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A Bélgica, apesar da sua reduzida dimensão, beneficia de uma posição geográfica estratégica ao fazer fronteira com países que apresentam um elevado poder de compra 

como o Luxemburgo, Holanda, França e Alemanha. Com uma população estimada em 11,46 milhões de habitantes, a Bélgica possui um elevado nível de vida, tendo o PIB per 

capita se situado em 36 mil euros em 2020, sendo reconhecida como uma das economias mais modernas do mundo. O país assume um papel importante como centro de 

decisões, tendo acolhido inúmeras instituições europeias, organizações não governamentais, sendo também sede de muitas empresas multinacionais.  

Trata-se de um mercado muito orientado para o exterior, possuindo uma economia fortemente vocacionada para a exportação, com uma rede de infraestruturas de 

transportes e telecomunicações extremamente desenvolvida e de boa qualidade, o que permitiu tornar-se num importante centro logístico europeu. 

Assim, a localização geográfica central da Bélgica e a sua rede de transportes altamente desenvolvida, contribuíram para o desenvolvimento de uma economia diversificada, 

caracterizada por uma forte indústria transformadora. De facto, a Bélgica é considerada um polo industrial, com o setor a representar 19,1% do PIB e a empregar 20,6% da 

população ativa, onde se destacam os setores químico e farmacêutico, automóvel, equipamentos de transporte, aeronáutica, logística e tecnologias de informação e 

comunicação.  

Quadro 1 Fatores económicos Bélgica 
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  414,7 Mil Milhões € 

PIB per capita 36.092,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-8,3% 

Taxa de Inflação 0,6% 

Taxa de Desemprego 6,1% 

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

Tendo em conta a distribuição económica por setor de atividade, o terciário é o que se destaca claramente, respondendo a 69,5% do PIB e emprega 78,4% da população ativa, 

podendo ser justificado pelo facto de Bruxelas ser considerado o centro de várias instituições europeias e internacionais. O turismo também é uma fileira importante para o 

país.  
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No que se refere ao setor agrícola, este possui pouco peso no PIB do país, contribuindo com 0,6% para a economia e emprega cerca de 1% da população ativa. Os recursos 

naturais do país são escassos, tendo que recorrer às importações. 

A crise causada pela pandemia da COVID-19, em 2020, levou a uma redução do consumo interno e investimento do país, tendo resultado numa redução do crescimento do 

PIB, que em 2019 se situava em 1,7%, e, em 2020, a taxa de crescimento foi de -8,3%. No entanto, espera-se que a atividade económica recupere em 2021, sendo previsto 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) um crescimento de 5,3%.  

A taxa de inflação situou-se em 0,6%, devido à diminuição do preço dos combustíveis e eletricidade, estando previsto um aumento de 1,4% em 2021, fruto da contribuição 

positiva dos preços do setor energético. 

A taxa de desemprego da Bélgica aumentou de 5,4% para 6,1%, de 2019 para 2020, e é esperado que continue a aumentar principalmente nos setores como a hotelaria, 

restauração, arte e lazer, que foram os mais afetados pela pandemia.  
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A Bélgica possui uma economia particularmente aberta e dependente do comércio internacional, sendo considerada um importante importador e exportador no panorama 

mundial. A sua localização central, aliada à rede de infraestruturas de qualidade facilita a sua componente exportadora, que, em 2019, ocupou o 13.º lugar como exportador 

e 14.º como importador, desempenhando, também um papel importante como centro de distribuição de outros países da União Europeia.  

Devido à crise pandémica em 2020, as exportações de bens e serviços do país apresentou uma taxa negativa de -8,7%, e o mesmo aconteceu com as importações que 

registaram uma contração de -8,9%. No entanto, segundo dados do FMI para 2021, espera-se que as exportações aumentem em 5,8%, e as importações apresentem um 

crescimento de 6,9%.  

A Bélgica apresenta uma balança comercial de bens negativa, sendo que quando se inclui os serviços, a balança é tradicionalmente positiva. Cerca 80% das suas exportações 

e importações são realizadas com os parceiros comerciais da União Europeia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No que respeita à distribuição geográfica das exportações do país, é possível perceber que a Alemanha se apresenta como principal cliente, representando 14,5% das 

exportações totais, seguindo-se os Estados Unidos da América (7,8%), Itália (7,7%), Espanha (7,4%) e Bélgica (7,4%), aglomerando, em conjunto, cerca de 45% das exportações 

de França.  

Quadro 2 Balança Comercial de Bens de França 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 277,8 261,4 

% Exportações no PIB 83,5% 83,4% 

Importações (I) 283,8 264,0 

% Importações no PIB 80,0% 78,6% 

Saldo (E - I) -6,0 -2,6 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 13.º - 

Como importador 14.º - 
 

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

*Dados provisórios  
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Como principais produtos exportados, a França é há muito tempo um grande exportador de máquinas e equipamentos mecânicos que representam 11,5% do total, veículos 

automóveis e outros veículos terrestes (9,3% do total), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (8,1%), produtos farmacêuticos (7,9%) e equipamento aeroespacial e suas 

componentes (6,1%). Estes segmentos de produtos refletem o caráter industrial da economia francesa. No caso de produtos agrícolas, a França tornou-se um exportador 

cada vez mais importante de matérias-primas agrícolas como grãos, mas também como produtos agroindustriais, como alimentos e bebidas, incluindo vinhos, frutos e vegetais 

enlatados e lacticínios.  

Como principais fornecedores, a Alemanha ocupa uma posição de destaque, representando 14,3% das importações da França, seguindo-se a China (11,3%), Itália (7,8%), 

Espanha (7,1%) e Bélgica (6,5%). Os países da UE são uma fonte importante de importações industriais, enquanto os combustíveis e as matérias-primas tendem a ser 

originários de destinos mais distantes. Os principais produtos importados, no ano de 2020, foram máquinas e equipamentos mecânicos (12,5% do total), veículos automóveis 

e outros veículos terrestes (11,5%), máquinas, aparelhos e materiais elétricos (9,4%), combustíveis minerais (6,9%), e produtos farmacêuticos (5%), mostrando que seguem 

o mesmo padrão que as importações. 

Figura 1 Principais clientes da Bélgica (2020) Figura 2 Principais fornecedores da Bélgica (2020) 

 

 

 17,4% Alemanha  

 13,7% França 

 11,5% Países Baixos 

 7,7% Reino Unido 

 7,0% EUA 

 42,7% Resto do mundo 

 

 

 

 16,6% Países Baixos 

 13,7% Alemanha 

 9,9% França 

 7,0% EUA 

 5,3% China 

 47,5% Resto do mundo 

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

 
Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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As empresas portuguesas são reconhecidas pelo mercado da Bélgica, e tal é verossímil pelo registo de exportações, parcerias e acordos de cooperação com agentes do 

mercado. A Bélgica apresenta-se como um mercado importante para Portugal, uma vez que ocupa uma posição de destaque no panorama do comércio externo, tendo 

ocupado, em 2020, a 7.ª posição enquanto fornecedor e a 8ª enquanto cliente, equivalente a uma quota de 2,8% do valor das importações e 2,3% do valor das exportações. 

Para a Bélgica, Portugal é o 34.º fornecedor e o 27.º cliente no comércio de bens.  

A Bélgica é também um destino relevante de emigração portuguesa, que, de acordo com o Observatório da Emigração, em 2020 cerca de 37.376 portugueses residiam na 

Bélgica, população que tem vindo a crescer nos últimos anos.  

Ao longo do período compreendido entre 2015 e 2019, verificou-se um aumento das exportações em 4,9%, 

mas aumento mais expressivo nas importações de 9,5%. Em 2020, registou-se um decréscimo tanto no valor 

das importações assim como nas exportações, tendo-se verificado um défice no saldo da balança comercial 

de cerca de 707 milhões de euros.  

Na estrutura das exportações destacam-se os veículos e outro material de transporte (13,6%), produtos 

químicos (12,1%), máquinas e aparelhos (10,4%), combustíveis minerais (9,7%) e plásticos e borrachas 

(9,4%).  

Como produtos importados provenientes da Bélgica, destacam-se produtos químicos (19,8%), os veículos e 

outro material de transporte (19,3%), as máquinas e aparelhos (10,5%), os combustíveis minerais (10,3%) e 

os plásticos e borracha (8,7%).  

É possível constatar que a Bélgica é um parceiro comercial relevante para Portugal, mas Portugal não possui 

uma posição significativa em relação à Bélgica, devendo então reforçar-se as relações comerciais com o 

mercado.  

A Bélgica apresenta vários setores de oportunidade que podem reforçar o relacionamento comercial entre 

Portugal e a Bélgica, nomeadamente, o setor têxtil, dos plásticos, alimentar e Tecnologias da informação e 

comunicação (TIC).   

 

 

 

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com 
Bélgica 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 2.432,3 1.962,0 

Exportações (I) 1.370,3 1.254,5 

Saldo (E - I) -1.062,0 -707,5 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 3,0% 2,8% 

Exportações 2,9% 2,3% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em abril de 2021 
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Quadro 4 Abordagem ao mercado – Bélgica 

 

  

Culturalmente, existem 
três grandes áreas 
distintas: o norte, 

Flandres, onde se fala 
maioritariamente a 

língua neerlandesa; o sul, 
região da Valónia, onde 
predomina o francês; e 
no nordeste existe uma 
influência germânica. 

País aberto para os 
negócios, com uma 

posição geográfica muito 
favorável. 

A pontualidade é 
apreciada pelos belgas, 

que quando não é 
cumprida, é 

percecionado como um 
potencial parceiro pouco 

fiável e rigoroso. 

O agendamento de 
reuniões deve ser feito 

com alguma 
antecedência.

O idioma habitual para as 
reuniões de negócios em 
Bruxelas é o francês ou o 

inglês; em Flandres o 
neerlandês ou inglês; na 

Valónia 
preferencialmente o 

francês. É aconselhável 
fazer-se acompanhar de 

um intérprete para o 
caso de não demoniar 
nenhum dos idiomas. 

Cumprir os prazos de 
entrega e outros 
compromissos. 

Deve dar continuidade 
dos contactos e fazer 

follow-up. 

Em alguns locais, o 
horário de trabalho 
inicia-se as 8 horas.

Os cartões de visita são 
muito valorizados. 

As embalagens de 
produtos exportados têm 

de estar rotuladas em 
francês e em flamengo.
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A indústria alimentar da Bélgica é um setor muito diversificado onde se destaca a qualidade e a inovação. É um pilar essencial na economia do país que, através do seu 

crescimento, garante uma participação cada vez maior no volume de negócios, empregos e investimentos.  

O setor agroalimentar tem uma posição dominante na atividade económica da Bélgica. Segundo os dados de 2019 da FEVIA (Associação Federal da Indústria Alimentar), o 

setor alimentar do país é constituído por 4.239 empresas, principalmente PME, e atingiu um volume de negócios de cerca de 54 milhões de euros no ano referido, sendo 

considerado o principal setor empregador da Bélgica, com 94.631 empregos diretos e 111.000 empregos indiretos. O país apresenta uma balança comercial positiva com as 

importações a totalizar 22 milhões de euros e as exportações, 27 milhões de euros, tendo estas últimas apresentado um crescimento de 2,5% em comparação com o ano 

anterior. As exportações do país destinam-se, maioritariamente, para os países vizinhos, nomeadamente, Países Baixos, França e Alemanha, sendo que as trocas com países 

terceiros têm aumentado.  

A marca Food.be agrega 27 federações alimentares e destaca a qualidade e inovação do setor alimentar belga. Os principais subsetores da indústria alimentar da Bélgica 

incluem a indústria da carne e lacticínios, chocolate, açúcar e bebidas, sendo que os produtos emblemáticos do país são o chocolate e cerveja. No país, a região da Valónia é 

conhecida por promover e financiar projetos inovadores para dar às empresas uma vantagem competitiva nos domínios da inovação, formação e exportação, focando-se em 

áreas como segurança alimentar, desenvolvimento tecnológico, embalagens ecológicas e sistemas sustentáveis da indústria alimentar; a região de Flandres, funciona como 

um centro de excelência para a inovação da indústria alimentar; e a região de Bruxelas, apesar de representar apenas 3% da atividade geral do setor, é uma região dinâmica 

onde se localizam algumas das principais multinacionais do mundo, como a Nestlé, Danone, entre outras, demonstrando que o país possui uma diversidade no setor alimentar 

que fomenta a geração de iniciativas de cooperação e inovação. 

 O mercado da Bélgica é caracterizado pela sua forte tradição gastronómica e diversidade cultural, que é frequentemente usado como um “mercado-teste” para produtos 

alimentares estrangeiros. O país apresenta diversas oportunidades no setor alimentar que surgem das tendências apresentadas pelo país. Assim, destaca-se o segmento dos 

snacks e alimentos de conveniência, que surge pelo crescimento do número de famílias solteiras, bem como ritmos acelerados de trabalho das pessoas e mudança nos hábitos 

alimentares, que aumenta a procura por soluções mais rápidas.  

Uma das principais tendências do mercado relaciona-se com a procura crescente de produtos biológicos, que resultam da consciencialização ambiental dos consumidores 

belgas que procuram opções que sejam mais saudáveis e sustentáveis. Este é um mercado que continua a crescer, denotando-se que o consumo destes alimentos é mais 

evidente entre mulheres numa faixa etária entre os 35 e 65 anos, ou então pessoas com um maior poder de compra uma vez que estes produtos são mais dispendiosos. O 

país recorre às importações de alimentos orgânicos prevendo-se que esta tendência aumente uma vez que os consumidores procuram cada vez mais refeições preparadas e 

uma gama mais diversificada de produtos. Além disso, os consumidores belgas procuram cada vez mais gastronomia estrangeira que resulta do facto de os belgas mostrarem 

uma apetência por viajar muito, mostrando uma tendência pela procura de comida étnica.  

https://www.fevia.be/fr/industrie-alimentaire
https://food.be/
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Os consumidores belgas caracterizam-se essencialmente por possuírem um poder de compra elevado, onde a qualidade dos produtos é mais valorizada do que o fator preço. 

É um mercado que se demonstra aberto a marcas internacionais, no entanto, demonstra uma preferência por marcas nacionais ou europeias, sendo que é muito comum que 

os belgas se dirijam aos países vizinhos para fazer compras. Tendo em conta o consumo alimentar do país, considera-se que, segundo o estudo The Belgium Food Basket 

(Comissão Europeia, 2015), a população do país não possui hábitos alimentares de acordo com os níveis nutricionais recomendados, demonstrando que os belgas não 

consomem quantidades suficientes de frutas e vegetais e produtos como carne, peixe, ovos, e os substitutos de carne e alimentos pobres em nutrientes excedem o limite 

recomendável. Segundo o mesmo relatório, a população belga é considerada a mais sedentária da Europa, mostrando que apenas 27,7% da população tem uma prática 

desportiva ativa.  

No que se refere ao consumo de carne, segundo dados disponibilizados pela Statbel, o consumo de carne na Bélgica diminuiu 8,9% entre 2010 e 2019, influenciada por fatores 

como o impacto da produção e consumo de carne no meio ambiente, preocupação com o bem-estar animal, assim como considerações éticas e sociais, ligadas ao 

envelhecimento da população que tende a consumir menos carne. Em 2010, os belgas consumiam cerca de 82,4 kg por ano, tendo este valor diminuído para 75,2 kg, em 

2019, onde se verificou as seguintes tendências: -3,0% no consumo de carne bovina; -0,8% de suíno; e -6,5% para ovino e caprino; enquanto o consumo de carne de aves 

aumentou 6%. Apesar da queda no consumo interno, a produção da Bélgica não diminuiu, que se apoia principalmente nas exportações (cerca de 50% da carne belga é 

exportada).  

No panorama mundial, a Bélgica ocupa o 13.º lugar nas exportações e o 18.º nas importações de carne. Na estrutura das exportações, em 2020, verificou-se que a carne de 

suínos foi a mais exportada, seguida da carne de aves que ocupa o 2.º lugar, a carne de bovinos fresca ou refrigerada que ocupa o 3.º, carnes e miudezas, comestíveis, salgadas 

ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas em 4.º lugar, com a carne das espécies ovina e caprina em 6.º lugar e a carne de 

bovinos congelada ocupa os penúltimos lugares (8.º) nas exportações de carne.  

No que respeita às importações, denota-se que a carne de aves ocupa, tradicionalmente o 1.º lugar das importações do país, seguindo-se carne de bovinos fresca ou 

refrigerada em 2.º, a carne de suínos ocupa o 3.º lugar, carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes 

ou de miudezas ocupa o 4.º lugar, carne das espécies ovina e caprina em 5.º e a carne de bovinos congelada ocupa o 9.º lugar.  

A população belga, apresenta uma preferência pelo consumo de carne suína que representa 51% do consumo, seguida pela carne de aves, com 19,4% que tende a ser igual 

ou superior ao consumo de carne bovina (19%). Os belgas são uns verdadeiros apreciadores de carne e, por isso privilegiam uma carne de elevada qualidade, que fica à frente 

do fator preço. 

Assim, é possível constatar que no grupo das principais tendências do mercado, destaca-se o aumento da procura por produtos orgânicos e comidas de conveniência. No que 

diz respeito em específico ao setor da carne, não obstante o consumo tenha apresentada um retrocesso, a carne de aves continua a representar uma posição crescente na 

preferência dos consumidores, e a carne de porco embora apresente uma posição dominante no mercado, tem-se registado um decréscimo progressivo no consumo da 

mesma. 

file:///C:/Users/FNWAY/Downloads/DGEMPL_Ref_Budget_Country_food_EN_BE_v06_Accessibility.pdf
https://statbel.fgov.be/en/themes/agriculture-fishery/supply-balance-sheets-meat
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Na Bélgica, a carne de bovinos é o terceiro tipo de carne mais consumida pela população, que apresenta um consumo per capita anual de 14,3 kg (Statista, valores de 

2019). Este referencial de consumo encontra-se próximo daquele que é registado para a categoria de carne de aves (14.6 kg por habitante). 

Salienta-se, principalmente, as trocas de “carne de bovinos fresca ou refrigerada” (código 0201) que ocupa a 3.ª posição nas exportações de produtos de carne e a 2.ª 

posição nas importações. De 2019 para 2020, esta categoria de carne registou uma diminuição do valor tanto nas importações como exportações, de -1,7% e -8,5%, 

respetivamente.  

Com um saldo da balança comercial positivo, tanto em 2019 como em 2020, a Bélgica ocupa uma posição privilegiada no panorama global, ocupando o 13.º lugar nas 

exportações de carne de bovinos fresca ou refrigerada (0202).  

Assim, no grupo das exportações desta categoria de carne, destacam-se as seguintes tipologias: 

➢ “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130), que representou em 2020, 40,8% do total das exportações do país, sendo que apresentou um 

decréscimo de 0,9% em comparação com 2019; 

➢ ao contrário do que se observou em 2019, a segunda tipologia mais exportada, correspondeu a “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” 

(020110) com uma quota de 33,8% do mercado, correspondendo à única tipologia que apresentou um aumento no valor das exportações, de 2,1%; 

➢ por fim, a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) representou o maior decréscimo no 

grupo das exportações, de -27,6%, correspondendo, também, à tipologia menos exportada (25,4% do total).  

As exportações da Bélgica da categoria de “carnes de bovinos frescas ou refrigeradas” (0201) dirigem-se tradicionalmente para França que absorve 33% do total, Países Baixos 

(22,9%) e Alemanha (17%).  

As importações de “carne de bovinos frescas ou refrigeradas” seguem o mesmo padrão de exportação, verificando-se, assim, que a tipologia “carnes desossadas de bovinos, 

frescas ou refrigeradas” (020130) é a mais importada, com uma quota de 49,9%, sendo que foi a única tipologia que apresentou um decréscimo no valor das importações, 

de -7,2%.  

A segunda tipologia importada corresponde a “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representou 25,2% do total, tendo apresentado 

um aumento de 2,5% no valor das importações, enquanto a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) 

apresentou o maior aumento, de 6,8%, no entanto, continua a ser a tipologia menos importada pelo país.  

A França e os Países Baixos, apresentam-se como os maiores fornecedores de “carne de bovinos fresca ou refrigerada” da Bélgica, representando 26,1% e 25,5% do total das 

importações, destacando-se também a Irlanda com uma quota de 19,3%.  

https://www.statista.com/statistics/622271/per-capita-gross-consumption-of-meat-in-belgium-by-type/
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O grupo de carne de bovinos congelada corresponde à categoria de carne menos exportada e importada, ocupando o 9.º lugar em ambos os fluxos. Nesta categoria, de 

2019 para 2020, tanto as importações como exportações apresentaram uma evolução negativa, de -15%, com todas as tipologias a registar evoluções negativas em matéria 

de comércio internacional, não obstante o saldo da balança comercial desta categoria continue positivo (ou seja, as exportações excedem as importações). 

No grupo das importações, o destaque vai claramente para a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (02023) que representa 86,7% do total, seguida da 

tipologia “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com um valor de 12,2%. Com o valor mais baixo de importações 

encontra-se a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) que representou apenas 1,1% do total.  

No grupo das exportações, verifica-se que, no ano de 2020, a Bélgica não apresentou exportações da tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210), 

tendo apenas exportado a tipologia “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) que representou 97,3% do total e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas 

(exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma quota de 2,7% do total, sendo que, nesta tipologia, a Bélgica apresenta um saldo comercial negativo.  

O país exporta carne de bovinos congelada principalmente para o Reino Unido e Alemanha, que representaram 18,5% e 16,6%, respetivamente, salientando-se também os 

Países Baixos (16,3%). Como fornecedores, destaca-se a França que representou 36,9%, seguindo-se os Países Baixos (30,5%) e Itália (7,3%). 
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina na Bélgica // Valores em milhões de euros 
 

CÓDIG

O 
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 
246,6 100,0 558,8 100,0 312,3 242,2 100,0 511,1 100,0 268,9 -1,7% -8,5% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 64,4 26,1 169,2 30,3 104,8 66,0 27,2 172,9 33,8 106,9 2,5% 2,1% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
51,9 21,1 179,1 32,1 127,2 55,4 22,9 129,6 25,4 74,2 6,8% -27,6% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 130,2 52,8 210,5 37,7 80,3 120,8 49,9 208,7 40,8 87,8 -7,2% -0,9% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 36,3 100,0 43,8 100,0 7,5 30,8 100,0 37,1 100,0 6,3 -15,3% -15,4% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0,9 2,5 17,0 0,0 -888,0 324,0 1,1 0 0 -324,0 -64,2% -100,0% 

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

meias carcaças) 
4,0 11,0 2,1 4,8 -1,9 3,8 12,2 1,0 2,7 -2,8 -6,1% -52,7% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 31,4 86,5 41,7 95,2 10,3 26,7 86,7 36,1 97,3 9,4 -15,1% -13,5% 

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

A carne de porco é o principal tipo de carne consumida pela população belga, com um consumo anual per capita de 38,3 kg (Statista, valores de 2019), ocupando o 1.º 

lugar no ranking das exportações de carne do país e a 3.ª posição no grupo das importações.   

Na Bélgica, apesar de se assistir a uma diminuição do consumo de carne, a verdade é que a carne de porco é a que apresenta uma diminuição mais lenta, uma vez que é a 

carne preferida da população belga. O país destaca-se também como um grande produtor de animais da espécie suína, representando 4,5% do total da produção de porcos 

da Europa, que aposta cada vez mais na inovação do setor salientando o bem-estar animal, sustentabilidade ambiental e qualidade no sabor da carne. No panorama mundial, 

a Bélgica ocupa o 8.º lugar nas exportações, possuindo uma posição de destaque.  

https://www.statista.com/statistics/622271/per-capita-gross-consumption-of-meat-in-belgium-by-type/
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De 2019 para 2020, o país registou um aumento de 3,2% no valor das importações enquanto as exportações diminuíram -4,8%, no entanto, o país apresenta, como é claro, 

um saldo da balança comercial estruturalmente positivo, com um excedente de mais de mil milhões de euros.  

Assim, no grupo das exportações, a carne da espécie suína, fresca ou refrigerada é a que representa a grande maioria das trocas comerciais, destacando-se as tipologias 

seguintes: 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) que representa 64,7% do total, sendo que foi a tipologia que mais 

contribuiu para a evolução negativa do valor das exportações entre 2019 e 2020, com um decréscimo de -9,3%; 

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

apresenta-se como a segunda mais exportada, com uma quota de 20,5%, tendo apresentado um aumento de 4,9% no valor das exportações, em 2020 

comparativamente ao registado em 2019; 

➢ seguindo-se a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) que representou 7,5% do 

total, sendo que apresentou uma diminuição de 2,8% no valor das exportações. De notar, que as restantes tipologias apresentam uma evolução positiva nas 

exportações do país.  

No grupo da carne suína congelada, o grande destaque vai para a tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos 

pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representou 6,5% do total das exportações, enquanto as restantes tipologias apresentaram valores menos significativos.  

Os principais clientes da Bélgica na categoria de carne suína são a Alemanha que representou 29% do total das exportações do país, seguindo-se a Polónia (26,5%) e Países 

Baixos (8,5%), destacando-se, também, a China como cliente fora da Europa.  

Ao nível das importações, as tipologias que se destacam pertencem ao grupo de carne suína fresca ou refrigerada, tendo-se verificado que a generalidade das tipologias 

apresentaram um aumento no valor das importações. Assim, salienta-se o registo de importações da tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) que representou 61,6% do total, seguindo-se a tipologia “pernas, pás e 

respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com uma quota de 16,2%, sendo que esta última foi a única tipologia que 

apresentou uma diminuição do valor das importações (-3,1%). A terceira tipologia importada correspondeu a “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representou 12,6% do total, com as restantes tipologias a apresentarem valores 

residuais.  

Como fornecedores de carne de porco, destacam-se os Países Baixos (54,1%), seguindo-se Espanha (15,1%) e Alemanha (13%).  
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína na Bélgica // 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 
212,3 100,0 1.304,1 100,0 1.091,7 219,2 100,0 1.241,35 100,0 1.022,13 3,2% -4,8% 

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

refrigeradas 
183,8 86,5 1.224,3 93,9 1.040,6 187,4 85,5 1.151,1 92,7 963,6 2,0% -6,0% 

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

ou refrigeradas 
16,9 8,0 885,8 67,9 868,9 16,9 7,7 803,2 64,7 786,3 0,3% -9,3% 

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

de espécie suína, frescos ou refrigerados 
36,7 17,3 95,8 7,3 59,1 35,5 16,2 93,1 7,5 57,5 -3,1% -2,8% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

frescas ou refrigeradas 

130,2 61,3 242,8 18,6 112,6 135,0 61,6 254,8 20,5 119,8 3,6% 4,9% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 28,6 13,5 79,7 6,1 51,2 31,8 14,5 90,3 7,3 58,5 11,2% 13,2% 

020321 
Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, 

congeladas 
115,0 0,1 147,0 0,0 32,0 190,0 0,1 509,0 0,0 319,0 65,2% 246,3% 

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

de espécie suína, congeladas 
2,4 1,1 7,5 0,6 5,1 4,0 1,8 8,9 0,7 4,9 65,8% 18,8% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

26,0 12,3 72,1 5,5 46,1 27,6 12,6 80,9 6,5 53,3 5,9% 12,2% 

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

 

Na Bélgica, a carne das espécies ovinas e caprinas corresponde a uma das categorias menos consumida pela população belga, que apresenta um consumo per capita anual 

de 1,3 kg, ocupando o 5.º lugar no ranking das importações e o 6.º nas exportações do país.  
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A nível mundial, a Bélgica situa-se entre os dez primeiros lugares nas importações desta categoria de carne (9.º), justificando o saldo da balança comercial que é negativo 

em todas as tipologias de carne das espécies ovina e caprina. De 2019 para 2020, verificou-se que o valor das importações se manteve estável, enquanto as exportações 

apresentaram um decréscimo significativo, de -16,6%.  

No que se refere às importações, a Bélgica apresenta uma preferência por “carnes de animais da espécie ovina frescas ou refrigeradas” que reúne as principais tipologias 

importadas, destacando-se assim a tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças) frescas ou refrigeradas” (020422) que representa 32,2% 

do total, “carcaças e meias carcaças de borrego frescas ou refrigeradas” (020410) com uma quota de 25,4% e “carnes de ovinos desossadas frescas ou refrigeradas” (020423) 

que representou 14,6% das importações do país.  

No grupo da carne de ovinos congelada, destacam-se as mesmas tipologias, no entanto, apresentam uma ordenação diferente. Deste modo, salienta-se a tipologia “carnes 

de ovinos desossadas congeladas” (020443) que representou 11,4% do total, seguida de “carcaças e meias carcaças de borrego congeladas” (020430) com uma quota de 

8,3%, sendo a única tipologia que apresentou um aumento do valor das importações da categoria de carne de ovinos congelada, de 43%, com as restantes tipologias a 

apresentarem uma diminuição do seu valor. Ainda nesta categoria, destaca-se “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças) congeladas” (020442) 

que representou 7,5% do total das importações. Verifica-se que tanto na categoria de carne de ovinos fresca ou refrigerada, assim como na congelada, as tipologias menos 

importadas correspondem a “carcaças e meias carcaças de ovinos (exceto borrego)” (020421 / 020441), sugerindo que para o mercado belga não são produtos da preferência 

dos consumidores.  

A categoria de “carnes de caprinos frescas refrigeradas ou congeladas” (020450) representa apenas 0,3% das importações do país, sugerindo que na Bélgica preferem a carne 

de ovinos ao invés de caprinos. No entanto, no biénio em análise, esta categoria apresentou um aumento significativo no valor das importações (+90%), não obstante o valor 

global de importação seja considerado residual. 

No que respeita a exportações, a Bélgica apresenta estruturalmente um saldo deficitário em todas as categorias objeto de análise. 

No que diz respeito à carne ovina fresca ou refrigerada, as principais tipologias exportadas incluem “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças) 

frescas ou refrigeradas” (020422) que representou 34,7% do total, e que apresentou um aumento de 7,7% do valor das exportações de 2019 para 2020, seguindo-se “carnes 

de ovinos desossadas frescas ou refrigeradas” (020423) com uma quota de 21,1%, e “carcaças e meias carcaças de borrego frescas ou refrigeradas” (020410) que representou 

14,6% do total, tendo também apresentado um aumento de 13% no valor das exportações. De notar, que as restantes tipologias apresentam um decréscimo generalizado no 

valor das exportações. 

No âmbito da categoria carnes de ovinos congeladas, salienta-se as tipologias “carnes de ovinos desossadas congeladas” (020443) que representou 12,3% do total, seguindo-

se “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças) congeladas” (020442) com uma quota de 11,3%, e a tipologia “carcaças e meias carcaças de borrego 

congeladas” (020430) que representou 5,8% do total. Acresce referir que, em 2020, o país não apresentou exportações da tipologia “carcaças e meias carcaças de ovinos 

congeladas (exceto borregos)” (020441). A tipologia “carnes de caprinos frescas refrigeradas ou congeladas” (020450) representou apenas 0,2% do valor das exportações.  
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Os principais fornecedores correspondem ao Reino Unido que representou 31,2% das importações de carne de ovinos e caprinos da Bélgica, seguindo-se a Nova Zelândia 

(24,2%) e a Irlanda (24,2%). No que respeita a exportações, estas dirigem-se maioritariamente para França que representa 48,8% do total, seguindo-se a Alemanha (16,9%) e 

Países Baixos (9,8%). 

Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina na Bélgica // 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 
175,1 100 97,9 100 -77,2 175,0 100 81,7 100 -93,3 -0,1% -16,6% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
126,9 72,5 55,7 56,9 -71,3 126,8 72,5 57,6 70,5 -69,2 -0,1% 3,4% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  39,7 22,7 10,5 10,8 -29,2 44,5 25,4 11,9 14,6 -32,5 11,9% 13,0% 

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

(exceto borrego) 
0,4 0,2 0,0 0,1 -0,4 0,6 0,3 0,1 0,1 -0,5 35,9% -8,5% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
57,2 32,7 26,3 26,9 -30,9 56,3 32,2 28,3 34,7 -27,9 -1,7% 7,7% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 29,6 16,9 18,8 19,2 -10,8 25,5 14,6 17,2 21,1 -8,2 -13,9% -8,2% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 47,9 27,3 42,1 43,0 -5,8 47,7 27,2 24,0 29,3 -23,7 -0,4% -43,0% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  9,9 5,6 4,8 4,9 -5,0 14,5 8,3 4,8 5,8 -9,8 47,0% -1,6% 

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

borregos) 
0,9 0,5 0,0 0,0 -0,9 0,0 0,0 0 0 -0,0 -98,1% -100,0% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
16,2 9,2 19,5 20,0 3,3 13,2 7,5 9,2 11,3 -4,0 -18,7% -52,9% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  20,9 11,9 17,7 18,1 -3,2 20,0 11,4 10,0 12,3 -10,0 -4,4% -43,4% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
0,3 0,2 0,2 0,1 -0,1 0,5 0,3 0,1 0,2 -0,4 90,0% -12,3% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Na Bélgica, a população consome cerca de 2,1 kg por ano de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas (vulgo “enchidos”); farinhas e 

pós comestíveis, de carnes ou de miudezas, com este tipo de carne a ocupar a 4.ª posição nas exportações do país e o 4.º nas importações.  

O país apresenta um saldo da balança comercial negativo, tendo, no período de 2019 a 2020, apresentado um aumento de 0,6% nas importações e 4,1% nas exportações.  

Deste modo, no que respeita às importações, denota-se que o país importa principalmente “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 representa 51% do total das importações, tendo esta categoria apresentado 

um aumento do valor das importações de 5,7%, entre 2019 e 2020. Segue-se a tipologia “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, 

secos ou fumados” (021012) com uma quota de 23,2%, que apresentou um aumento de 22,4%, e a tipologia “Outras” (021099) que representou 12% das importações, no 

entanto, demonstrou um decréscimo de 33,1%.  

Importa destacar também a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) com uma 

correspondência de 9,5% e a tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que representou 4,4%, correspondendo, assim, às principais 

tipologias importadas pelo país.  

Em relação às exportações, a Bélgica exporta principalmente carne e miudezas comestíveis de suínos, destacando-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 43,3% do total, 

seguindo-se “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma correspondência de 31,5% e “pernas, 

pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representou 10,1% do total. Importa também destacar as 

tipologias “Outras” (021099) (8,6% do total) e “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) (4,3%) que foi a única tipologia das referidas que 

apresentou um decréscimo no valor das exportações, com as restantes a apresentar um aumento.  

Nas trocas comerciais desta categoria de carne, destaca-se a Itália (30,8% do total), Alemanha (22,1%) e Países Baixos (15,3%) como principais fornecedores, e como clientes 

destacam-se a França (44,9%), Países Baixos (23,1%) e Alemanha (18,2%). 
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Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura na Bélgica // 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 

160,8 100,0 113,8 100,0 -47,0 161,7 100,0 118,4 100,0 -43,3 0,6% 4,1% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
15,7 9,8 11,6 10,2 -4,1 15,3 9,5 11,9 10,1 -3,3 -2,6% 3,2% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
30,6 19,0 32,5 28,5 1,8 37,5 23,2 37,3 31,5 -0,2 22,4% 14,8% 

021019 

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

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

"entremeadas" e seus pedaços) 

78,1 48,6 50,1 44,0 -28,0 82,5 51,0 51,3 43,3 -31,2 5,7% 2,4% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 7,5 4,7 9,6 8,5 2,1 7,0 4,4 7,8 6,5 0,7 -5,9% -19,4% 

021099 Outras 28,9 18,0 10,0 8,8 -18,9 19,3 12,0 10,2 8,6 -9,2 -33,1% 1,0% 

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

 

Em Portugal, apesar dos efeitos provocados pela pandemia COVID-19, registou-se um aumento de 2,5% das exportações no 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 no âmbito da categoria “carnes, miudezas, comestíveis” também registou 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 – mormente, 

o subsetor das carnes - apresentou resultados positivos, apesar da situação adversa da pandemia, mostrando que é um setor forte e com um elevado grau de exportação. 

Ao nível de comércio de produtos de carne entre Portugal e a Bélgica, denota-se que Portugal ocupa o 21.º lugar como fornecedor, enquanto a Bélgica ocupa o 11.º lugar 

como cliente. A Bélgica também realiza trocas comerciais de carne com Portugal, ocupando o 11.º lugar enquanto fornecedor do nosso país. 
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Assim, na lista de produtos exportados por Portugal, em 2020, a carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) ocupa o 1.º lugar, seguindo-se em 2.º lugar a carne de suínos 

(0203), as miudezas comestíveis salgadas ou em salmoura (0210) o 3.º lugar, a carne de ovinos e caprinos (0204) ocupa a 4.ª posição e a carne de bovinos congelada (0202) a 

ocupar o 5.º lugar.  

No que se refere em específico a cada categoria de carne, no Quadro 9, estão apresentadas as trocas comerciais de carne de bovinos entre Portugal e a Bélgica.  

É possível verificar que Portugal apresenta um grande volume de importação de carne de bovino fresca ou refrigerada (0201) proveniente da Bélgica, que ocupa a 9.ª posição 

enquanto fornecedor do nosso país. Pelo contrário, Portugal apresenta um valor mais baixo de exportação, justificando-se assim o saldo negativo da balança comercial.  

No período entre 2019 e 2020, verificou-se um decréscimo significativo no valor das exportações para a Bélgica, de -32,7%, onde as tipologias exportadas apresentam a 

seguinte ordenação de exportação: 

➢ a tipologia “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) é tradicionalmente a mais exportada, com uma quota de 74,7% do total, 

correspondendo à tipologia que mais contribuiu para a diminuição do valor total das exportações, com um decréscimo de 45,9%; 

➢ seguindo-se a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) com uma quota de 22,4%, tendo apresentado um aumento significativo no 

valor exportado entre 2019 e 2020, de 132,7%; 

➢ por fim, encontra-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que possui uma quota de 

3%, sendo então o produto menos exportado, tendo, também, apresentado um aumento de 208,7% no valor da exportação.  

Como foi referido, a Bélgica é um importante fornecedor de carne de bovinos fresca ou refrigerada, tendo apresentado uma diminuição no valor das importações de 0,3%, 

entre 2019 e 2020, onde se destaca a importação de “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que possui uma quota de 52,7% e “carcaças e meias 

carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020110) que representou 28,5% das importações.  

No que respeita ao grupo de carne de bovinos congelada (0202), Portugal mantém um saldo negativo com a Bélgica, no entanto, entre 2019 e 2020, o as empresas portuguesas 

registaram um aumento no valor das exportações de 18,8%. Portugal apresenta apenas transações nas tipologias “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230) e 

“carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que representaram 98,6% e 1,4%, respetivamente. São também estas as 

tipologias que apresentam importações provenientes da Bélgica, não sendo apresentadas trocas comerciais de “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210). 
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie bovina entre Portugal e Bélgica // 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 
10.119,0 100,0 1.444,3 100,0 -8.674,7 10.088,0 100,0 971,8 100,0 -9116,1 -0,3% -32,7% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 2.093,0 20,7 1.341,6 92,9 -751,5 2871,3 28,5 725,7 74,7 -2145,6 37,2% -45,9% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
1.753,6 17,3 9,4 0,6 -1.744,2 1897,5 18,8 29,0 3,0 -1868,6 8,2% 208,7% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 6.272,4 62,0 93,4 6,5 -6.179,0 5319,1 52,7 217,2 22,4 -5101,9 -15,2% 132,7% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 1.934,5 100,0 30,7 100,0 -1.903,7 1.014,3 100,0 36,3 100,0 -978,0 -47,6% 18,2% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 2,1 0,1 0 0 -2,1 0 0 0 0 0 -100,0% - - - 

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças 

e meias carcaças) 
221,5 11,4 0,3 0,9 -221,2 144,8 14,3 0,5 1,4 -144,3 -34,6% 87,1% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 1.711,0 88,4 30,4 99,1 -1.680,5 869,5 85,7 35,8 98,6 -833,7 -49,2% 17,6% 

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

 

O Quadro 10 apresenta as trocas comerciais de carne suína, que corresponde ao tipo de carne mais exportada por Portugal para a Bélgica, ocupando o 10.º lugar enquanto 

fornecedor da Bélgica. No período em análise, verificou-se para a generalidade do grupo um saldo da balança comercial positivo (+268,5 mil euros), todavia, numa análise 

mais casuística, a relevante orientação exportadora da tipologia fresca ou refrigerada (+299,8 mil euros) mais do que compensa o cenário deficitário que se verifica na carne 

congelada (-31,3 mil euros). 

Todavia, acresce referir que, o cenário global evidencia uma forte retração da orientação exportadora de -73,1% das empresas portuguesas para este mercado. 

Assim, em 2020, Portugal exportou todas as tipologias de carne de suínos, destacando-se as seguintes: 
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➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319) é, 

tradicionalmente, a tipologia mais exportada, representando 81,9% do total. Em 2020 foi a tipologia a registar o maior decréscimo no seu valor de exportação, de -

77,3%; 

➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329), que possui uma 

quota de 5,5% do total; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) que representa 5,1% da quota de exportação; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) com uma quota de 4,7%, correspondendo à tipologia que registou o maior aumento 

no valor das exportações. 

Portugal também recebe produtos de carne de suínos provenientes da Bélgica, tendo também apresentado um decréscimo no valor das importações, de 37,7%, onde se 

salienta “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 72,2% e “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que 

representa 27,1% do total, sendo nesta tipologia que Portugal apresenta um saldo negativo na balança comercial.  
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Quadro 10 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e França // 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 
711,0 100,0 2640,8 100 1929,8 442,9 100 711,4 100 268,5 -37,7% -73,1% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 560,7 78,9 2564,9 97,1 2004,3 319,7 72,2 619,5 87,1 299,8 -43,0% -75,8% 

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

refrigeradas 
0 0 0 0 0,0 0 0 36,5 5,1 36,5 - - - - - - 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
13,9 2 0,1 0 -13,8 0 0 0,2 0 0,2 -100,0% 23,0% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

frescas ou refrigeradas 

546,8 76,9 2564,8 97,1 2018,0 319,697 72,2 582,8 81,9 263,1 -41,5% -77,3% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 150,3 21,1 75,8 2,9 -74,5 123,2 27,8 91,9 12,9 - 31,3 -18,1% 21,2% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0 0 3,6 0,1 3,6 0 0 33,3 4,7 33,3 - - - 832,1% 

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

espécie suína, congeladas 
46,8 6,5 30,7 1,2 -16,1 3,0 0,7 19,7 2,8 16,7 -93,6% -35,8% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

103,5 14,6 41,6 1,6 -61,9 120,2 27,1 38,9 5,5 -81,2 16,1% -6,4% 

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

Em relação às trocas comerciais de carne de animais da espécie ovina e caprina, representadas no Quadro 11, verifica-se que Portugal apresenta um saldo maioritariamente 

negativo, tendo apresentado um aumento nas importações provenientes da Bélgica de 9,7%, e as exportações também apresentaram um aumento significativo de 76,3%.  

É possível verificar que Portugal exporta algumas tipologias, onde se destacam “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) que representa 70,6% do 

total, seguindo-se a tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) com uma quota de 17,8% e “carnes de ovinos, 

desossadas, congeladas” (020443) que representa 9,7% do total, sendo nesta última tipologia que Portugal apresenta um saldo positivo na balança comercial. As tipologias 

referidas são as que apresentam um valor mais significativo nas exportações, com as restantes a apresentarem uma evolução residual. Importa salientar que todas as tipologias 

exportadas apresentaram uma evolução positiva. 
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Ao nível das importações provenientes da Bélgica, destacam-se, principalmente, as tipologias “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas” (020410) com 

uma quota de 77,3%, “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) que representa 10% do total e “carnes de caprinos, frescas, 

refrigeradas ou congeladas” (020450) com uma quota de 9,5% para o mercado.  

Quadro 11 Trocas comerciais de carne de animais das espécies ovina e caprina entre Portugal e Bélgica // 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 
431,1 100,0 8,3 100,0 -422,8 472,9 100,0 14,6 100,0 -458,3 9,7% 76,3% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
357,3 82,9 0 0 -357,3 380,9 80,5 0,2 1,6 -380,7 6,6% 100,0% 

020410 
Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou 

refrigeradas  
355,4 82,4 0 0 -355,4 365,6 77,3 0 0 -365,6 2,9% - - - 

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

(exceto borrego) 
0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,2 0,0 - - - 100,0% 

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - - - 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 1,9 0,4 0 0 -1,9 15,3 3,2 0,2 1,5 -15,1 700,6% 100,0% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 60,6 14,1 0,1 1,3 -60,5 47,3 10,0 4,1 27,8 -43,3 -22,0% 3556,8% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,3 0,0 - - - 100,0% 

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

borregos) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 - - - - - - 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
60,6 14,1 0 0 -60,6 47,3 10,0 2,6 17,8 -44,7 -22,0% 100,0% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  0 0 0,1 1,3 0,1 0 0 1,4 9,7 1,4 - - - 1177,5% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
13,1 3,1 8,2 98,7 -5,0 44,7 9,5 10,3 70,6 -34,4 239,7% 26,1% 

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

A categoria de carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas, apresentada no Quadro 

12, é o 3.º tipo de carne mais exportada para a Bélgica. De facto, o mercado belga ocupa o 4.º lugar enquanto cliente de Portugal desta tipologia em particular.  
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É possível verificar que Portugal apresenta um saldo maioritariamente positivo, sendo que em algumas tipologias, o saldo é negativo. No período entre 2019 e 2020, Portugal 

aumentou as suas exportações para a Bélgica em 74,6%, demonstrando que este é um mercado apetecível e que reúne confiança por parte das empresas portuguesas. 

Assim, em 2020, destaca-se a exportação das seguintes tipologias: 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) – 56,3%; 

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

(021019) – 25%, sendo que Portugal apresenta um saldo negativo nesta tipologia; 

➢ “outras” (021099) – 8,3%; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) – 8,3%. 

Além das tipologias referidas, Portugal exporta, ainda, “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) que possui uma quota de 2,2%, 

apresentando um saldo negativo na balança comercial desta tipologia.  

Portugal apresenta importações das mesmas tipologias referidas nas exportações, onde se destacam “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 77,8% das importações e “carnes de bovinos, salgadas 

ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) com uma quota de 14,4%. Importa referir, que entre 2019 e 2020, Portugal registou um decréscimo no valor das importações 

provenientes da Bélgica, de -51,6%.  

A Bélgica apresenta-se, assim, como um mercado com uma localização estratégica, diversidade cultural e gastronómica que fazem com que muitas empresas internacionais, 

vejam o país como “mercado-teste” para produtos alimentares. Como pertence à União Europeia, proporciona a livre circulação de produtos, o que facilita a introdução de 

novos produtos neste mercado.  

No setor alimentar, a Bélgica apresenta-se como um mercado atrativo para as empresas portuguesas, com grandes oportunidades no segmento de produtos orgânico e 

étnicos, destacando-se, também o mercado da saudade. No que se refere ao setor da carne, foi possível verificar que Portugal apresenta um saldo positivo nas trocas 

comerciais com a Bélgica na categoria de carne de suínos e carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes 

ou de miudezas, onde Portugal ocupa o 10.º e 15.º lugar, respetivamente, enquanto fornecedor do mercado. Portugal também exporta um valor considerável de carne de 

bovinos, no entanto, a Bélgica apresenta valores de importação a Portugal, praticamente irrelevantes para o mercado, sendo, então, importante, reforçar os setores em que 

Portugal já é forte, e apostar na introdução de novos produtos onde o mercado da Bélgica apresenta oportunidades.  
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Quadro 12 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e Bélgica // 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 

441,1 100,0 309,5 100,0 -148,6 213,5 100,0 540,4 100,0 326,9 -51,6% 74,6% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 162,9 52,6 162,9 0,1 0,1 304,3 56,3 304,2  --- 86,8% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
67,0 15,2 37,3 12,1 -29,6 2,6 1,2 44,6 8,3 42,0 -96,1% 19,4% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

252,7 57,3 79,2 25,6 -173,5 166,2 77,8 135,1 25,0 -31,1 -34,2% 70,6% 

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

fumadas 
82,8 18,8 5,0 1,6 -77,8 30,7 14,4 11,8 2,2 -18,9 -62,9% 134,7% 

021099 Outras 38,7 8,8 25,0 8,1 -13,6 13,9 6,5 44,6 8,3 30,7 -64,1% 78,3% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A Bélgica é parte integrante da União Aduaneira da União Europeia, caracterizada, essencialmente, pela livre circulação de mercadorias e pela adoção de uma política 

comercial comum relativamente a países terceiros. O Mercado Único, instituído em 1993 entre os Estados-membros da UE, assegura a livre circulação de bens, serviços, 

capitais e pessoas no território comunitário, tendo suprimidas centenas de barreiras técnicas, jurídicas e burocráticas.  

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, não estando os bens sujeitos a documentação aduaneira, a fatura comercial assume uma importância vital. 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 Bélgica, encontram-se disponíveis na plataforma Access2markets.  

Todos os alimentos comercializados na União Europeia (UE) devem cumprir as regras de rotulagem da UE, que visam garantir que os consumidores obtêm todas as informações 

essenciais para fazerem uma escolha informada aquando da compra dos seus produtos alimentares. O regulamento estabelece disposições sobre:  

• Informações nutricionais obrigatórias em alimentos processados; 

• Rotulagem obrigatória da origem da carne não processada de suínos, ovinos, caprinos e aves; 

• Destacar alergénios na lista de ingredientes; 

• Melhor legibilidade, ou seja, tamanho mínimo do texto; 

• Os requisitos sobre informações sobre alergénios também cobrem alimentos não pré-embalados, incluindo aqueles vendidos em restaurantes e cafés. 

 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/results?product=0201100021&origin=PT&destination=BE
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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. 

Apesar de alguma uniformização, nomeadamente ao nível da taxa normal e das taxas reduzidas (regras gerais de aplicação), os Estados-Membros são soberanos na sua 

fixação: 

• 21% (taxa normal) aplicável à generalidade dos bens e serviços; 

• 12% (taxa intermédia) incidente sobre alguns bens alimentares, determinados equipamentos para uso agrícola, pesticidas e fertilizantes, combustíveis sólidos tais 

como o carvão e lignite, serviços de restauração (todas as bebidas excluídas) e habitação social; 

• 6% (taxa reduzida) recai sobre alguns bens alimentares básicos (incluindo serviço take away), abastecimento de água, certos produtos farmacêuticos, equipamento 

médico para pessoas com deficiência, transporte doméstico de passageiros, livros (excluindo os e-books), jornais e periódicos (com exceções), admissão em eventos 

culturais e desportivos, hotelaria e serviços sociais; 

• 0%, aplicável aos jornais diários e semanais, material reciclado, transporte intracomunitário e internacional (excluindo vias rodoviárias, ferroviárias e terrestres). 

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.
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Assim, no que respeita as trocas comercias de carne, existe aplicação de uma taxa de IVA de 6% entre Portugal e Bélgica 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 

Bélgica  

Avenue de Cortenbergh, 12, 

Kortenberglann 

1040 Brussels 
003 2 286 43 60 

E-mail: bruxelas@mne.pt 

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

Embaixada da Bélgica em 

Portugal 
Rua Castilho, nº 75 – 4º Dto 

1250-068 Lisboa 
+351 213 170 510 

E-mail: lisbon@diplobel.fed.be 

Website:https://portugal.diplomatie.belgium.be/language_selec

tion 

 

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 - Bruxelas 

Avenue de Cortenbergh, 12, 

Kortenberglaan 

1040 Brussels 
00-32-2-286 43 40 

E-mail: aicep.brussels@portugalglobal.pt 

Website: http://www.portugalglobal.pt 

Câmara de Comércio Belgo - 
Portuguesa 

Boulevard Anspach 111- 1er étage 

1000 Bruxelles +32(0)22308323 
E-mail: info@ccb-portugal.be 

Website: http://ccb-portugal.be 

mailto:bruxelas@mne.pt
https://bruxelas.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:lisbon@diplobel.fed.be
https://portugal.diplomatie.belgium.be/language_selection
https://portugal.diplomatie.belgium.be/language_selection
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.brussels@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:info@ccb-portugal.be
http://ccb-portugal.be/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

CCLBL - Câmara de Comércio 
Luso-Belga-Luxemburguesa 

Av. Visconde Valmor, 76 – 1º 

1050-242 Lisboa 

+351 964 968 255 / 968 

803 886 

E-mail: info@cclbl.com  

Website: http://www.cclbl.com/ 

FEVIA -Fédération de l’industrie 

alimentaire (Federação da 

Indústria Alimentar) 

Quai aux Pierres de Taille, 37/1 

1000 Bruxelles 

+32 (0)2 2195420 

+32 (0)2 232095 

E-mail: info@fevia.be   

Website: www.fevia.be  

FEBEV - Fédération Belge de la 

Viande (Federação Belga de 

produtos cárneos)  

Quai aux Pierres de Taille, 37/1 

1000 Bruxelles 

+32 (0)2 2195420 

+32 (0)2 232095 

E-mail: info@febev.be 

Website: www.febev.be  

 

  

mailto:info@cclbl.com
http://www.cclbl.com/
mailto:info@fevia.be
http://www.fevia.be/
http://www.fevia.be/
mailto:info@febev.be
http://www.febev.be/
http://www.febev.be/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

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

CONSUMO PER CAPITA DE CARNE NA BÉLGICA (STATISTA,2021) 

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) 

FOOD SUPPLY QUANTITY (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION) 

INDICADORES MACROECONÓMICOS DO WORLD BANK 

MERCADO – BÉLGICA (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

OBSERVATÓRIO DA EMIGRAÇÃO - BÉLGICA 

PERFIL DO PAÍS – BÉLGICA 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

 

CONDIÇÕES LEGAIS DE ACESSO AO MERCADO - BÉLGICA (AICEP) 

ESTUDO DE CARACTERIZAÇÃO DE MERCADO – BÉLGICA (PORTUGALFOODS) 

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=PL
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.gee.gov.pt/en/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/belgica/1505-comercio-internacional-de-portugal-com-belgica/file
https://www.statista.com/statistics/621683/gross-consumption-per-capita-of-meat-in-belgium/
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%7c124%7c%7c%7c%7cTOTAL%7c%7c%7c2%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1%7c1
https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpgid=ine_tema&xpid=INE&tema_cod=1410
http://www.fao.org/faostat/en/#data/CL
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/be/belgica?setorProduto=-1
http://observatorioemigracao.pt/np4/paises.html?id=21
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/belgium/economical-context?vider_sticky=oui
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/LivrariaDigital/BelgicaCLAM.pdf
https://portugalfoodshub.org/wp-content/uploads/2017/07/Analise-de-mercado-Belgica.pdf


  

38 

INDÚSTRIA ALIMENTAR – BÉLGICA (FEVIA) 

OPORTUNIDADES E DIFICULDADES DO MERCADO – BÉLGICA (AICEP)  

O SETOR AGROALIMENTAR 

RETALHO ALIMENTAR - BREVE APONTAMENTO - BÉLGICA (AICEP) 

“BELGAS TENDEM A COMER MAIS CARNE DE FRANGO” 

BELGIUM: A SMALL COUNTRY WITH A BIG PIG FOOTPRINT 

“CONSUMO DE CARNE NA BÉLGICA CAIU 10 QUILOS” 

“OS BELGAS COMEM MUITO MENOS CARNE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.fevia.be/fr/industrie-alimentaire
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Detalhe.aspx?documentId=50bebd26-cee5-477d-b479-89d7107a45e9
https://business.belgium.be/en/investing_in_belgium/key_sectors/agro_food_sector
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/ba-belgica-retalho-alimentar/
https://statbel.fgov.be/en/themes/agriculture-fishery/supply-balance-sheets-meat
https://www.pigprogress.net/World-of-Pigs1/Articles/2018/2/A-small-country-with-a-big-pig-footprint-246480E/
https://www.euromeatnews.com/Article-Belgium-meat-consumption-has-dropped-by-10-kilos/3499
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/87704/belgians-eat-about-10-kg-less-meat-per-year-statbel-beef-pork-poultry-mutton-goat-environment-welfare/


  
 


