
ISRAEL

- Exportações    - Importações    ● Saldo

Membro da OMC desde 1995
População                   ● 8,71 milhões 
Área ● 22 100 km2

Fuso horário ● +2h
Moeda ● sheqhel (ILS)

1 EUR = 4,25 ILS 

PIB                                ● 350 850 milhões US$ 
PIB per capita ● 37 748 US$ 
Peso da Agricultura ● 1 % do PIB (2016) 

Evolução das Trocas Comerciais (2013 – 2017)
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BREVE 
CARACTERIZAÇÃO

Trocas comerciais de bens transacionáveis (excluindo 
serviços) entre Portugal e Israel (média 2013-2017):

Exportações   ● 128,9 milhões €
Importações ● 108,2 milhões €
Saldo balança comercial ● 20,7 milhões €

Produtos dos setores agrícola e agroalimentar, mar
e florestas (AA+M+F):

Exportações ● 61 milhões € (22ª posição) 
Importações ● 11 milhões de € (57ª posição)
Saldo ● 50 milhões €

Representam perto de  47,3% do total de exportações de 
bens transacionáveis e 10,2% das correspondentes 
importações

Setor agrícola e agroalimentar (AA): 
Exportações ● 35,5 milhões € (19ª posição) 
Importações ● 7 milhões (54ª posição)
Saldo ● 28,5 milhões €

RELACIONAMENTO BILATERAL P O R T U G A L - I S R A E L

PERFIL DE COMÉRCIO I S R A E L - resto do M U N D O
(FAO,2018;  World Bank, 2017; WTO, 2018)

Trocas Comerciais (AA+M+F)  (média 2013-2017)

0102 Bovinos vivos 38,3%

4411 Outros painéis de fibras de madeira 13,7%

0104 Ovinos ou caprinos vivos 8,5%

4802 Papel e cartão p/ escrita, etc. 7,3%

4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato 3,9%

4410 Painéis de partículas de madeira, etc. 3,6%

1514 Óleos de nabo silvestre, colza ou mostarda 3,5%

1604 Preparações e conservas de peixes, etc. 3,4%

4804 Papel e cartão "kraft", não revestidos 2,9%

4503 Obras de cortiça natural 2,7%

4101 Couros e peles em bruto de bovinos ou equídeos 37,9%
2501 Sal e cloreto de sódio puro; água do mar 16,5%
4810 Papel e cartão revestidos 15,8%
1302 Sucos e extratos vegetais, etc. 15,0%
0810 Outras frutas frescas 2,7%
0301 Peixes vivos 2,7%
2002 Tomates preparados 1,4%

1702
Açúcares, incluindo lactose, maltose, glicose e 
frutose, etc.

1,3%

1518
Gorduras e óleos, animais ou vegetais, 
processados de outras formas

1,1%

1202 Amendoins não torrados 1,1%
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PERSPECTIVAS DE INTERNACIONALIZAÇÃO
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Janeiro 2019

Oportunidades

Principais contributos para a variação das exportações (AA+M+F)

O relacionamento com Israel tem como enquadramento a 
Parceria Euro-Mediterrânica, que estabelece o quadro de 
relações bilaterais baseadas em Acordos de Associação 
(AA) com cada país mediterrânico. 

No caso de Israel, o AA foi assinado em 20 de Novembro 
de 1995 e está em vigor desde 1 de Junho de 2000. Este 
Acordo estabelece o quadro institucional de 
relacionamento bilateral entre a União Europeia (UE) e 
Israel, incluindo o comércio.

Em 2008, foram concluídas as negociações visando o 
aprofundamento das trocas comerciais de produtos 
agrícolas entre a UE e Israel. Este acordo, que entrou em 
vigor em janeiro de 2010, permitiu a liberalização de 78% 
das exportações comunitárias, valor que até então era de 
7%, ficando excluídos desta liberalização os produtos 
agrícolas identificados como sensíveis para as Partes.

Este Acordo permitiu igualmente resolver algumas 
questões que constituíam verdadeiros constrangimentos à 
fluidez das trocas comerciais, em particular as regras 
sanitárias e fitossanitárias (SPS).

As exportações portuguesas de animais vivos – bovinos e 
ovinos - para Israel iniciaram-se em 2015 e assumem 
valores bastante significativos, sendo Portugal a principal 
origem da importação israelita de bovinos. 

É de salientar que a qualidade genética, derivada das 
condições físicas, climatéricas e de maneio, existentes em 
Portugal, está conforme as exigências necessárias e 
sanitárias para a certificação KOSHER.


