

 

A presença dos EUA no mundo faz-se valer muito do seu investimento no poder 

da educação e dos benefícios inerentes dos vários programas de intercâmbio 

entre estudantes, académicos e investigadores das mais variadas áreas do 

saber. 
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Nesta área, cumpre notar o aumento do número de bolseiros da Fulbright – a 

Comissão Fulbright de Portugal, quase a chegar ao seu 60º aniversário, que 

continua a recrutar alguns dos melhores estudantes e académicos americanos 

e portugueses. Da parte de Portugal, o Governo, através da Fundação para a 

Ciência e Tecnologia (FCT), está também a apoiar mais de 25 unidades para 

investigadores portugueses através daquela Comissão, e outros parceiros, para 

que estas entidades desenvolvam projetos relacionados, designadamente, 

com a língua e os oceanos, por serem consideradas áreas com um elevado 

potencial de investigação entre ambos os países. 

Neste ponto, importa referir o trabalho desenvolvido pela Fundação Luso-

Americana para o Desenvolvimento (FLAD), a qual tem sido um parceiro sólido 

e empenhado em reforçar os laços entre os dois lados do Atlântico. Os seus 

programas de carácter educacional, cultural e económico proporcionaram 

muitas formas novas e criativas de os cidadãos americanos e portugueses 

interagiram e aprenderam uns com os outros. Trata-se de um intercâmbio 

bastante satisfatório e considerado de elevado potencial de aproximação 

entre Portugal e os EUA. 

Através, por exemplo, do Programa Connect to Success, iniciativa que visa 

fortalecer a economia nacional, apoiando o crescimento de Pequenas e 

Médias Empresas (PMEs) detidas e geridas por mulheres, prestando-se, assim, 

um apoio fundamental às mulheres empreendedoras, através da promoção 

de eventos e workshops relacionados com as mais variadas áreas da 

economia. Para além disso, a FLAD apoiou também projetos na área do gás 

natural, tendo, inclusivamente, elaborado um guia para as empresas 

portuguesas que pretendam fazer negócio nos EUA. Paralelamente, a 

Plataforma Study in Portugal “surge no âmbito de um forte momento de 

internacionalização das universidades, empresas e instituições portuguesas, 

tendo como objetivo dar respostas globais”, tornando Portugal um ator mais 

competitivo na esfera internacional, aproveitando, deste modo, a vantagem 

de ter uma localização estratégica privilegiada, de fácil acesso a outros países 

lusófonos. Posto isto, este programa encoraja estudantes americanos a 

escolher Portugal para os seus estudos, tornando a troca de conhecimento um 

http://www.fulbright.pt/
https://www.fct.pt/
https://www.fct.pt/
http://www.flad.pt/
http://www.flad.pt/
http://www.flad.pt/connect-to-success/
http://www.flad.pt/study-portugal-network/
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motor de destaque nesta cooperação, evidenciando uma vez mais o poder e 

eficácia do intercâmbio de pessoas e de ideias. 

 

2.2 Sociedade 

 

A par da educação, outra das mais-valias que existe nesta cooperação é a 

existência de quase um milhão e meio de cidadãos luso-descendentes a viver 

nos EUA, tornando a comunidade luso-americana uma das mais importantes 

do país. É de destacar que o sucesso destas pessoas é notável em 

praticamente todos os setores da sociedade americana, desde os negócios, 

passando pela política ou pelo desporto, deixando nestas, e em outras, áreas 

um valor acrescentado. Note-se ainda que, os cerca de 50 luso-descendentes 

que ocupam cargos políticos no sistema Norte-Americano são apenas um dos 

exemplos do destaque que esta comunidade merece, a par dos diversos 

empresários de renome com ascendência portuguesa, que tornam o 

mercado económico norte-americano mais multifacetado e enriquecido. 

Refira-se que este ano, o dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas é 

assinalado, pelo Presidente da República e pelo Primeiro-Ministro, em território 

americano com a comunidade luso-americana, tratando-se de mais um sinal 

importante que reforça o relacionamento bilateral entre os dois lados do 

Atlântico. 

Em suma, é de reforçar que as comunidades portuguesas podem, e devem, 

constituir-se como o principal elo de ligação económica entre os dois 

mercados. 

 

2.3 Economia 

 

Tal como referido anteriormente, a ligação económica entre as duas partes 

do Atlântico é uma mais-valia para as economias portuguesa e norte-

americana, na medida em que há um enorme potencial de transação, nas 

mais variadas áreas, entre ambos os países. 

No que toca à atividade empresarial em si, e na perspetiva do Embaixador 

Glass, as empresas em expansão são as mais difíceis de gerir.  
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A Administração Americana entende, pois, que para os Americanos serem 

prósperos também os seus parceiros e aliados, como Portugal, têm de ser 

prósperos. Prova deste objetivo é a presença de “mais de 130 empresas 

americanas a operar em Portugal, as quais empregam à volta de 30 000 

trabalhadores e geram vendas no valor aproximado de 5 mil milhões de 

euros”. Paralelamente a esta realidade quantitativa, “também o tipo de 

investimento feito cá está a evoluir”. Veja-se o caso da Hasbro, investidor na 

indústria dos plásticos e de moldes; a Amyris, a Heinz (agricultura); a Amy’s 

Kitchen na área dos produtos orgânicos.  

A este propósito, refira-se que os EUA são o terceiro maior país do mundo e, 

em termos relativos, o seu território corresponde a cerca de metade do da 

América do Sul e a mais do dobro do da UE. Acresce ao que foi dito que a 

economia norte-americana é, tecnologicamente, uma das mais 

desenvolvidas, com muitas das suas empresas em posições cimeiras pela sua 

capacidade de inovação, dinamismo e volume de negócios, destacando-se 

a área das tecnologias de informação. A par deste setor, também o 

energético assume uma posição de relevo, sendo de notar que graças à 

facilidade de obtenção de energia a baixos custos (devido, em grande parte, 

à exploração de xisto e de petróleo), a economia norte-americana é uma das 

mais competitivas do mundo. 

Com Portugal, refira-se que os EUA são o 5.º maior mercado exportador e o 

maior parceiro comercial fora da Europa. 

 

3- Potencialidades de envolvimento económico/comercial – a 

importância das parcerias 

 

Os EUA são atualmente o maior parceiro comercial de Portugal fora da UE. A 

cooperação económico-comercial apresenta-se tendencialmente crescente 

e cheia de potencialidades. As oportunidades económicas estendem-se a 

várias áreas, as quais importa aproveitar e rentabilizar, designadamente ao 

nível do estabelecimento de parcerias. 

 

De acordo com dados da Agência para o Investimento e Comércio Externo 

de Portugal (AICEP), os EUA são o terceiro maior país do mundo e detêm, em 

https://www.hasbro.com/pt-pt
https://amyris.com/
http://www.heinz.pt/?redirectfrom=openpage
https://www.amyskitchen.co.uk/
https://www.amyskitchen.co.uk/
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termos de recursos naturais, grandes depósitos de carvão (27% das reservas 

mundiais), petróleo e gás natural, a par de outros minérios (cobre, urânio, ouro, 

níquel, ferro, entre outros).  

 

Em termos de indústria, destaca-se o facto da indústria norte-americana ser 

bastante diversificada, destacando-se a produção de automóveis, de aviões 

e de produtos eletrónicos. Paralelamente, há outros setores igualmente 

relevantes, tais como o aeroespacial, química, energia, tecnologias do 

ambiente, medicamentos, equipamento militar, maquinaria e equipamento e 

bens de consumo (brinquedos, mobiliário, material escolar, etc.).  

 

Uma outra particularidade a destacar prende-se com o facto da economia 

dos EUA ser também caracterizada pela sua liderança em termos de serviços 

financeiros, sendo também muito competitiva em logística e transportes, 

dominando o setor dos meios de comunicação e entretenimento, lembrando, 

mais uma vez, que é uma das economias tecnologicamente mais 

desenvolvidas do mundo. 

 

Com Portugal, o relacionamento económico-comercial tem sido fluído, sendo 

fundamentalmente os EUA um importante mercado para o comércio 

internacional português de bens e serviços. 

 

Abaixo apresentam-se alguns dados que espelham a importância comercial 

que a cooperação entre Portugal e os EUA assume. 

 

Quadro 1 – Principais recursos e indústrias dos EUA 

Principais 

recursos 

naturais 

(EUA) 

 

Indústria 

(EUA) 

 

Serviços 

financeiros 

 

Carvão 

Produção de 

automóveis e 

aviões 

Logística e 

transporte 



Relacionamento Bilateral – Portugal/EUA 
 

10 GDEE  

março de 2018 

 

 

Petróleo 
 

Produtos 

eletrónicos 

Meios de 

comunicação 

 

 

Gás natural 
 

 

 

Aeroespacial 

 

 

Entretenimento 

 

Cobre 

 

Química  
--- 

 

 

Urânio 
 

 

 

Energia 
--- 

 

 

Ouro 

 

Tecnologias do 

ambiente 
 

--- 

 

Níquel 

 

Medicamentos 
--- 

 

Ferro 
Equipamento 

militar 

--- 

 

Outros 
 

Maquinaria e 

equipamentos 

--- 

 

Quanto à estrutura das exportações de Portugal para os EUA, refira-se que 

houve uma alteração substancial desde os anos 90 até 2016, sendo de notar 

que, enquanto nos anos 90 predominava a exportação de produtos 

relacionados com os setores do calçado, roupa de cama, cortiça, moldes, 

tecidos e vinhos, já a partir de 2016 passaram a predominar as exportações de 

combustíveis minerais, produtos químicos, máquinas e aparelhos, madeira, 

cortiça, matérias têxteis. 

 

Quadro 2 – Estrutura das exportações de Portugal para os EUA 

Exportações de Portugal para os EUA 

1990 2016 

Calçado Combustíveis 

Roupa de cama Minerais 

Cortiça Produtos químicos 

Moldes Máquinas e aparelhos 

Tecidos Madeira 
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Vinhos Cortiça 

--- Têxteis 

 

Quadro 3 – Importações portuguesas provenientes dos EUA 

Importações provenientes dos EUA (2016) 

Máquinas e aparelhos 

Veículos e outro material de transporte 

Produtos agrícolas 

 

 

Quadro 4 – Principais produtos transacionados pelos EUA (2016, AICEP) 

Exportações dos EUA Importações dos EUA 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos (13.1%) 

Máquinas e equipamentos elétricos 

(14.9%) 

Máquinas e equipamentos elétricos 

(11.5%) 

Máquinas e equipamentos 

mecânicos (14.0%) 

Aeronaves e outros aparelhos aéreos 

e suas partes (9.3%) 

Veículos automóveis, outros veículos e 

partes (12.7%) 

Veículos automóveis, outros veículos e 

partes (8.6%) 

Combustíveis e óleos minerais (7.3%) 

Combustíveis e óleos minerais (6.5%) Produtos farmacêuticos (4.1%) 

 

No que toca a potenciais parecerias, destacam-se as seguintes 

áreas/parceiros: 

 

- Parceria entre a NASA e a Universidade do Porto 

No âmbito desta parceria, destaca-se que o trabalho desenvolvido pelo 

investigador português João Tasso e sua equipa, que recorre à utilização de 

satélites, submarinos e drones, na recolha de dados oceanográficos, bem 

como, em traçar padrões de movimentos de peixes e mamíferos com um nível 

de pormenor nunca antes alcançado. 
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- Windfloat 

Trata-se de um projeto pioneiro a nível mundial, que tem como principal 

objetivo a exploração do recurso eólico em águas profundas, através da 

construção de uma plataforma eólica flutuante desenvolvida pela 

Eletricidade de Portugal (EDP) e pelo seu parceiro americano Principle Power. 

Assim, procurará rentabilizar-se ao máximo a exploração dos recursos 

energéticos do mar.  

Funciona na Aguçadoura, a seis km da costa no Atlântico, local do primeiro 

parque de ondas do mundo. 

 

- Startups 

No setor das tecnologias, designadamente em termos de empresas 

emergentes, a região do Porto é líder em Portugal, detendo 36% das startups 

do total nacional. 

São exemplos destes tipos de empresas iniciantes a Veniam ou a Xhockware, 

que abriram escritórios nos EUA com sucesso e estão a dar força à pretensão 

de Portugal como hub de inovação global. 

 

- IBM (International Business Machines) 

Abriu portas em Portugal em 1938 com o nome Machine Watson Company e 

fazia máquinas de escreve (tinha 24 empregados). Atualmente, com o nome 

International Business Machines, tem mais de 1400 funcionários e abriu 

recentemente um novo centro de inovação em Viseu, com o objetivo de 

desenvolver soluções móveis, cognitivas e de cloud. 

 

- Conservas Santa Catarina, de Michael Finete (conservas de atum nos Açores) 

Este empresário luso-americano é apenas um dos exemplos de vanguarda da 

inovação comercial entre Portugal e os EUA. Capitalizando a experiência 

familiar na indústria pesqueira, Michael Finete procurou o apoio da Embaixada 

Americana em Lisboa e do Consulado de Ponta Delgada para o processo de 

lançamento da sua própria linha de produto de atum nos Açores, de captura 

sustentada e enlatado. 

 

http://noctula.pt/projecto-windfloat-atlantic-primeiro-parque-eolico-maritimo-em-portugal/
http://www.principlepowerinc.com/
https://veniam.com/
http://www.xhockware.com/
https://www.ibm.com/pt-pt/
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- Alqueva Dark Sky 

Trata-se de um projeto no Alentejo, criado pela portuguesa Apolónia 

Rodrigues, que viu na zona pobre e pouco desenvolvida do Alqueva um 

recurso único e uma oportunidade de explorar aquele que é considerado um 

dos céus noturnos mais escuros da Europa, tendo juntado, neste projeto, donos 

de hotéis, políticos locais e outros parceiros para obter a certificação Starlight 

Tourismo, transformando, desta forma, a zona num destino para astrónomos, 

observadores das estrelas e curiosos de todo o mundo. 

 

 

- Last2Ticket – plataforma de bilheteira digital 

Através do projeto da FLAD, Connect to Success, a portuguesa Emília Simões 

tornou-se a Diretora Executiva desta plataforma virtual, empresa fundada no 

Parque da Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto. 

 

Estes são alguns dos exemplos que, a par de outros, convertem em sucessos 

algumas das grandes potencialidades que ambos os lados do Atlântico detêm 

e que, ao se materializarem em cooperação sob a forma de intercâmbio, 

tornam a parceria transatlântica ainda mais credível. 

 

 3.1- Outras áreas de potencial interesse 

 

Energias renováveis 

A EDP contribuiu para transformar o setor das energias renováveis dos EUA 

com um investimento de milhares de milhões de dólares e mais de mil 

empregos. No setor da energia, e nas palavras do Embaixador Glass, “os EUA 

estão a viver uma revolução no gás natural”, sendo previsível que em pouco 

tempo poderão “passar de um dos maiores importadores globais de energia 

para o maior exportador”. A este respeito, destaca-se que Portugal recebeu o 

primeiro carregamento de gás natural liquefeito (LNG) dos EUA para a Europa, 

em abril de 2016. Este setor é também importante para a economia norte-

americana no que toca à segurança energética, tornando as fontes de 

energia mais diversificadas, potenciando, assim, a diminuição de 

dependência energética do próprio país. Neste contexto, refira-se que para 

http://www.darkskyalqueva.com/
http://last2ticket.com/pt
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além do gás natural, a cooperação entre os EUA e Portugal torna-se mais 

apelativa no que toca a questões relacionadas com a “economia azul”, isto é, 

com os recursos hídricos, com o próprio mar. Nesta área, foi assinado um 

Acordo de Busca e Salvamento entre os dois eixos atlânticos, com o objetivo 

de reforçar a cooperação e eficácia na assistência a pessoas em dificuldades 

no Atlântico. Outras áreas que este tipo de economia potencia são as 

energias eólicas flutuantes, a pesca sustentável, portos inteligentes ou 

aquacultura de alta tecnologia, por forma a potenciar ao máximo os recursos 

provenientes do oceano. 

 

 

Transportes aéreos 

 

As barreiras na comunicação transatlântica foram vencidas pela tecnologia e 

o crescente número de ligações aéreas entre os EUA e Portugal. Assim, 

destaca-se que o aumento do número de voos diretos entre os dois países é 

também uma vantagem a aproveitar, sendo de destacar que a American 

Airlines, a Delta, a TAP, a United e a Azores Airlines aumentaram a frequência 

dos voos, bem como alargaram o leque dos destinos nos EUA, respondendo a 

uma crescente oferta e comunicação entre os dois mundos, tornando, ainda, 

o setor do turismo mais forte e competitivo nestes locais. Paralelamente, esta 

situação permite aos potenciais investidores e parceiros dos dois países 

colaborarem como antes não seria possível. 

 

3.2 Parcerias institucionais  

 

A importância das parcerias institucionais prende-se com o apoio fundamental 

que dão ao nível, por um lado, da investigação científica e, por outro, do 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Refira-se, neste ponto, que, à semelhança do que já fazem algumas das 

melhores universidades americanas, incluindo Harvard, the Massachussetts 

Institute of Technology e o Carnegie Mellon University, as quais celebram 

acordos e potenciam intercâmbios no estrangeiro, também Portugal tem 

https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/107468878/details/maximized
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todas as potencialidades para o fazer, inspirando, desta forma, uma parceria 

transatlântica que se quer forte e crescente. 

Uma dessas parcerias, que já existe, é entre a University of Texas-Austin e o 

Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL), localizado em 

Braga. Trata-se do primeiro organismo europeu de investigação internacional 

no campo da nanociência e nanotecnologia. 

 

Também a Fundação Portuguesa para a Tecnologia (FCT) assinou um acordo 

com a Comissão Fulbright, uma organização bilateral que programa e 

implementa intercâmbios na área da educação, que permitem a estudantes 

portugueses fazer investigação e pós-graduação em universidades 

americanas. 

 

4- Breve caracterização do perfil do Embaixador George Glass 

 

Aos 56 anos, George Glass é nomeado Embaixador dos EUA em Portugal, uma 

nomeação que o chefe da diplomacia norte-americana muito bem acolheu, 

dada a sua simpatia pelo país. 

É natural do Estado de Oregon e chegou a Lisboa a 24 de agosto de 2017, 

tendo apresentado as suas credenciais ao Presidente da República a 25 de 

agosto, desde então Embaixador dos Estados Unidos da América em Portugal. 

 

Devido à sua formação-base, o Embaixador Glass chega a Portugal com uma 

forte vontade de alargar as relações políticas e económicas entre os EUA e 

Portugal. É público que um dos seus focos principais será a criação de novas 

oportunidades para empresas portuguesas e americanas, prosseguindo com a 

histórica aliança que existe entre os dois lados do Atlântico, quer ao nível da 

segurança e defesa, quer do ponto de vista cultural e da educação. 

 

Antes de vir para Lisboa, foi dono e sócio-gerente da MGG Development LLC, 

em Lake Oswego, uma empresa comercial de aquisição e operação de 

complexos de apartamentos e casas para arrendar. 

Foi fundador, presidente e vice-presidente, de 1990 a 2014, da Pacific Crest 

Securities, uma empresa de investimento. 

https://www.fct.pt/
http://www.fulbright.pt/
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Desempenhou também o cargo de administrador da Oregon Health Sciences 

University e da University of Oregon. 

 

5. Fontes Bibliográficas  

 

A informação trabalhada neste documento resulta da consulta de vários 

dados, de carácter histórico-diplomático, cultural e económico-comercial, 

bem como de artigos de jornal, com o objetivo de caracterizar, ainda que não 

de forma exaustiva, o relacionamento histórico entre Portugal e os EUA.  

Tratam-se também de algumas indicações resultantes da leitura de várias 

entrevistas de diferentes entidades que mantém com relações fortes com os 

EUA e que, de certa forma, mostraram alguns detalhes interessantes que 

contribuem para mostrar o potencial existente nesta cooperação bilateral. 

Da informação consultada destacam-se as seguintes entidades: 

 

 Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP); 

 

 Confederação Empresarial de Portugal; 

 

 Eletricidade de Portugal (EDP); 

 

 Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD); 

 

 IBM Portugal; 

 

 Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia (INL – Braga); 

 

 Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT); 

 

 Comissão Fulbright Portugal; 
 

 Câmara de Comércio Americana; 

 

 American Club of Lisbon; 

 

 Departamento de Estado Norte-Americano. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portugalglobal.pt/PT/Paginas/Index.aspx
http://cip.org.pt/
https://www.edp.pt/particulares/apoio-cliente/grupo-edp/
http://www.flad.pt/study-portugal-network/
https://www.ibm.com/pt-pt/
http://inl.int/mission-vision/
https://www.fct.pt/
http://www.fulbright.pt/
https://pt.usembassy.gov/pt/camara-de-comercio-americana-em-portugal-e-responsabilidade-social-corporativa/
http://americancluboflisbon.com/
https://www.state.gov/r/pa/ei/biog/274457.htm
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Nota Final: Na elaboração deste documento recorreu-se à consulta de bibliografia 

diversificada, bem como, dos dados económicos disponibilizados pela Agência para o 

Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP) e de outras 

entidades/organismos especializados, pelo que a sua leitura não invalida um contacto 

direto com as entidades referenciadas ao longo deste dossiê para esclarecimento de 

dúvidas. 


