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 A Alemanha apresenta-se como a maior economia na União Europeia e, em 2019, ocupou o 4º lugar das economias mais destacadas do mundo, a seguir aos Estados Unidos 

da América, China e Japão. No ano referido, representou 18,5% da população da UE e gerou 24,7% do PIB, refletindo o poder deste mercado que tem mantido um crescimento 

constante e sustentável.  

Este mercado é caracterizado por possuir um contexto político estável, com uma posição estratégica na Europa, assim como infraestruturas eficientes e um sistema fiscal e 

social competitivo. Dotado de uma mão-de-obra altamente qualificada e especializada, o país destaca-se como um dos principais exportadores de bens transacionáveis, 

nomeadamente, maquinaria, veículos automóveis e produtos químicos. De facto, o setor industrial possui uma grande representatividade no PIB do país (cerca de 26,8%) e 

emprega 27% da população ativa. Neste contexto, é de salientar a indústria automóvel, que constitui cerca de 30% da produção de automóveis da Europa, sendo o maior 

setor do país, contudo, a engenharia mecânica, equipamentos eletrónicos e produtos químicos, são áreas de destaque na Alemanha.  

Os serviços preenchem 62,4% do PIB e 72% da população ativa, sendo um setor que tem demonstrado um crescimento contínuo impulsionado principalmente por uma forte 

procura de serviços relacionados com negócios e pelo desenvolvimento das novas tecnologias. O tecido empresarial é composto por pequenas e médias empresas, abertas 

ao ambiente internacional. O setor agrícola da Alemanha é bastante limitado com uma contribuição de 0,8% para o PIB e emprega 1% da população, destacando-se a produção 

de leite, carne de porco e cereais.  Assim, pode entender-se que a sua indústria transformadora e os serviços constituem o núcleo da economia do país. 

Quadro 1 Fatores económicos Alemanha  
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  3.193,5 Mil Milhões € 

PIB per capita 37.454,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-5,9% 

Taxa de Inflação 0,5% 

Taxa de Desemprego 4,3% 

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)  
Acedido em março de 2021   
(e) Estimativa 



 

  

3 

O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia da COVID-19, que, segundo previsões do Fundo Monetário Internacional (FMI), resultou numa contração de 6% na economia do 

país, que, em 2019, apresentava um crescimento de 0,6% no PIB.  

O setor da transformação, apesar de não ter sido diretamente afetado pelas restrições, assistiu a uma forte redução da sua atividade devido à procura limitada tanto do 

mercado interno como externo, sendo que setores como transportes, comércio (exceto bens e serviços essenciais), indústria, turismo, restauração e lazer, foram duramente 

afetados. Uma vez que a Alemanha é um país onde o setor industrial é bastante importante e tem uma forte dependência ao nível das exportações, é mais notório os impactos 

da atual diminuição da procura a nível global.  

O PIB per capita da população alemã foi de 38 mil euros, em 2019, com um rendimento bruto médio mensal de cerca de 5 mil euros, situando-se entre os 20 países com o 

maior PIB per capita do mundo, o que reflete um elevado poder de compra dos consumidores. Em 2020, este valor diminuiu ligeiramente para os 37.454 euros.  

A taxa de desemprego tem vindo a diminuir ao longo dos anos, sendo que em 2019 se fixara em 3,1%, refletindo os efeitos positivos das medidas governamentais em favor 

da proteção dos postos de trabalho e de uma política restritiva em relação aos apoios no desemprego de longa duração, sendo que é um país que possui uma das taxas de 

empregabilidade mais altas à escala mundial.  No entanto, em 2020, devido à pandemia da COVID-19 estima-se que a taxa de desemprego se tenha situado nos 4,3%, 

registando um aumento de 1,2% em comparação com o ano anterior, devendo permanecer estável apesar do impacto económico negativo.  
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A Alemanha apresenta-se como um país fundamental nas relações comerciais internacionais, tendo mantido o 3º lugar no ranking mundial de exportadores e importadores, 

seguida da China e dos EUA. De facto, as importações e exportações, representam cerca de metade da sua esfera económica, realçando o seu valor como motor da economia 

europeia, com um crescimento incomparável com os demais países do mercado único. 

A economia alemã tem uma posição de destaque no panorama europeu devido a um grande número de setores industriais. A nível mundial, é considerado um dos países 

mais inovadores no setor industrial, sendo que a indústria alemã de máquinas e equipamentos é tida como a maior e mais forte da europa e uma das mais importantes a nível 

mundial.  

Em 2019, a Alemanha exportou mercadorias no valor de 1.328 mil milhões de euros, representando 7,9% das exportações mundiais, e importou cerca de 1.104 mil milhões 

de euros, com uma representação de 6,5% das importações mundiais, mantendo, assim, um saldo da balança comercial estruturalmente positiva.  

Em 2020, com o surto da pandemia COVID-19, o comércio internacional da Alemanha foi também afetado, pelo que, segundo as estimativas do FMI, as exportações de bens 

e serviços caíram 12% e as importações 8,4%. No entanto, na sequência das projeções publicadas pelo FMI, espera-se que em 2021 o país apresente uma recuperação rápida 

(+9% e +7,7% em ambos os indicadores, respetivamente).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 Balança Comercial de Bens do Alemanha 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 1.328 1.207 

% Exportações no PIB 41,7% 38,7% 

Importações (I) 1.104 1.026 

% Importações no PIB 34,7% 33% 

Saldo (E - I) -223 -180 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 3.º 3.º * 

Como importador 3.º 3.º * 
 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
*Dados provisórios  



  

6 

Os principais destinatários das exportações da Alemanha continuam a ser os países do bloco europeu, sendo que os mesmos são responsáveis por absorver 57,6% da produção 

do mercado. Em termos individuais, e representando 8,6% das exportações, os EUA são o principal cliente do mercado alemão, seguindo-se a China (8%), a França (7,5%), os 

Países Baixos (6,5%) e o Reino Unido (5,5%).  

O país é de longe o maior exportador mundial de automóveis, sendo este o segundo produto mais exportado do país (15,3%), com as máquinas e aparelhos mecânicos a 

representar 17,1% do total das exportações, destacando-se também as máquinas e equipamento mecânicos (11,01%), produtos farmacêuticos (7,1%), setor caracterizado 

pelo seu alto investimento em I&D, e instrumentos de ótica, precisão e medida (5,4%). 

No que diz respeito aos fornecedores do mercado (importações), a China encontra-se no primeiro lugar, representando 11,3% do total, os Países Baixos (7,7%) em segundo 

lugar, seguindo-se os Estados Unidos da América (6,6%), a França (5,7%) e a Polónia (5,2%). No global, a União Europeia representa 55,7% das importações.  

No grupo das importações, destaca-se, igualmente, máquinas e equipamentos mecânicos que representa, 12,8% do total de produtos exportados, máquinas e equipamentos 

elétricos (12,7%), veículos automóveis e outros veículos terrestes (10,5%), combustíveis (6,7%) e produtos farmacêuticos (5,6%). 

Figura 1 Principais clientes do Alemanha (2020) Figura 2 Principais fornecedores da Alemanha (2020) 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 

 
Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 

 



 

 

 

 



  

8 

A Alemanha tem um papel de grande relevância para a economia portuguesa, apresentando-se como o 3º cliente das exportações portuguesas de bens, com uma quota de 

11,8%, em 2020, ocupando a 2ª posição como fornecedor, representando 13,3% do total. Segundo o International Trade Centre (ITC), em termos da balança comercial alemã, 

em 2020, Portugal posicionou-se como o 27º cliente, absorvendo 0,7% do total das exportações alemãs, e como 31º fornecedor, responsável por 0,7% das importações 

alemãs, assumindo, portanto, posições e quotas incomparavelmente menos relevantes do que as da Alemanha na nossa balança comercial. Apesar de o saldo da balança 

comercial com a Alemanha ser negativo, a verdade é que o mercado.  

Ao longo do período 2015-2019, Portugal registou um aumento das exportações de 5,1% com as importações a apresentarem um aumento de 8,6%, resultando numa balança 

comercial desfavorável para Portugal, com um saldo negativo de cerca de 2.666 mil milhões de euros. 

Entre 2019 e 2020, tanto as importações como exportações registaram um ligeiro decréscimo. 

Relativamente aos produtos da Alemanha mais importados por Portugal, denota-se uma concentração em 

gois grupos de produtos - material de transporte e maquinaria, onde se destaca a importação de veículos. 

Dos restantes grupos de produtos, destacam-se ainda produtos químicos, plásticos e borracha, calçado e os 

metais comuns.   

As exportações de Portugal para a Alemanha são, igualmente, material de transporte e maquinaria, estando 

também destacados, plástico e borracha, materiais têxteis, produtos químicos e calçado.  

A Alemanha apresenta-se, assim, como um mercado importante para Portugal, no entanto, demonstra ser 

um mercado exigente sendo necessário mostrar uma boa preparação para chegar ao mercado. É um 

mercado dotado de uma boa rede de canais de distribuição, os canais de venda online constituem uma 

plataforma cada vez mais importante.  

Como exemplo de setores de oportunidade para as empresas portuguesas, prevê-se um aumento do 

consumo de mobiliário e utilidades domésticas, novos materiais e processos ligado a edifícios inteligentes, 

aparelhos eletrónicos, gestão da eficiência energética e matérias-primas rara para a produção de tecnologia 

de ponta. Portugal apresenta um tecido empresarial bastante flexível o que torna num mercado atraente 

para a Alemanha 

 

  

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com 
Alemanha 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 10.604,4 9.039,2 

Exportações (I) 7.182,5 6.372,9 

Saldo (E - I) -3.421,9 -2.666,2 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 13,3% 13,3% 

Exportações 12,0% 11,8 % 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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A Alemanha apresenta-se como um mercado difícil de integrar, sendo reconhecido mundialmente por ser um mercado competitivo onde a eficiência e a inovação são 

fatores chave para os seus altos níveis de produção. É caracterizado por ter um comportamento negocial rigoroso e formal, onde se valoriza a posição social e título 

académico. Aspetos importantes a considerar na abordagem ao mercado alemão encontram-se no Quadro 4.  

Quadro 4 Abordagem ao mercado – Alemanha  

 

Fonte: Alemanha – Oportunidades e Dificuldades do Mercado, AICEP (2017) 

  

A cultura alemã é 
caracterizada pelo foco 

na tarefa- estilo de 
comunicação mais 

rígido e direto.

Novos produtos 
colocados no mercado 

alemão devem de 
conter informações 

claras, precisas e 
detalhadas uma vez 

que os alemães 
valorizam honestidade 

e objetividade.

Existem inúmeras 
regras, regulamentos e 

procedimentos, que 
cumprem de forma 
firme e consistente. 

O processo de 
negociação na 

Alemanha é lento e 
trabalhoso. 

Consistência e 
confiabilidade são 

características 
importantes na cultura 

empresarial alemã.

O horário de trabalho 
começa mais cedo e 

também termina mais 
cedo, por isso, é 

necessário ter em 
atenção a hora que 

quer comunicar com a 
empresa.

A pontualidade é 
exigida e demonstra 

boas maneiras.

A participação em 
feiras é a forma mais 
comum de abordar o 

mercado.

Os alemães comunicam 
de forma clara e direta.

É aconselhável a 
contratação de um 

agente ou distribuidor 
na Alemanha de forma 

a melhor integrar o 
mercado.

As brochuras, manuais 
de instruções e outros 

materiais devem de 
estar em alemão, com 

uma tradução de 
qualidade. 

A forma de pagamento 
mais comum na 
Alemanha é a 

transferência bancária. 
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A Alemanha é um dos maiores importadores e exportadores do mundo no setor agroalimentar, situando-se no 5º lugar como exportador, representando 6,6% das 

exportações mundiais, e no 4º lugar como importador, com uma quota de 5,3%. A indústria alimentar da Alemanha ocupa o 4º lugar como o maior setor industrial do país, 

contando com mais de 6 mil pequenas e médias empresas, sendo que os segmentos de produção que mais se destacam são os produtos de carne e salsichas, produtos lácteos, 

produtos de panificação e confeitaria.  

De um modo geral, o mercado alemão é altamente recetivo a novas influências culturais e tendências culinárias. O consumidor alemão está a tornar-se mais sofisticado e 

exigente no que respeita a qualidade dos produtos alimentares, tendo-se assistido a um aumento da preocupação com a saúde, associado ao envelhecimento da população 

e a uma procura por produtos saudáveis, que fez com que alguns nichos de mercado se tornassem players importantes na indústria alimentar. Procura-se, então, uma conexão 

entre a indústria alimentar e a sustentabilidade, que resultam do aumento da informação disponível, que tornam o consumidor mais consciente e informado, e, 

consequentemente, mais exigente.  

Neste sentido, o país tem assistido a um aumento da procura de produtos alimentares BIO, sendo uma das principais oportunidades para entrar no mercado, e, 

consequentemente, do número de cadeias BIO e do número de estabelecimentos comerciais associados. Esta preocupação pela saúde está mais presente na população com 

60 anos, ou superior, sendo que, de facto, é na faixa etária entre os 50 – 70 anos que há mais procura por lojas orgânicas (The Food & Beaverage industry in Germany, Germany 

Trade & Invest). 

Com efeito, tem sido notório o aumento do volume de vendas de produtos biológicos na Alemanha, com um valor de 11 mil milhões de euros, em 2019, destacando o país 

como líder na produção e consumo destes produtos e o maior mercado na Europa, transparecendo o aumento da procura de produtos biológicos. Em 2019, mais de um 

quarto dos produtos cárneos lançados na Alemanha apresentavam uma afirmação “ética e ambiental” e a categoria “natural” ficou em segundo lugar, reforçando a 

tendência de dar resposta aos consumidores que procuram produtos mais saudáveis e sustentáveis.  

Integrando este novo segmento com a produção de carne, tem-se assistido ao aumento da produção orgânica de carne e salsichas, acompanhado com a tendência do consumo 

por produtos vegetarianos e vegan que faz com que alguns produtores comecem a introduzir variações de produtos meat-free incluindo salsichas vegetarianas/vegan e cold 

cuts. Dada a mudança das preferências dos consumidores alemães por uma procura por produtos biológicos e uma preocupação crescente pela sustentabilidade ambiental, 

torna-se claro que a apresentação de certificações ambientais e de bem-estar animal irão ser ainda mais importantes.  

Os produtores terão de ter esta mudança em mente, apostando na criação dos animais de uma forma mais “humana”, “sem celeiro” e de “crescimento lento”. Os 

consumidores preocupam-se cada vez mais com os processos de como os alimentos são produzidos, por isso, evitar antibióticos e hormonas na produção animar tornou-se 

algo essencial. Neste sentido, é cada vez mais importante que os produtores comuniquem os seus esforços sustentáveis de forma a captar o interesse dos consumidores 

alemães.  

https://www.gtai.de/resource/blob/64004/e80f4dd7ccd691158b0ee2bc10f8cd6c/industry-overview-food-beverage-industry-en-data.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/64004/e80f4dd7ccd691158b0ee2bc10f8cd6c/industry-overview-food-beverage-industry-en-data.pdf
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Na Alemanha, no setor da carne, os maiores segmentos de produção em termos de volume, incluem porco, frango e carne de bovino. De facto, a carne de porco é a mais 

consumida pelos cidadãos alemães, com um volume de 34 kg per capita por ano, seguido da carne de aves (13 kg per capita por ano), da carne de bovino (10 kg per capita 

por ano), e a carne ovina e caprina apresenta um consumo residual (0,6 kg per capita por ano). Neste segmento, a concorrência na Alemanha é forte, onde as empresas se 

mostram predispostas a desenvolver novos produtos e explorar novos mercados.  

O segmento de carne e salsichas é o que mais se destaca na indústria alimentar alemã, sendo que o país ocupa o 5º lugar como maior exportador de produtos de carne do 

mundo e ocupa a 4ª posição nas importações. Nas exportações, destaca-se, claramente, a carne de porco, que ocupa o 1º lugar, a carne bovina fresca ou refrigerada o 2º 

lugar, carne de aves ocupa o 3º lugar, com as carnes e miudezas comestíveis, salgadas, secas ou fumadas a ocupar o 5º lugar, a carne de bovinos congelada o 6º, e a carne de 

ovinos e caprinos fresca, refrigerada ou congelada a ocupar os últimos lugares nas exportações (8º).  

Na estrutura das importações, destaca-se a carne bovina fresca ou refrigerada que ocupa o 1º lugar, a carne suína fresca, refrigerada ou congelada o 2º lugar, a carne de aves 

ocupa o 3º lugar, a carne de ovinos e caprinos fresca, refrigerada ou congelada ocupa o 4º lugar, a carne e miudezas comestíveis, salgadas, secas ou fumadas o 5º e a carne 

de bovinos congelada ocupa a 6ª posição.   

Em relação à política de preço, considera-se que o mercado alemão é bastante sensível ao preço, onde é necessário apresentar produtos de valor acrescentado para atrair os 

consumidores. O mercado retalhista alemão de produtos alimentares é o mais competitivo da Europa, com preços de mercado estruturalmente baixos devido ao poder 

esmagador dos principais retalhista e lojas discounters, que possuem uma grande representatividade no mercado. 

A venda de produtos alimentares através de canais online tem sido uma tendência notória no mercado alemão, sendo que cada vez mais retalhistas têm apostado neste canal 

e os consumidores têm feito cada vez mais as suas compras online. Para as empresas internacionais que pretendam aceder ao mercado através deste canal, a entrada é 

relativamente fácil uma vez que o mercado tem crescido e as barreiras para a cooperação com entidades nacionais e com o setor da logística são moderadas. Assim, a 

Alemanha apresenta-se como um mercado exigente e com necessidades específicas, tendo, então, as empresas que se adaptar às suas mudanças. 
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A carne bovina apresenta-se como a 3ª categoria de carne mais consumida pelos consumidores alemães, ocupando o 1º lugar nas importações do país e 2º lugar nas 

exportações. Em 2019, assistiu-se a um aumento do consumo de carne bovina na Alemanha, devido ao aumento de emigrantes no país, no entanto, o volume de produção 

tenderá a diminuir, o que, de facto se verificou em 2020.  

Assim, analisando a balança comercial dos produtos cárneos na Alemanha, no período entre 2019 e 2020, assistiu-se a um decréscimo do valor das importações e exportações 

da “carne de bovinos fresca ou refrigerada” (código 0201) e “carne de bovinos congelada” (0202), com o país a apresentar um saldo negativo nas duas categorias referidas. 

Salienta-se, principalmente, as transações comerciais de “carne de bovino fresca ou refrigerada” (0201), que, de 2019 para 2020, registou uma diminuição tanto nas 

importações como nas exportações, de -0,8% e -11,5%, respetivamente.  

No grupo das importações, a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) é a que apresenta um valor superior representando 72% do total, 

tanto em 2019 como em 2020, sugerindo que é a tipologia de carne de preferência dos consumidores alemães. Segue-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, 

frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota de 20,1% para este mercado e, na última posição, encontra-se a tipologia “carcaças e 

meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110), com uma correspondência de 7,9% do total. Todas as tipologias apresentaram uma evolução negativa entre 

2019 e 2020, à exceção da tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) que apresentou um aumento de 5,4% no valor das importações.  

No grupo de “carne de bovinos fresca ou refrigerada” (0201), os Países Baixos destacam-se como principal fornecedor, representando 28,7% das importações do país, 

seguindo-se a Argentina (13%) e França (11,6%). 

No que se refere às exportações de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201), estas seguem o mesmo padrão que as importações, destacando-se os subgrupos de 

“carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) e “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” 

(020120), que representaram 45,1% e 42,5% do total das exportações, com a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) a representar 

apenas 12,4% do total. A tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) foi a única que apresentou uma 

evolução positiva, apresentando um aumento de 1,3% no valor das exportações.  

As exportações deste grupo de carne dirigem-se principalmente para os Países Baixos, que representa 23,7% do total das transações comerciais do país, seguindo-se a 

Dinamarca (14%) e Itália (13,2%), apresentando-se, assim, como os principais parceiros comerciais de carne bovina fresca ou refrigerada da Alemanha.  

O grupo da carne de bovinos congelada (0202), ocupa a 6º posição no ranking de produtos de carne mais importados e exportados pelo país, tendo seguido a mesma 

tendência que se verificou na categoria de carne fresca ou refrigerada, apresentando uma evolução negativa, tanto nas importações como exportações de -17,7% e -21,9%, 

respetivamente, entre 2019 e 2020, mantendo uma balança comercial estruturalmente negativa.  
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Em relação às importações:  

➢ a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) é a que representa a grande maioria de importações do país, com uma percentagem de 92,5% do 

total; 

➢ seguindo-se o subgrupo de “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma correspondência de 7,5%; 

➢ e por fim, mas não menos importante, a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que possui o valor mais baixo de importação, com 

uma quota de mercado de 0,01%.  

Os Países Baixos apresentam-se, novamente, como o maior fornecedor de carne de bovinos congelada, representando 31,3% do total das importações do Luxemburgo, 

destacando-se também a Áustria (20%) e Polónia (12%). 

Ao nível das exportações, o país apresenta trocas comerciais das seguintes tipologias: 

➢ “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que representa 97% do total;  

➢ “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma correspondência de 3%; 

➢ Por fim, o subgrupo “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210), que possui um valor bastante reduzido, com uma quota de mercado de 0,002% 

Os Países Baixos destacam-se, novamente como o principal cliente da Alemanha, representando 28% do total das exportações de carne de bovinos congelada, seguindo-

se a França (18%) e Áustria (11,1%). Assim, nesta categoria de carne, os Países Baixos é o principal parceiro comercial do país. 
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina na Alemanha // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0201 
Total - Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 

refrigeradas 
1.559,7 100,0 936,3 100,0 -623,4 1.547,7 100,0 829,1 100,0 -718,6 -0,8% -11,5% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 115,9 7,4 112,0 12,0 -3,9 122,1 7,9 103,0 12,4 -19,1 5,4% -8,1% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
319,5 20,5 348,3 37,2 28,7 311,9 20,1 352,6 42,5 40,7 -2,4% 1,3% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 1.124,3 72,1 476,0 50,8 -648,3 1.113,7 72,0 373,5 45,1 -740,2 -0,9% -21,5% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 250,6 100,0 184,1 100,0 -66,6 206,4 100,0 143,7 100,0 -62,7 -17,7% -21,9% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -0,0 -39,1% -40,0% 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e 

meias carcaças) 
15,7 6,3 7,6 4,1 -8,1 15,4 7,5 4,3 3,0 -11,1 -2,0% -43,8% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 234,9 93,7 176,5 95,9 -58,4 191,0 92,5 139,4 97,0 -51,6 -18,7% -21,0% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 

A Alemanha é tradicionalmente o maior produtor, consumidor e comerciante de carne de porco da UE, ocupando o 3.º lugar como exportador a nível global, representando 

15,3% do total das exportações e 4º lugar como importador, contribuindo com 5,8% do total das importações a nível global.  

No período compreendido entre 2019 e 2020, constata-se que tanto as importações como exportações apresentaram uma contração de 13,3% e 7,7%, respetivamente, 

podendo ser justificado pelo aumento das críticas crescentes relativas ao consumo de carne, relacionadas com a preocupação com a saúde das pessoas e envelhecimento da 

população e aumento da popularidade de substitutos de carne. Ainda assim, a Alemanha mantém uma posição forte no mercado. 

Relativamente às importações, é possível verificar que existe uma preferência por “carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas” que representa o grande grupo 

das importações do país, apresentando a seguinte representatividade por tipologia:  
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➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) – 43,8%; 

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) – 33,6%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) – 16,6%.  

No grupo da carne de animais da espécie suína congelada, salienta-se a tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e 

respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representa 5,7% do total das importações, sendo que a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não 

desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020312), que representa apenas 0,3% do total, foi a única tipologia que apresentou um aumento no valor das 

importações de carne suína, de 33,1%, com as restantes a apresentarem um decréscimo no seu valor.  

A balança comercial de carne de suínos da Alemanha é estruturalmente positiva, registando um valor elevado nas exportações. A tipologia “carnes de animais da espécie 

suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) corresponde à principal tipologia exportada, 

representando 45,6% do total das exportações, sendo, igualmente, a tipologia mais exportada na categoria de carne de suínos congelada, representando 34,7% do total. 

Destaca-se, ainda, a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) que representa 8,4% do 

total, que também possui um maior valor de exportação na categoria de carne de suínos congelada, representando 5,7% do total, seguindo-se a tipologia “carcaças e meias 

carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) com uma quota de 5,5% do mercado, sendo a única tipologia que possui um saldo negativo, registando 

um valor mais elevado nas importações.  

A tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) representa apenas 0,1% das exportações, sendo a tipologia que apresentou um 

maior decréscimo no valor total, entre 2019 e 2020, de cerca de -45,9%. 

As importações de carne de porco são originárias da Bélgica que se apresenta como o principal fornecedor, que representa 30,1% do total, destacando-se também a Dinamarca 

(29,9%) e Países Baixos (17,9%). A exportações do país dirigem-se para a China que constitui o maior cliente da Alemanha, representando 19,1% do total, seguido da Itália 

(15,5%) e Polónia (7,5%).  
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína na Alemanha // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0203 
Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
1.665,8 100,0 4.501,7 100,0 2.835,9 1.444,9 100,0 4.157,0 100,0 2.712,1 -13,3% -7,7% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 1.579,1 94,8 2.718,1 60,4 1.139,0 1.357,3 93,9 2.474,2 59,5 1.116,9 -14.0% -9,0% 

020311 
Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou 

refrigeradas 
760,5 45,7 244,6 5,4 -515,9 632,6 43,8 226,9 5,5 -405,7 -16,8% -7,2% 

020312 
Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de 

espécie suína, frescos ou refrigerados 
253,6 15,2 422,7 9,4 169,1 239,2 16,6 349,8 8,4 110,6 -5,6% -17,3% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, 

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou 

refrigeradas 

565,0 33,9 2.050,8 45,6 1.485,8 485,5 33,6 1.897,5 45,6 1.412,0 -14,1% -7,5% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 86,7 5,2 1.783,6 39,7 1.696,9 87,6 6,1 1.682,8 40,5 1.595,2 1,0% -5,7% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0,6 0,0 7,9 0,2 7,3 0,4 0,0 4,3 0,1 3,9 -23,9% -45,9% 

020322 
Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de 

espécie suína, congeladas 
3,7 0,2 263,6 5,9 259,9 4,9 0,3 235,9 5,7 231,0 33,1% -10,5% 

020329 
Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, 

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas 
82,4 5,0 1.512,1 33,6 1.429,7 82,3 5,8 1.442,6 34,7 1.360,4 -0,2% -4,6% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 

 

O consumo de carne ovina e caprina possui uma representação muito baixa nos padrões de consumo da população alemã, que apresenta um consumo per capita anual 

de apenas 0,6 kg.  

Ao nível das importações, a carne ovina e caprina ocupa o 4º lugar no ranking das importações de carne do país e o 8º como produto exportado. Denota-se que a Alemanha 

possui um saldo negativo na grande maioria das tipologias de carne ovina e caprina, sendo que é possível verificar que o valor de importações aumentou 9,2% de 2019 para 

2020, enquanto as exportações diminuíram 26,3%.  
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Assim, em termos de importações, denota-se uma preferência pelas seguintes tipologias e respetiva representação em 2020: 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representou 32,2% das importações; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) - 21,6%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) - 19,8%; 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) – 13,2%; 

➢ “carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas” (020423) – 11,9%. 

De um modo geral, verifica-se uma preferência pela categoria carnes de animais da espécie ovina, frescas ou refrigeradas, com a categoria “carnes de caprinos, frescas, 

refrigeradas ou congeladas” a representar apenas 0,6% do total das importações, sendo a categoria que apresentou um maior decréscimo no valor das importações entre 

2019 e 2020, de -45,4%.  

O país não apresenta histórico de importação da tipologia “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)”. 

Ao nível das exportações, verifica-se que o país exporta principalmente produtos da categoria carnes de animais da espécie ovina, congeladas, destacando-se as tipologias 

“carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) e “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representaram 33,3% 

e 32,1% das exportações do país, respetivamente, no entanto, foram as tipologias que mais contribuíram para a diminuição do valor total das exportações do país.  

O país apresenta ainda um valor elevado de exportação nas tipologias “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) que representou 14,7% do 

total, e sendo uma das tipologias que registou um aumento no valor das exportações de 34,5%. A tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) apresentou uma quota de 6,8% para este mercado.  

A Alemanha possui um saldo positivo na balança comercial apenas nas tipologias “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020421) e 

“carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441) apesar de serem tipologias que não apresentam grande representatividade na estrutura das 

exportações.  

Os principais fornecedores de carne ovina e caprina da Alemanha são a Nova Zelândia que representa 49% das importações do país, seguindo-se o Reino Unido (24,1%) e 

Irlanda (10,7%). O mercado da Áustria e Países Baixos correspondem aos principais clientes, representando 17,4% e 15,6% do total, respetivamente, salientando-se também 

a Dinamarca (11,6%). 

 

 



  

19 

Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina na Alemanha // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0204 
Carnes de animais da espécie ovina ou caprina, frescas, 

refrigeradas ou congeladas 
324,7 100,0 52,2 100,0 -272,4 354,6 100,0 38,5 100,0 -316,1 9,2% -26,3% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
172,6 53,1 11,5 22,0 -161,1 205,1 57,8 12,7 33,0 -192,4 18,9% 10,7% 

020410 
Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou 

refrigeradas  
86,2 26,5 4,2 8,1 -82,0 114,3 32,2 5,7 14,7 -108,6 32,6% 34,5% 

020421 
Carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas 

(exceto borrego) 
1,2 0,4 1,4 2,6 0,1 1,8 0,5 2,3 6,0 0,6 46,3% 72,1% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
42,7 13,1 3,6 6,8 -39,1 46,9 13,2 2,6 6,8 -44,2 9,8% -25,8% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 42,5 13,1 2,4 4,5 -40,1 42,2 11,9 2,1 5,4 -40,1 -0,7% -11,8% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 150,8 46,5 40,3 77,2 -110,5 148,8 42 25,6 66,4 -123,2 -1,4% -36,6% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  1,2 0,4 0,4 0,7 -0,8 1,9 0,5 0,4 0,9 -1,5 59,8% -1,1% 

020441 
Carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto 

borregos) 
0 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0,0 0,0 0,0 ---  166,7% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
62,2 19,2 22,5 43,0 -39,8 70,2 19,8 12,8 33,3 -57,4 12,9% -42,9% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  87,4 26,9 17,5 33,5 -69,9 76,7 21,6 12,4 32,1 -64,3 -12,3% -29,4% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
1,3 0,4 0,4 0,8 -0,8 0,7 0,2 0,2 0,6 -0,5 -45,4% -44,9% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A categoria de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (vulgo “enchidos”); farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas ocupa 

a 5.ª posição tanto nas importações como exportações da Alemanha. De 2019 para 2020, a Alemanha registou um decréscimo nas importações de cerca de 4,9% e 12,5% nas 

exportações. 

 Tanto em 2019 como em 2020, a Alemanha, importou principalmente:  

➢ “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” 

(021019) - que representou 61,7% das importações em 2020; 

➢ a tipologia “Outras” (021099) - com uma quota de 20,6% e sendo a tipologia que mais contribuiu para a diminuição do valor das importações, tendo apresentado 

um decréscimo de 16,2%; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) - com uma quota de 7,7%.  

A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) também possui um peso significativo nas importações do país, representando 5,2%, 

mas no geral, é demonstrado uma preferência por carnes e miudezas comestíveis de suínos. A tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados 

ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) representa apenas 4,8% do total das importações, no entanto, foi a única tipologia que apresentou um aumento no valor das 

importações, entre 2019 e 2020, de 19,7%, com as restantes a demonstrar uma evolução negativa. 

A Alemanha apresenta um saldo da balança comercial negativo na maioria das tipologias, apresentando um valor pouco significativo nas trocas comerciais desta categoria de 

carne. Assim, as tipologias que se destacam são as seguintes: 

➢ “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” 

(021019) - que representam 72,7% do total; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) - com uma correspondência de 21,1%.  

As tipologias referidas para além de serem as mais exportadas, constituem as únicas tipologias que apresentam um saldo positivo na balança comercial de carnes e miudezas 

comestíveis.  

Salienta-se também a exportação da tipologia “outras” (021099) que representa 3,3% das exportações e “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” 

(021020) com uma quota de 2,2% para este mercado. Todas as tipologias apresentaram uma evolução negativa entre 2019 e 2020.  
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Os principais parceiros comerciais de carnes e miudezas salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas da Alemanha 

referem-se a Itália que representa 33,6%, Espanha (22,4%) e Áustria (10,6%), correspondendo aos principais fornecedores da Alemanha. Como clientes, salienta-se a 

Dinamarca que representa 14% das exportações do país, seguindo-se a Itália (12,6%) e França (11,6%). 

Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura na Alemanha // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0210 

Total - Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, 

secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de 

miudezas 

340,7 100,0 328,9 100,0 -11,8 324,2 100,0 287,8 100,0 -36,4 -4,9% -12,5% 

021011 
Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, 

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
13,0 3,8 4,1 1,2 -8,9 15,5 4,8 2,1 0,7 -13,4 19,7% -49,5% 

021012 
Barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados 

ou em salmoura, secos ou fumados 
28,0 8,2 83,2 25,3 55,2 25,0 7,7 60,8 21,1 35,8 -10,9% -26,9% 

021019 

Carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 

(exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

201,7 59,2 218,7 66,4 17,0 200,0 61,7 209,2 72,7 9,2 -0,9% -4,3% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 18,3 5,4 8,1 5,5 -10,2 16,9 5,2 6,2 2,2 -10,7 -7,8% -23,3% 

021099 Outras 79,7 23,4 14,8 4,5 -64,9 66,8 20,6 9,5 3,3 -57,3 -16,2% -36,1% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Em Portugal, apesar dos efeitos provocados pela pandemia COVID-19, registou-se um aumento de 2,5% das exportações do setor agroalimentar, quando comparado com o 

ano de 2019. Verificou-se que as exportações de “Animais Vivos” cresceram (20,9%), traduzido num aumento de mais de 43,5 milhões de euros, onde se destaca os bovinos 

(+ 25,8 milhões de euros) e os suínos (+23,5 milhões de euros). O grupo de produtos “carnes, miudezas, comestíveis” também registaram um aumento de 15,7%, onde se 

destaca a carne de suíno que registou um aumento de 32,5 milhões de euros. Deste modo, denota-se que o setor agroalimentar em Portugal apresentou resultados positivos, 

apesar da situação adversa da pandemia, mostrando que é um setor forte e com um elevado grau de exportação. 

Ao nível do comércio de produtos de carne entre Portugal e Alemanha, denota-se que Portugal ocupa o 25.º lugar no ranking de países importadores da Alemanha, e o 

mesmo mercado ocupa a 7.ª posição nos principais destinos dos produtos de carne versados no presente estudo de mercado. 

Portugal exporta todas as categorias de carne aqui analisadas, salientando-se a exportação de “carne suína fresca, refrigerada ou congelada” (0203) que ocupa o 1.º lugar 

nas exportações do país, seguindo-se a “carne bovina fresca ou refrigerada” (0201), que ocupa a 2.ª posição, “carne bovina congelada” (0202) em 3.º, “carne e miudezas, 

comestíveis, salgadas ou em salmoura; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas” (0210) em 5.º lugar, com a “carne de animais da espécie ovina e caprina” 

(0204) a ocupar a 9.ª posição das exportações para a Alemanha.  

Ao nível das importações de Portugal de produtos da Alemanha, destaca-se a carne de aves que ocupa a 1.ª posição, “carne bovina fresca ou refrigerada” (0201) na 2.ª 

posição, “carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas” (0210) em 3.º lugar, “carne de bovino congelada” 

(0202)em 4.º lugar, “carne de suínos fresca, refrigerada ou congelada” (0203) em 6.º lugar e “carne das espécies ovinas e caprinas fresca, refrigerada ou congelada” (0204) é 

o 8.º produto de carne mais importado por Portugal.  

Analisando concretamente cada categoria de carne, o Quadro 9 apresenta as trocas comerciais de carne de bovinos, onde é possível perceber que Portugal possui um saldo 

da balança comercial negativo na maioria das tipologias de carne bovina. Verifica-se que Portugal apresenta um valor superior de exportação na categoria de “carne de 

bovinos fresca ou refrigerada” (0201).  

De 2019 para 2020, denotou-se um aumento significativo das exportações desta categoria, em 301,3%, tendo contribuído para este aumento as tipologias “carnes desossadas 

de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representou o maior aumento e a principal tipologia exportada com uma quota de 93,3%, e “carnes de bovinos, não 

desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representou 6,7% do total, sendo que Portugal, em 2020, não apresentou exportações 

de “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110). 

Ao nível das importações provenientes da Alemanha, denota-se que entre 2019 e 2020, se apresentou uma diminuição de 16,3%, destacando-se a importação de “carnes de 

bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) e “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130). 

No que respeita ao grupo de “carne de animais da espécie bovina congelada (0202)”, no período entre 2019 e 2020, verificou-se uma diminuição significativa no valor das 

exportações e nas importações provenientes da Alemanha. Portugal apenas exportou “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que representaram 99,9% das 
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exportações e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que representou 0,1% do total, verificando-se que, ao contrário 

do que aconteceu em 2019, Portugal não exportou “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)”, mostrando que Portugal não segue 

um padrão de exportação.  

Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e a Alemanha // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0201 
Total - Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou 

refrigeradas 
10.030,6 100,0 480,8 100,0 -9.549,7 8.392,5 100,0 1.929,4 100,0 -6.463,1 -16,3% 301,3% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 330,2 3,3 0,2 0,0 -330,0 191,8 2,3 0 0 -191,8 -41,9% -100,0% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
382,9 3,8 0 0 -382,9 742,2 8,8 129,0 6,7 -613,2 93,8% 100,0% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 9.317,5 92,9 480,6 100,0 -8.836,9 7.458,5 88,9 1.800,4 93,3 -5.658,1 -20,0% 274,6% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 5.387,3 100,0 1.336,4 100,0 -4.050,9 2.971,0 100,0 632,4 100,0 -2.338,6 -44,9% -52,7% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0 0 210,9 15,8 210,9 0 0 0 0 0  --- -100,0% 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças) 
342,8 6,4 75,3 5,6 -267,5 155,4 5,2 0,4 0,1 -155,0 -54,7% -99,4% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 5.044,5 93,6 1.050,2 78,6 -3.994,3 2.815,6 94,8 632,0 99,9 -2.183,6 -44,2% -39,8% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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As trocas comerciais de carne de suínos – informação constante no Quadro 10 -, corresponde ao produto mais exportado de Portugal para a Alemanha, com Portugal a 

ocupar o 12.º lugar como fornecedor da Alemanha e o 6.º lugar como principal cliente do mercado. 

De facto, Portugal apresenta um saldo positivo para a maioria dos produtos, exceto na tipologia de carne congelada, que é negativo, no entanto, de 2019 para 2020, Portugal 

registou uma diminuição tanto no valor das importações como exportações, de -15,7% e -1,8%, respetivamente, que poderá ter sido motivada pela pandemia COVID-19 (em 

20.JAN.2020, a OMS classificou o surto como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional). 

É possível verificar que Portugal exporta todos as tipologias de carne de porco, demonstrando uma tendência em relação aos produtos mais exportados.  

Assim, é de destacar a seguinte estrutura no ciclo de exportação para o mercado germânico: 

➢ a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) - é a que apresenta um maior valor de exportações, tendo 

representado em 2020, 57,7% do total; 

➢ destaca-se também a tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” 

(020329) - representou 29,8% do total das exportações; 

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) - com 

uma quota de 11,3% para o mercado. 

As duas últimas tipologias referidas apresentaram, ao contrário das restantes tipologias, um aumento das exportações em 2020. Estes valores podem sugerir que são os 

produtos portugueses de preferência no mercado alemão.  

Em matéria de importações, temos a seguinte estrutura: 

➢ os produtos de carne de suíno congeladas apresentam um saldo negativo para Portugal, correspondendo às tipologias mais importadas por Portugal provenientes da 

Alemanha; 

➢ Portugal importa maioritariamente “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), 

congeladas” (020329) que, em 2020, representou 60,2% do total,  

➢ destaca-se também a tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020321) que representou 17,3% do total, no entanto, 

a maioria das importações correspondem a carne de suíno congelada. 

Assim, é possível perceber que Portugal exporta para a Alemanha produtos de carne suína fresca ou refrigerada, e importa da Alemanha, carne suína congelada.  
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Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e a Alemanha // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0203 
Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
2.521,0 100,0 4.195,8 100,0 1.674,8 2.124,3 100,0 4.120,7 100,0 1.996,4 -15,7% -1,8% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 567,5 22,5 3.232,8 77,1 2.665,3 475,4 22,4 2.850,5 69,2 2.375,1 -16,2% -11,8% 

020311 
Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou 

refrigeradas 
546,9 21,7 3.054,3 72,8 2.507,4 367,3 17,3 2.377,7 57,7 2.010,4 -32,8% -22,2% 

020312 
Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de 

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0,0 0,0 45,6 1,1 45,6 55,5 2,6 8,7 0,2 -46,7 277250,0% -80,9% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas 

ou refrigeradas 

20,5 0,8 132,8 3,2 112,3 52,6 2,5 464,1 11,3 411,5 156,2% 249,4% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 1.953,5 77,5 963,0 22,9 -990,5 1.648,9 77,6 1.270,2 30,8 -378,8 -15,6% 31,9% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 590,1 23,4 25,2 0,6 -564,9 178,0 8,4 18,8 0,5 -159,1 -69,8% -25,3% 

020322 
Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de 

espécie suína, congeladas 
229,2 9,1 97,6 2,3 -131,5 191,1 9,0 24,8 0,6 -166,4 -16,6% -74,6% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), 

congeladas 

1.134,2 45,0 840,2 20,0 -294,1 1.279,8 60,2 1.226,6 29,8 -53,2 12,8% 46,0% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 

No que respeita as trocas comerciais de carne de ovinos e caprinos, Portugal apresenta um saldo negativo em todas as tipologias sendo que, em algumas não apresenta 

importações, nem exportações. É possível verificar, através do Quadro 11, que de 2019 para 2020, Portugal registou um decréscimo significativo no valor tanto das 

importações como exportações, de -74,5% e -95,7%, respetivamente.  

Na estrutura das exportações, denota-se que Portugal apresenta apenas exportação na categoria de carne de ovinos congelada, que representou 51,3% do total, destacando-

se a tipologia de “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020442) e “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020443), que 

representaram 50,1% e 1,2% do total, respetivamente. 
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Portugal também exporta “carne de caprinos, fresca, refrigerada ou congelada (020450)”, com uma percentagem de 48,7% do total, correspondendo à única categoria que 

apresenta saldo positivo na balança comercial, e a que apresentou uma evolução positiva, entre 2019 e 2020, com as exportações a aumentarem 71,2%.  

A categoria de carne de animais da espécie ovina congelada, é a que apresenta o maior volume de importação de Portugal, que corresponde a 89,5% do total das importações 

de carne ovina e caprina provenientes da Alemanha, destacando-se a tipologia de “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representou 62,2% do total, 

“carcaças e meias carcaças de ovinos, congelada (excluindo borregos)” (020441) com uma quota de 24,8% para o mercado e “carnes não desossadas de ovinos (exceto 

carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas”  (020422) com uma percentagem de 6,1%. Não são apresentadas importações de carnes de caprinos, frescas, refrigeradas 

ou congeladas da Alemanha. 

Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e a Alemanha // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0204 
Carnes de animais da espécie ovina ou caprina, frescas, 

refrigeradas ou congeladas 
953,9 100,0 269,7 100,0 -684,3 242,8 100,0 11,7 100 -231,1 -74,5% -95,7% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
148,7 15,6 0 0 -148,7 25,4 10,5 0 0 -25,4 -82,9% --- 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

020421 
Carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas 

(exceto borrego) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
104,3 10,9 0 0 -104,3 14,9 6,1 0 0 -14,9 -85,7% --- 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 44,4 4,7 0 0 -44,4 10,5 4,3 0 0 -10,5 -76,4% --- 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 805,3 84,4 269,7 100,0 -535,6 217,4 89,5 6,0 51,3 -211,4 -73,0% -97,8% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

020441 
Carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto 

borregos) 
298,6 31,3 0 0 -298,6 60,3 24,8 0 0 -60,3 -79,8% --- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
29,5 3,1 15,6 5,8 -13,9 6,1 2,5 5,8 50,1 -0,3 -79,1% -62,6% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  477,2 50,0 250,7 93,0 -226,5 150,9 62,2 0,1 1,2 -150,8 -68,4% -99,9% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0 0 3,3 1,2 3,3 0 0 5,7 48,7 5,7 ---  71,2% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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O grupo de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210), expressas no 

Quadro12, corresponde ao 5.º produto de carne exportado para a Alemanha, com Portugal a ocupar o 16.º lugar como fornecedor do país.  

Portugal apresenta um saldo estruturalmente negativo, no entanto, de 2019 para 2020, apresentou um aumento das importações assim como nas exportações, de 14,7% e 

35,2%, respetivamente.  

A Alemanha é um importante parceiro para Portugal uma vez que ocupa o 2.º lugar enquanto fornecedor de carne e miudezas salgadas. Em 2020, Portugal importou da 

Alemanha maioritariamente “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas "entremeadas" 

e seus pedaços)” (21019) que representou 49,3% do total das importações e “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou 

fumados” (21012) com uma quota de 49,3%, com a tipologia “outras” (021099) a apresentar o maior aumento no valor das importações, entre 2019 e 2020. 

Na estrutura das exportações, destacam-se as tipologias “carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não 

desossados, barrigas "entremeadas" e seus pedaços)” (021019) que representa 75,6% do total e que registou um dos maiores aumentos nas trocas comerciais entre 2019 e 

2020, de 64,2%, seguindo-se a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) com uma quota 

de 16,1%, com um crescimento de 14,3% e “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma 

percentagem de 5,7%, tendo apresentado uma diminuição de 34,2% no valor das exportações.  

A tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representa 2,4% das exportações, foi a tipologia que registou o maior aumento 

entre 2019 e 2020, de 199,9%. 

Tendo em conta a informação apresentada ao longo deste capítulo, pode-se concluir que o mercado alemão se apresenta como um mercado maduro, onde existe um excesso 

de oferta. Assim, as empresas que queiram abordar os mercados devem formular e trabalhar bem as propostas de valor dos seus produtos, em particular para os produtos 

de base animal, cuja segurança e transparência sobre a origem e qualidade do produto, despertam cada vez mais o interesse dos consumidores alemães.  
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e a Alemanha // Valores em milhares de euros 
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % 

0210 

Total - Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em 

salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de 

carnes ou de miudezas 

4.144,8 100,0 156,1 100,0 -3988,7 4.753,4 100,0 211,0 100,0 -4.542,4 14,7% 35,2% 

021011 
Pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, 

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
28,0 0,7 29,7 19 1,7 0,5 0,01 34,0 16,1 33,5 -98,3% 14,3% 

021012 
Barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, 

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
1.966,5 47,4 18,1 11,6 -1948,4 2.345,1 49,3 11,9 5,7 -2.333,2 19,2% -34,2% 

021019 

Carnes de suínos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 

(exceto pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, 

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

2.018,8 48,7 97,1 62,2 -1921,7 2.343,7 49,3 159,5 75,6 -2.184,2 16,1% 64,2% 

021020 
Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou 

fumadas 
119,4 2,9 1,7 1,1 -117,7 21,8 0,5 5,1 2,4 -16,7 -81,7% 199,9% 

021099 Outras 11,9 0,3 0,8 0,5 -11,1 42,4 0,9 0,6 0,3 -41,8 256,0% -23,2% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A Alemanha faz parte da União Europeia, que integra uma União Aduaneira, caracterizada pela livre circulação de mercadorias entre os Estados-Membros e pela adoção de 

uma política comercial comum – Código Aduaneiro da União - relativamente a países terceiros. 

A Alemanha é, igualmente, parte integrante do Mercado Único (1993) que assegura a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas no território comunitário, tendo 

suprimidas as fronteiras internas aduaneiras, fiscais e técnicas.  

Assim, as mercadorias com origem na UE ou colocadas livremente no território comunitário (isto é, que sejam provenientes dos Estados terceiros em relação às quais forem 

pagos os direitos aduaneiros e que tenham cumprido as formalidades de importação) encontram-se isentas de controlos alfandegários, sem prejuízo, porém, de uma 

fiscalização no que respeita à respetiva qualidade e características técnicas.   

Importa referir a rede SOLVIT criado pela União Europeia para resolver problemas entre os Estados-membros resultantes da aplicação incorreta das regras do Mercado Único.  

 

Na UE foi aplicada uma Norma Europeia Harmonizada que se refere à legislação para proteger a saúde e segurança dos consumidores e evitar os obstáculos à livre circulação 

dos géneros alimentícios. Assim, as mercadorias podem circular livremente na UE, sendo apenas necessário documentos comerciais sem ter que apresentar documentação 

específica ou certificações.  

Muitos produtos que circulam neste espaço estão também sujeitos a regulamentação técnica desenvolvida, nomeadamente, no que se refere a informação aos consumidores: 

rotulagem e embalagem de produtos agroalimentares; rotulagem, apresentação e publicidade dos géneros alimentícios. As especificações sobre os requisitos de importação 

da Alemanha, encontram-se disponíveis na plataforma Access2markets.  

Apesar da certificação de segurança alimentar não ser uma condição legal de acesso ao mercado, é exigida por vários dos players no mercado, sendo imprescindível para a 

abordagem aos mesmos. Grande parte dos produtores alemães dispõem da norma IFS (segurança alimentar no processo de fabrico). A certificação ao nível dos produtos 

biológicos é imprescindível pois é uma forma de garantir aos consumidores finais que o produto é autêntico e realmente produzido através de processos naturais e sem a 

utilização de produtos químicos. A certificação Bio-Siegel cumpre os requisitos comunitários de produção biológica, é gratuita e tem grande notoriedade no mercado. 

É importante salientar que, devido à comunidade Muçulmana residente na Alemanha, é importante que o fabrico de certos tipos produtos respeitem os critérios Halal. Este 

certificado estabelece que os bens a comercializar, sobretudo os produtos alimentares, não podem contrariar os princípios da lei islâmica, podendo depois ser introduzidos 

no mercado. Um dos produtos alimentares abrangidos por esta certificação é a carne e produtos cárneos, devendo o exportador contactar os organismos encarregues da 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/pt/results?product=0204100010&origin=PT&destination=LU
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Certificação Halal em Portugal (Comunidade Islâmica de Lisboa e Instituto Halal de Portugal), com a descrição pormenorizada da composição e processo de fabrico do produto, 

para apurar da necessidade da referida certificação. 

A rotulagem de bens destinados ao mercado canadiano rege-se pelas regras definidas no Consumer Packaging and Labelling Act. É importante referir que para os produtos 

orgânicos, é necessário ter em consideração alguns aspetos que constam no Organic Products Regulations. Os produtos de consumo pré-embalados exportados para o Canadá 

devem cumprir as seguintes disposições no rótulo: 

Quadro 13 Requisitos de rotulagem na UE 

 

Fonte: Access2Markets 

A União Aduaneira define a existência de um território único para efeitos aduaneiros, onde se refere que não são aplicados direitos aduaneiros às mercadorias que circulam 

entre países da UE, define que todos os países da UE aplicam uma pauta aduaneira comum aos produtos importados de países terceiros - Pauta Exterior Comum (PEC) / TARIC 

– Integrated Community Tariff, e que todos os bens legalmente importados podem circular livremente no resto da UE, sem necessidade de ulteriores controlos aduaneiros 

As transmissões intracomunitárias de bens são isentas de IVA (Imposto sobre o Valor Acrescentado) em território nacional, no entanto, estão sujeitas a tributação no Estado 

membro de destino dos bens. Na Alemanha, a maioria dos produtos é tributada à taxa normal de 19%, existindo, igualmente, uma taxa reduzida (7%) aplicável, 

nomeadamente, a bens de primeira necessidade (principalmente géneros alimentícios e produtos agrícolas). 

Nome do Produto: Deve ser 
diferenciado de outros alimentos 

semelhantes, e deve conter 
informações sobre a forma de 

alimentos ou processos utilizados 
na produção

Condições especiais de 
conservação ou condições de 

utilização;

Lista de Ingredientes, em ordem 
decrescente de peso - incluir 

substâncias adicionais permitidas e 
ingredientes alergénicos presentes 

no produto

País de origem

Quantidade líquida

Designação do lote

Data de validade: formato de data 
da UE de: dd/mm/aaaa. O prazo de 
validade é indicado pelas palavras 
"Consumir de preferência antes de 

..."

Rotulagem nutricional: informação 
nutricional deve incluir, valor 
energético, gordura, ácidos 

saturados, carboidratos, açúcares, 
proteína e sal.

https://www.comunidadeislamica.pt/
https://halal.pt/
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Assim, no que respeita as trocas comercias de carne, existe aplicação de IVA de 7% entre Portugal e o Alemanha para todos os produtos ao abrigo do presente estudo (carne 

de espécies bovinas, caprinas, ovinas e suínas). 
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal na 

Alemanha 

Zimmerstraβe, 56 

10117 Berlim 

 
+49 30 59 00 63 500 

E-mail: berlim@mne.pt  

Website: https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/ 

Consulado-Geral de Portugal em 

Hamburgo 

Amelungstrasse, 8 - 4.º andar 

20355 Hamburgo 

+49 40 355 348 50 

+49 40 355 348 58 E-mail: consulado.hamburgo@mne.pt  

Embaixada da Alemanha em 

Portugal 
Campo dos Mártires da Pátria, 38 

1169-043 Lisboa 
+ 351 218 810 210 

E-mail: info@lissabon.diplo.de  

Website: https://lissabon.diplo.de/pt-pt  

AICEP Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748 9º Dto. 

4050-012 Porto  
+351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

Website: http://www.portugalglobal.pt Av. 5 de Outubro, 101 

1050-051 Lisboa 
+351 217 909 500 

AICEP Portugal Global -Berlim 
Zimmerstraße, 56 

D-10117 Berlin +49 30-254 10 60 
E-mail: aicep.berlin@portugalglobal.pt  

Website: http://www.portugalglobal.pt 

mailto:berlim@mne.pt
https://berlim.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:consulado.hamburgo@mne.pt
mailto:info@lissabon.diplo.de
https://lissabon.diplo.de/pt-pt
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.berlin@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

CICPA - Câmara de Indústria e 

Comércio Portuguesa na 

Alemanha 

Ännchenplatz, 1 

53173 Bonn +49 (0) 228 526 94 10 
E-mail: post@cicpa.de 

Website: https://ccipa.de/ 

CCILA - Câmara de Comércio e 

Indústria Luso Alemã 

Avenida da Liberdade, 38 - 2º 

1269-039 Lisboa 

 
+351 213 211 200 

E-mail: infolisboa@ccila-portugal.com | 

              infoporto@ccila-portugal.com  

Website: www.ccila-portugal.com  

Av. Sidónio Pais, 379 

4100-468 Porto 

 

DIHK-Deutscher Industrie- und 

Handelskammertag e. V. - 

Federação Nacional das Câmaras 

de Comércio e da Indústria 

Alemãs 

Breitestrasse, 29 

10178 Berlim 
+49 30 203 08-0 

E-mail: info@dihk.de 

Website: http://www.dihk.de/en 

CDH - Centralvereinigung 

Deutscher Wirtschaftsverbaende 

fuer Handelsvermittlung und 

Vertrieb - Federação Nacional 

dos Agentes de Comércio e 

Distribuição 

 

Am Weidendamm, 1A  

10117 Berlim +49 30 726 256 00 
E-mail: centralvereinigung@cdh.de 

Website: http://en.cdh.de/ 

AUMA – Ausstellungs - und 

Messeausschuss der Deutschen 

Wirtschaft e.V. -Associação das 

Feiras na Alemanha 

Littenstrasse, 9  

10179 Berlin +49 30 240 000-0 
E-mail: info@auma.de 

Website: http://www.auma.de/en/Seiten/Default.aspx 

mailto:post@cicpa.de
https://ccipa.de/
mailto:infolisboa@ccila-portugal.com
mailto:infoporto@ccila-portugal.com
http://www.ccila-portugal.com/
mailto:info@dihk.de
http://www.dihk.de/en
mailto:centralvereinigung@cdh.de
http://en.cdh.de/
mailto:info@auma.de
http://www.auma.de/en/Seiten/Default.aspx
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

DSLV Bundesverband Spedition 

und Logistik e. V. – Associação 

Alemã de Transporte e Logística 

Friedrichstrasse, 155-156 |  

Unter den Linden, 24 

10117 Berlim 
+49 (0) 30 4050228-0 

E-mail: info@dslv.spediteure.de 

Website: https://www.dslv.org/ 

Verband der Fleischwirtschaft 

e.V. – Associação da Indústria da 

Carne 

Adenauerallee 118,  

53113 Bonn +49 228 914240 
E-mail: info@v-d-f.de 

Website: www.v-d-f.de 

 

  

mailto:info@dslv.spediteure.de
https://www.dslv.org/
mailto:info@v-d-f.de
http://www.v-d-f.de/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

AEROPORTOS NA ALEMANHA  

ALEMANHA: DISTRIBUIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO ENTRE OS SETORES ECONÓMICOS DE 2010 A 2020 (STATISTA, 2021) 

ALEMANHA: PARTICIPAÇÃO DOS SETORES ECONÓMICOS NO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB) EM 2020 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

CLIENTES DE LOJAS ORGÂNICAS NA ALEMANHA 

COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGAL – ALEMANHA (GABINETE DE ESTRATÉGIA E ESTUDOS) 

CONSUMO DE CARNE PER CAPITA NO CANADÁ DE 1998 A 2019, POR TIPO (STATISTA, 2020)  

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

DOING BUSINESS 2020 (WORLD BANK GROUP) 

ESTATÍSTICAS COMERCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS INTERNACIONAIS (INTERNATIONAL TRADE CENTRE – ITC) 

ESTATÍSTICAS DO COMÉRCIO INTERNACIONAL DE BENS (INSTITUTO NACIONAL DE ESTATÍSTICA – INE) 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DO WORLD BANK 

MERCADO – ALEMANHA (PORTUGALEXPORTA, AICEP)  

PERFIL DO MERCADO – ALEMANHA  

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM) 

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

10 PRINCIPAIS EXPORTAÇÕES DA ALEMANHA 

 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=DE
https://airmundo.com/en/countries/germany/
https://www.statista.com/statistics/624297/employment-by-economic-sector-in-germany/
https://www.statista.com/statistics/295519/germany-share-of-economic-sectors-in-gross-domestic-product/
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.statista.com/statistics/1069489/organic-store-customers-by-age-group-germany/
https://www.gee.gov.pt/pt/lista-publicacoes/estatisticas-de-comercio-bilateral/Alemanha/1491-comercio-internacional-de-portugal-com-alemanha/file
https://www.statista.com/statistics/525199/meat-per-capita-consumption-germany/
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf
https://www.trademap.org/Product_SelProductCountry.aspx?nvpm=1%7c276%7c%7c%7c%7c02%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_tema&xpid=INE&tema_cod=1410
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL?locations=DE
https://myaicep.portugalexporta.pt/mercados-internacionais/de/alemanha?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/germany/economical-context?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=124,132,134,136,137,182,184,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,NGDPDPC,PCPIPCH,TMG_RPCH,TXG_RPCH,LUR,&sy=2018&ey=2025&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.worldstopexports.com/germanys-top-10-exports/
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ALEMANHA - OPORTUNIDADES E DIFICULDADES DO MERCADO (AICEP) 

ESTUDO DE MERCADO – ALEMANHA 

ESTUDO DE MERCADO PARA EXPORTAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DAS COMUNIDADES PORTUGUESAS -ALEMANHA 

FICHA DE MERCADO – ALEMANHA (AICEP) 

FICHAS DE IDENTIFICAÇÃO DE OPORTUNIDADES DE MERCADO – BENS AGROALIMENTARES - ALEMANHA  

GUIA DE AÇÃO PARA A INTERNACIONALIZAÇÃO – ALEMANHA 

MARKET INNOVATION OVERVIEW – ALEMANHA (PORTUGALFOODS) 

THE FOOD & BEVERAGE INDUSTRY IN GERMANY 

ALEMANHA CORTA CONSUMO DE CARNE SUÍNA 

AUMENTO DO CONSUMO DE CARNE BOVINA NA ALEMANHA  

  

https://www.portugalglobal.pt/pt/biblioteca/livrariadigital/alemanhaodm.pdf
https://atp.pt/wp-content/uploads/2019/06/Estudo-de-Mercado-Alemanha.pdf
https://linklusa.pt/files/estudo-de-mercado-para-exportacao_comun-lusa_alemanha.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/AlemanhaFichaMercado.pdf
https://centroexportarmais.pt/wp-content/uploads/2017/05/Agroalimentar-Alemanha-v03.05.2017.pdf
https://centroexportarmais.pt/wp-content/uploads/2018/11/ExpCen_GAI_Alemanha-VF.pdf
https://qualifica.portugalfoods.org/wp-content/uploads/2020/09/PortugalFoodsQualifica_NC02_Carnes-Alemanha.pdf
https://www.gtai.de/resource/blob/64004/e80f4dd7ccd691158b0ee2bc10f8cd6c/industry-overview-food-beverage-industry-en-data.pdf
https://www.pig-world.co.uk/news/germany-cutting-back-on-its-pork-consumption.html
https://www.euromeatnews.com/Article-Beef-consumption-increased-in-Germany-due-to-immigration/319


 

 

 


