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O Canadá apresenta-se como um dos países mais desenvolvidos do mundo, com um ambiente político e económico estável. Com uma economia produtiva e orientada para 

o mercado exterior, faz com que se situe no 10.º lugar das maiores economias mundiais, sendo, também, parte integrante do Grupo dos Sete - G7 (grupo que reúne os sete 

países mais industrializados e desenvolvidos do mundo). 

Considera-se que é um país altamente industrializado que se diferencia de outros países desenvolvidos por possuir um setor primário de grande importância para a economia 

do país. Devido à abundância em recursos naturais, destaca-se como importante produtor e exportador no setor do petróleo e de gás natural, mas também de produtos 

agrícolas como trigo e outros cereais.  

O setor industrial é caracterizado pelo seu avanço tecnológico, apresentando uma contribuição de 23,3% no PIB, responsável por empregar 19% da força de trabalho, onde 

se destaca a indústria automóvel, máquinas e equipamentos, indústria aeroespacial, indústria extrativa, entre outras. O setor dos serviços domina a economia do Canadá, 

com uma representação de 68% do PIB e gera cerca de 79% do emprego do país.  

No que diz respeito ao setor agrícola, este representa 1,9% do PIB do Canadá e emprega apenas 1% da população ativa. No entanto, o Canadá é considerado um importante 

exportador mundial de produtos agropecuários, onde se destaca a carne (bovina e suína), a pesca e o trigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1 Fatores económicos Canadá  

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  1.318,3 Mil Milhões € 

PIB per capita 34.665,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
-7,1% 

Taxa de Inflação 0,6% 

Taxa de Desemprego 9,7% 

 

Fonte: Fundo Monetário Internacional (FMI)  
Acedido em março de 2021   
(e) Estimativa 
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O ano de 2020 ficou marcado pela pandemia da COVID-19, um vírus que surgiu em Wuhan na China, mas que rapidamente se espalhou por todo o mundo. A pandemia 

submeteu, não só a economia mundial a uma queda súbita, refletindo-se na descida do PIB de cada país, mas também causou impactos negativos ao nível social e saúde. 

No que se refere ao Canadá, em 2019, a taxa de crescimento do PIB situou-se em 1,7%, sendo que, resultado da pandemia COVID-19, estima-se que, em 2020, tenha caído 

7,1% (projeções do Fundo Monetário Internacional - FMI), apesar de todas as medidas de apoio implementadas pelas autoridades canadianas. Este declínio deveu-se 

principalmente à desaceleração da atividade industrial, construção, transportes, comércio (exceto bens e serviços essenciais), turismo, restauração e lazer e diminuição do 

consumo privado. Além disso, o setor petrolífero apresenta, igualmente, quedas acentuadas em termos de produção e exportação. No entanto, espera-se que a economia 

do Canadá recupere 5,2% do PIB em 2021, e 3,4% em 2022, graças ao aumento do consumo e à recuperação das exportações. 

No que diz respeito à taxa de desemprego, em 2020 registou-se uma taxa de 9,7%, quando em 2019 se situava nos 5,7%, demonstrando um comportamento de subida 

acentuada quando comparado com a situação pré-pandemia. No geral, a economia canadiana, caracterizada por ser de dimensão média e rica, proporciona oportunidades 

de   negócio, tanto no comércio como no investimento, uma vez que possui um ambiente económico favorável, mão-de-obra qualificada e infraestruturas para gerar 

desenvolvimentos inéditos em investigação, ciência e inovação.  
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Ao longo da sua história, o Canadá integrou-se em várias organizações internacionais de forma a reforçar a sua exposição internacional. No que se refere ao seu contexto no 

âmbito da América do Norte, este integra o NAFTA (North American Free Trade Agreement) que se refere a um tratado acordado entre o Canadá, Estados Unidos da América 

e México que se traduz no livre comércio com custos reduzidos em transações de mercadorias entre os três países. Dos benefícios apontados com este acordo, destacam-se 

os seguintes: 

 

No que alude à relação do Canadá com a UE, destaca-se o CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) que se traduz num acordo que tem como objetivo potenciar 

o comércio e o investimento entre as duas partes. Dos benefícios apresentados, destacam-se os seguintes: 

 

 

Aumento e diversidade da 
oferta de produtos

Aumento dos volumes de 
comércio internacional

Movimento livre de 
profissionais e investidores 

entre fronteiras

Aumento do IDE - Ambiente de 
Desenvolvimento integrado, 

desenvolvendo-se um ambiente 
económico propício para 

oportunidades de negócio

Desenvolvimento de novos 
postos de trabalho

Redução dos preços e das 
tarifas aduaneiras, tanto para 

exportadores como 
importadores

Facilidade de vender serviços 
no Canadá, e vice-versa;

Participação em concursos 
públicos

Gerar crescimento económico 
e postos de trabalho na 

economia

Desenvolvimento de novas 
oportunidades para os 
produtores agrícolas
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O Canadá é um dos países do mundo com maiores fluxos comerciais de importação e exportação de bens e serviços, constituindo-se também como um importante parceiro 

em termos de investimento à escala global. De facto, o comércio externo apresenta um papel importante para a economia do país, refletindo-se na grande representatividade 

no PIB, onde, em 2020, as exportações de bens representaram 24,4% do PIB e as importações 25,3%. Em 2019, o Canadá ocupou o 12º lugar no ranking de exportadores 

mundiais e o 13º no ranking de importadores, representando 2,4% das importações e exportações mundiais. 

Devido às interrupções no comércio internacional causadas pela pandemia COVID-19, o FMI estima que as exportações do Canadá tenham caído 13% em 2020, mas com uma 

queda mais acentuada nas importações (-15,1%). Na expectativa de uma normalização da situação e confiança económica em 2021, o FMI projeta um cenário de recuperação 

das exportações e importações, em 5,9% e 9,7%, respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 Balança Comercial de Bens do Canadá 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 367,9 321,9 

% Exportações no PIB 25,7% 24,4% 

Importações (I) 373,3 333,6 

% Importações no PIB 26,1% 25,3% 

Saldo (E - I) -5,4 -11,7 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 13.º 11.º * 

Como importador 12.º 10.º * 
 

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

*Dados provisórios  
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No que diz respeito ao comércio internacional de bens, os Estados Unidos da América apresentam-se como o principal cliente e fornecedor, que absorveu, em 2020, 73,5% 

das exportações e representou 48,8% das importações, reforçando a importância deste mercado para o Canadá. Do ranking de principais clientes, destacam-se ainda a China 

(4,8%), Reino Unido (3,8%), Japão (2,4%) e México (1,2%). No que se refere à estrutura das exportações canadianas, é de salientar a sua concentração nos combustíveis e 

óleos minerais (17,7% do total) e nos veículos automóveis (11,9%), que perfazem mais de 1/3 do seu valor total, destacando-se também a exportação de máquinas e aparelhos 

mecânicos (7,4%) e pérolas, pedras e metais preciosos (5,9%).  

No que se refere aos principais fornecedores, destacam-se, para além dos Estado Unidos da América (48,8%), a China (14,1%), México (5,5%), Alemanha (3,2%) e Japão (2,5%). 

A estrutura dos grupos de produtos importados apresenta alguma semelhança com a dos grupos exportados, embora com relevâncias diferentes. As máquinas e aparelhos 

apresentam-se como o principal grupo de produtos importados correspondendo a 15,1% das importações em 2019, seguindo-se veículos automóveis (13,9%), máquinas e 

aparelhos elétricos (9,8%) e combustíveis e óleos minerais (5%). 

Figura 1 Principais clientes do Canadá (2020) Figura 2 Principais fornecedores do Canadá (2020) 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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No panorama comercial, a relação entre Portugal e o Canadá tem por base o acordo CETA que facilita as trocas comerciais entre os dois países. A presença da comunidade 

luso-canadiana é de grande dimensão e possui uma grande representatividade na economia canadiana, favorecendo o desenvolvimento de relações económicas entre 

Portugal e o Canadá.  

Atualmente, o Canadá ocupa o 24º lugar no ranking de principais clientes das exportações portuguesas (representando 0,59% do total), e o 40º lugar no ranking de 

fornecedores das importações portuguesas (responsável por 0,19% do total). Por seu turno, Portugal ocupa o 50º lugar do ranking de cliente das exportações canadianas e o 

51º como fornecedor das importações canadianas.  

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), Portugal exportou para o Canadá produtos no 

valor total de cerca de 600 milhões de euros, em 2019, e importou produtos no valor de 131 milhões de 

euros, verificando-se um saldo positivo de 468 milhões de euros nas trocas comerciais. No entanto, em 

2020, verificou-se um decréscimo acentuado nas exportações de Portugal para o Canadá, passando para 

312 milhões de euros, e as importações provenientes do Canadá, aumentaram ligeiramente, para 133 

milhões de euros. Ainda assim, Portugal mantém um sado positivo de cerca de 179 milhões, reforçando 

a posição do Canadá enquanto mercado de destino das exportações portuguesas.  

Ao longo do período 2015-2019, verificou-se um crescimento médio anual das exportações de 18,7%, 

enquanto as importações aumentaram 29,6%. Dos produtos portugueses mais exportados para o 

Canadá, destacam-se os Veículos e Outro Material de Transporte (49,4%), os Produtos Alimentares 

(10,2%), as Matérias Têxteis (6,4%), os Plásticos e Borracha (5,2%) e os Metais Comuns (4,9%).  

Relativamente aos bens importados por Portugal, destacam-se os Produtos Agrícolas (54,5%), as 

Máquinas e Aparelhos (19,5%), os Produtos Químicos (8,9%), os Veículos e Outro Material de Transporte 

(5,1%) e os Plásticos e Borracha (3,3%). 

O Canadá revela um grande potencial de crescimento para o comércio internacional português, 

apresentando um clima de estabilidade social e económica e com boa visibilidade e reputação a nível 

mundial, sendo assim um destino atraente para o investimento e inserção dos produtos portugueses.  

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias Portugal com Canadá 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 131,3 133,3 

Exportações (I) 600,0 312,7 

Saldo (E - I) 468,7 179,4 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 0,16 % 0,19 % 

Exportações 1 % 0,59 % 

 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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Na abordagem ao mercado canadiano, é necessário ter em conta alguns aspetos culturais e ao nível do ambiente de negócios, de forma a conferir eficiência às relações 

comerciais. 

Quadro 4 Abordagem ao mercado – Canadá  

 

Fonte: Canadá – Oportunidades e Dificuldades do Mercado, AICEP (2018) 

  

Ambiente de negócios 
favorável, aberto ao 
investimento e bem 

regulamentado.

Empresas canadianas 
são eficientes e 

valorizam boas práticas 
comerciais, sendo 

fundamental uma boa 
preparação dos 

contactos e reuniões.

Nível de vida elevado, 
ótimo sistema de 

ensino e mão-de-obra 
qualificada.

É essencial adotar uma 
comunicação franca, 
pragmática e eficaz.

Mercado pode 
funcionar como porta 

de entrada para o 
mercado norte-

americano.

São valorizadas 
ligações comerciais 

duradouras, e o 
mercado procura 
conhecer bem os 

parceiros e construir 
relações de confiança 

mútua.

País com enorme 
diversidade cultural, 

étnica e religiosa, 
sendo necessário ter 

atenção a certas 
sensibilidades locais.

A pontualidade é muito 
valorizada.

País com idioma 
bilingue (EN e FR), em 
que os esforços para 

comunicar em francês 
são bastante 

apreciados, nas zonas 
francofonas. 

É importante visitar e 
procurar conhecer bem 
o mercado, assim como 

a concorrência.

Mercado um pouco 
conservador, baseado 
no respeito, confiança 
e no cumprimento dos 
direitos de ambas as 

partes.

Selecionar parceiros 
relevantes. 
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A indústria agroalimentar é o maior setor do Canadá, quer em termos de produção, quer em termos de consumo. O setor agroalimentar do Canadá contribui com mais de 

90 mil milhões de euros para o PIB do país e emprega 2,3 milhões de pessoas, onde mais de 75% dos produtos agroalimentares consumidos são produzidos no Canadá.  

O país possui um sistema regulatório e de inspeção de alimentos muito confiável e reconhecido internacionalmente, conferindo certificações relativamente à segurança, 

nutrição e qualidade dos produtos (Invest in Canada, 2018). De facto, o Canadá possui uma posição de destaque nas transações comerciais de produtos agroalimentares a 

nível global, situando-se no 5.º lugar como exportador, atrás da União Europeia, Estados Unidos da América, Brasil e China; e ocupa o 6.º lugar como importador desta 

categoria de produtos, seguido da União Europeia, China, Estados Unidos da América, Japão e Rússia.  

Tendo em conta as características do mercado, considera-se que os sistemas de produção de alimentos sustentáveis e de alta qualidade da União Europeia são adequados 

para atender à crescente procura do Canadá. A entrada do acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Canadá – CETA – assinado em 2016, oferece aos exportadores 

da UE um maior nível de acesso ao mercado canadiano funcionando como um impulsionador para o crescimento e sucesso dos produtos alimentares da UE no mercado em 

apreço. 

A proximidade com os EUA e a forte integração económica regional são altamente influentes no perfil comercial do Canadá, uma vez que mais de metade das exportações de 

produtos agrícolas e agroalimentares do país são encaminhadas para os EUA e, por outro lado, mais de 60% dos produtos agroalimentares do Canadá são importados dos 

EUA, salientando a dependência com este mercado, que se apresenta como o maior concorrente dos países europeus. No entanto, as exportações da União Europeia para 

este mercado são conduzidas para consumidores com rendimentos mais elevados, promovendo produtos reconhecidos pela qualidade e associados ao luxo, que constitui 

como ponto forte para os produtos europeus, enquanto as exportações dos EUA refletem uma base de consumo mais ampla e não especializada.  

A população do Canadá apresenta um elevado poder de compra, com um PIB per capita a ocupar a 19.ª posição no ranking mundial, possuindo também um elevado e 

diversificado nível de consumo em massa. No geral, os produtos distribuídos pelo país são maioritariamente produzidos internacionalmente, sendo que a imigração continua 

a influenciar o comportamento do consumidor especialmente no que diz respeito a produtos alimentares, considerando atraentes os produtos importados, o que demonstra 

que o país tem um perfil de consumidores bastante diversificado. Tem-se denotado um aumento da procura por produtos produzidos localmente “Made in Canada”, que 

constitui uma tendência ainda em desenvolvimento.  

Na indústria agroalimentar, o setor das carnes apresenta-se como o maior subsetor da indústria agroalimentar, ocupando o 12.º lugar como exportador e 13.º como 

importador, mostrando que é um setor bem desenvolvido e altamente competitivo. Os maiores segmentos de produção em termos de volume incluem a carne de aves, 

bovina e suína, sendo que a média de consumo corresponde a 68,1 kg per capita por ano.  

No geral, os consumidores canadianos comem todo o tipo de carne, no entanto, denota-se um crescimento pelo consumo de carnes brancas, peixe e outros produtos com 

elevadas fontes de proteína à base de vegetais, devido ao facto de terem um preço mais baixo que as carnes vermelhas, e por considerarem ser mais saudável.  

  

https://www.international.gc.ca/investors-investisseurs/assets/pdfs/download/vp-agri_food.pdf
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Ao longo dos últimos anos, tem-se assistido a uma mudança nas preferências dos consumidores influenciada pelo aumento da preocupação com a saúde, que tende a 

aumentar à medida que a população envelhece. Os consumidores canadianos procuram opções de consumo sustentáveis, visível no aumento crescente das compras de 

produtos locais e orgânicos, principalmente no setor alimentar, demonstrando que os consumidores estão dispostos a pagar um preço mais elevado se o produto for 

sustentável.  

No setor da carne, os consumidores demonstram cada vez mais uma preocupação com a saúde e segurança, com o ambiente e a forma como os animais são tratados. 

Para responder a esta mudança, os produtores têm de impulsionar a procura pelos seus produtos através da oferta de carne orgânica, sem antibióticos e hormonas, exibindo 

em destaque certificados de garantia de qualidade, assim como certificados de halal e kosher.  

CERTIFICADO HALAL 

Halal é um termo árabe que significa 

permitido ou legal. A certificação Halal 

oferece garantias que os processos de 

produção dos produtos seguem os 

mandamentos reconhecidos no Alcorão 

(livro sagrado). No que se refere à carne, 

esta só é halal se os animais forem abatidos 

através de um ritual, de acordo com as 

exigências de abate halal.  Em Portugal, a 

entidade responsável por esta certificação é 

o Instituto Halal de Portugal. 

CERTIFICADO KOSHER 

O termo kosher significa que é correto, puro, 

que, aplicado à alimentação, refere-se aquilo 

que está apropriado para consumo dentro dos 

requisitos da lei judaica, sendo sinónimo de 

segurança alimentar.  

Existe uma divisão entre os alimentos “carne”, 

“leite” e “neutro”; distinção entre animais 

permitidos (kosher) e proibidos (não kosher) e 

é proibido o consumo de sangue. No que se 

refere à carne, os animais kosher só podem ser 

comidos se tiverem sido abatidos de acordo 

com o ritual definido nas leis alimentares 

judaicas. O processo de certificação é 

supervisionado pelo Rabino (a empresa deverá 

contactar o Rabino para proceder à certificação 

dos produtos).  

Fonte: Guia Halal, Agriexport;  Guia Kosher, Agriexport 

 

https://halal.pt/
http://agriexport.pt/Files/Uploads/guia_halal_digital.pdf
http://www.agriexport.pt/Files/Uploads/guia_kosher_digital.pdf
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A carne bovina apresenta-se como o segundo segmento de carne mais consumido pelos canadianos, embora, nos últimos anos, se tenha notado um decréscimo no consumo 

- derivado do aumento dos preços, envelhecimento da população que normalmente consome menos carne bovina e má reputação das carnes vermelhas para a saúde. No 

que alude ao mercado canadiano, pode afirmar-se que este é um produto sazonal uma vez que se denota um maior consumo durante os meses da primavera e verão e 

diminui durante os meses de inverno.  

A carne de bovino é a mais consumida no conjunto das carnes vermelhas, sendo também a que apresenta o maior volume de importação para o país e é o segundo produto 

de carne mais exportado.  

No que respeita as importações, denota-se que a “carne de bovino fresca ou refrigerada” corresponde ao grupo de produtos mais importados, demonstrando um aumento 

de 24,6% no valor das importações de 2019 para 2020. Destaca-se uma preferência pelas “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que corresponde 

a 86,5% das importações deste grupo em 2020, sendo a tipologia que mais contribuiu para o aumento das importações do país, num valor de 30,7%, ficando evidente que 

esta é a tipologia de carne de preferência para o consumidor canadiano.  

Segue-se a tipologia “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota de 13,5% para este mercado, 

tendo apresentado uma diminuição de 4% no valor das importações. 

No grupo da carne de bovino congelada, registou-se um aumento significativo das importações de 2019 para 2020, de 61,5%, impulsionado pelo subgrupo das “carnes 

desossadas de bovinos congeladas” (020230) e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) com uma correspondência de 

98,1% e 1,9%, respetivamente.  

O subgrupo “carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas” (020210) não demonstra histórico de trocas comerciais. 

No grupo “carne fresca ou refrigerada", os Estados Unidos da América ocupam o primeiro lugar como fornecedor, representando 85,2% do total das importações do país, 

destacando-se também o México (6,8%) e a Austrália (5,8%). No segmento da carne congelada, a Nova Zelândia apresenta-se como o maior exportador para o Canadá, tendo 

representado 25,5% do total das importações do país, seguindo-se o Uruguai (20,6%) e a Austrália (15,6%). Ao nível dos países da União Europeia, o Canadá apresenta 

importações de carne de bovina proveniente do Reino Unido (6,6%), Espanha (5,2%) e Irlanda (3,8%), que se situam nos primeiros dez lugares das importações do país.   

Ao nível das exportações, denota-se que de 2019 para 2020 ocorreu um aumento do valor das exportações, tanto na categoria de “carnes de animais da espécie bovina, 

frescas ou refrigeradas” (0201), com um crescimento de 8,5%, assim como na de “carnes de animais da espécie bovina, congeladas” (0202), com um aumento de 3%. É possível 

verificar que tanto em 2019 como em 2020, as tipologias “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) e “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou 

refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) foram as mais exportadas, representando 84,3% e 14,2% do valor total, respetivamente.  
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No período compreendido entre 2019 e 2020, e debruçando a análise sobre a categoria “carnes de animais da espécie bovina, congeladas” (0202), constata-se um ligeiro 

aumento das exportações, de 10%, no que alude à subcategoria “carnes desossadas de bovinos congeladas” (020230). Por seu turno, em 2020, a subcategoria “carnes de 

bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) registou uma diminuição de -22% em comparação com 2019.  

Com um saldo da balança comercial positivo tanto em 2019 como em 2020, o Canadá ocupa uma posição de destaque no panorama mundial, ocupando o 5.º lugar como 

exportador de “carne de bovino fresca ou refrigerada”, contribuindo com uma quota de 7,4% nas exportações mundiais. As exportações de “carne bovina fresca ou 

refrigerada” do Canadá destinam-se, maioritariamente, para os Estados Unidos da América, destacando-se, igualmente, o Japão e México. A nível europeu, os principais 

importadores correspondem ao Reino Unido e Países Baixos. No que respeita à “carne bovina congelada”, o Canadá exporta principalmente para o Japão, China e Estados 

Unidos da América, e constata-se um cenário de ausência de exportações para os países europeus. 

Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina // 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 
414,9 100,0 1.458,0 100,0 1.043,1 516,7 100,0 1.582,2 100,0 1.065,6 24,5% 8,5% 

020110 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas 0,2 0,0 22,0 1,5 21,8 0,0 0,0 23,0 1,5 23,0 -100,0% 4,5% 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
72,9 17,6 142,2 9,8 69,3 70,0 13,5 225,4 14,2 155,4 -4,0% 58,5% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 341,8 82,4 1.293,8 88,7 952,0 446,7 86,5 1.333,8 84,3 887,1 30,7% 3,1% 

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 178,0 100,0 340,7 100,0 162,7 287,4 100,0 350,9 100,0 63,4 61,5% 3,0% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 0,0 0,0 0,6 0,2 0,6 0 0 0,2 0,1 0,2 0,0% -66,7% 

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

meias carcaças) 
4,0 2,3 70,8 20,8 66,8 5,4 1,9 55,5 15,8 50,1 35,0% -21,6% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 174,0 97,7 269,3  79,0 95,3 282,0 98,1 295,2 84,1 13,1 62,1% 9,6% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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 O consumo de carne de porco, encontra-se abaixo da carne de bovino, no entanto, continua a ser um produto bastante importante e apreciado pelos consumidores no 

mercado canadiano, principalmente na procura de costeletas, lombo e costelas. No Canadá, o preço e a disponibilidade de carne de porco é relativamente volátil, com uma 

procura sazonal, onde se assiste a um aumento dos preços durante o verão e na altura das festividades da Páscoa e Natal, que corresponde ao período onde há mais 

procura.  

Tal como acontece com a carne de bovino, o consumo de carne de porco também tem diminuído nos últimos anos, a um ritmo mais rápido que a carne de bovino. Esta 

diminuição está ligada com preocupações com a saúde e segurança alimentar, que influenciam diretamente a decisão de compra dos consumidores. Assim, os consumidores 

canadianos procuram produtos de carne de porco onde esteja assegurada a sua qualidade, com atributos saudáveis, sem antibióticos e mais sustentáveis.  

É o segundo produto mais importado pelo Canadá, que registou um aumento de 32,2% do valor na generalidade das importações de 2019 para 2020. Denota-se uma tendência 

nas tipologias de carne de porco mais importadas, onde, se destacam as seguintes (que correspondem às subcategorias mais importadas pelo Canadá, tanto em 2019 como 

2020): 

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

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

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

É possível denotar que o Canadá não apresenta importações na tipologia “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311). As 

importações de carne de porco do país são provenientes dos Estados Unidos da América que tem uma quota de 83,6% no mercado, destacando-se também a Alemanha 

(4,4%) e a Dinamarca (3,5%).  

O Canadá apresenta-se como um dos maiores exportadores de carne suína, ocupando o 6.º lugar no panorama mundial (com uma quota correspondente a 7,9%), sendo 

também o tipo de carne mais exportada pelo país. Entre 2019 e 2020, registou um aumento no valor das exportações, de 29,2%, onde se destaca o aumento das exportações 

de “carnes de animais da espécie suína, congeladas” (0203) que representaram a maioria das exportações em 2020 (50,4%), enquanto em 2019, a categoria mais exportada 

foi “carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas” (0203).  

Tal como acontece nas importações, destacam-se os produtos da tipologia “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos 

pedaços, não desossados), frescas ou refrigeradas” (020319), com uma percentagem de 42,6% das exportações, sendo também esta a tipologia mais exportada na categoria 

de carne congelada que representou, em 2020, 40,3% do total, seguindo-se a tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, 

congeladas” (020322) que correspondeu a 9,9% das exportações. As exportações do Canadá de carne de porco destinam-se maioritariamente para a China que representou, 

em 2020, 34,1% do total, destacando-se também o Japão (31,5%) e os Estados Unidos da América (20,6%). 

É possível denotar que nenhum país europeu se situa nos primeiros 10 lugares das exportações do Canadá.  
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína no Canadá // 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 
372,7 100 2.136,4 100 1.763,8 492,6 100 2.761,3 100 2.268,8 32,2% 29,2% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 275,5 73,9 1.303,4 61 1.027,9 365,0 74,1 1.369,2 49,6 1.004,3 32,5% 5,0% 

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

refrigeradas 
0 0 0,1 0,0 0,1 0 0 0,2 0,0 0,2  --- 55,0% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
6,0 1,6 219,3 10,3 213,3 16,8 3,4 193,9 7 1.771,5 179,6% -11,6% 

020319 

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

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

refrigeradas 

269,5 72,3 1.084,0 50,7 814,5 348,2 70,7 1.175,1 42,6 1.047.5 29,2% 8,4% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 97,2 26,1 833,0 39 435,9 127,6 25,9 1.392,1 50,4 1.264,5 31,3% 67,1% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 0,0 0,0 1,3 0,0 1,3 0,0 0,0 7,3 0,3 7,3 33,3% 439,6% 

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

espécie suína, congeladas 
1,0 0,3 112,9 5,3 112,0 1,3 0,3 272,0 9,9 270,7 35,4% 140,8% 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas 
96,2 25,8 718,7 33,7 622,6 126,3 25,6 1.112,8 40,3 986,5 31,3% 54,8% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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No Canadá a indústria da carne ovina e caprina é um mercado pequeno, no entanto, importante para os consumidores dado ser um produto assumido como premium para 

nichos de mercado. Este ocupa o 5.º lugar no ranking de produtos cárneos mais importados pelo Canadá, no entanto, ocupa o último lugar de produtos exportados. Denota-

se que o Canadá possuiu um saldo negativo na maioria dos produtos de carne ovina e caprina, sendo que é possível verificar que o valor de importações e exportações, 

registou um ligeiro aumento de 2019 para 2020, no entanto, apresenta valores muito aproximados.   

Assim, em termos de importações, denota-se uma preferência pela categoria “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) que 

representou 33% das importações em 2020 e 36,4% em 2019, seguindo-se a categoria “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou 

refrigeradas” (020422) com uma percentagem de 26,2%.  

Em seguida, e no que diz respeito a 2020, surge a categoria “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) com uma quota de 24,2% e “carnes de ovinos, desossadas, 

frescas ou refrigeradas” (020423) que representou 9,3% do total. Tal como foi mencionado, o valor das importações aumentou ligeiramente de 2019 para 2020, onde apenas 

a tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) registou uma diminuição do valor, de 2,1%. A carne de espécie caprina 

apresentou apenas 4,6% do total das importações do país, em 2020. Os principais fornecedores do Canadá são a Austrália (52,6%), Nova Zelândia (38,5%) e Irlanda (4,8%), 

sendo que o Reino Unido e França também possuem alguma representatividade nas importações do país, com uma percentagem de 1,4% e 0,1%, respetivamente.  

No que respeita às exportações, o Canadá apresenta um volume muito baixo, apresentando um ligeiro aumento no valor das exportações em 2020, de 0,4%, na generalidade 

das tipologias. Em 2020, a categoria de “carne de ovinos fresca ou refrigerada” reuniu 96,1% do total das exportações, onde se destaca a subcategoria “carnes não desossadas 

de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou refrigeradas” (020422) que representou 71,1% do total (020422) e “carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou 

refrigeradas” (020410) que representou 25% do total, sendo que esta é a única tipologia em que o Canadá apresenta um saldo positivo.  

De notar que o Canadá não apresenta importações nem exportações da tipologia “carcaças e meias carcaças, de ovinos, frescas ou refrigeradas (exceto borrego)” (020441) e 

não regista exportações da categoria de “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450). As exportações do Canadá de carnes de animais da espécie ovina 

e caprina destinam-se maioritariamente para os Estados Unidos da América (77,4%), Emirados Árabes Unidos (10%), Saint Pierre e Miquelon (6,5%), destacando-se também 

a França (2%), como o único mercado europeu. 
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina no Canadá // 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 
148,4 100 0,9 100 -147,5 160,6 100 0,8 100 -159,7 8,2% 0,4% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
51,1 34,5 0,8 90 -50,3 57,1 35,6 0,8 96,1 -56,3 11,8% 7,1% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  0,1 0,1 0,3 34,7 0,2 0,0 0,0 0,2 25,0 0,2 -66,7% -27,5% 

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 
37,4 25,2 0,5 55,3 -36,9 42,1 26,2 0,6 71,1 -41,5 12,6% 29,0% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 13,6 9,2 0,0 0,0 -13,6 15,0 9,3 0 0 -15,0 10,0% -100,0% 

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 90,1 60,7 0,1 10 -90,0 96,1 59,8 0,0 3,9 -96,1 6,7% -60,7% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  2,2 1,5 0,0 0,5 -2,2 3,0 1,9 0,0 2 -3,0 34,8% 350,0% 

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

borregos) 
0,7 0,5 0 0 -0,7 1,3 0,8 0 0 -1,3 71,9%  --- 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
54,1 36,4 0,0 1,2 -54,1 53,0 33,0 0,0 1,8 -53,0 -2,1% 45,5% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  33,0 22,3 0,1 8,3 -33,0 39,0 24,2 0,0 0,1 -39,0 17,7% -98,6% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
7,2 4,8 0 0 -7,2 7,3 4,6 0 0 -7,3 2,0% ---  

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 6.ª posição tanto nas importações como exportações do Canadá.  

Ao nível das importações, registou-se um aumento de 10,7% no valor das importações de 2019 para 2020, no entanto, foi uma evolução muito débil. Assim, tanto em 2019 

como em 2020, o Canadá importou principalmente carnes e miudezas de suínos, mais concretamente, “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 37,9% das importações em 2020, seguindo-se “pernas, 

pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) com uma quota de 34,1% e “barrigas (entremeadas) e seus 

pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” que representou 27% do total das importações do Canadá (021012). 

Outras tipologias importadas incluem “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020) e “outras” (021099), em que, o conjunto de ambas 

representou apenas 1% das importações em 2020. Os principais fornecedores do Canadá nesta categoria de carne, inclui os Estados Unidos da América que representou 

77,7% do total das importações do país, seguindo-se a Itália (20,8%) e Espanha (1,5%).  

No que respeita às exportações, o valor em 2019 e em 2020 é muito semelhante, registando-se apenas um aumento pouco significativo em 2020. Denota-se apenas, que em 

2020 o Canadá apresentou um saldo da balança comercial negativo, enquanto em 2019 foi positivo.  

As tipologias exportadas pelo Canadá correspondem às mesmas tipologias importadas, destacando-se as seguintes com os maiores valores de exportação: 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) que representou 67,5% do total das exportações, 

e; 

➢ “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 17% do total. 

Comparativamente com 2019, todas as tipologias apresentaram uma diminuição no valor das exportações, exceto “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, 

salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012), que foi a única que apresentou um aumento de 18,7%. Os Estados Unidos da América (76,5% do total), México (6,9%) 

e Panamá (2,8%) correspondem aos principais clientes do Canadá nestas categorias. 
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Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura no Canadá // 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 

119,7 100,0 131,8 100,0 12,1 132,5 100,0 132,0 100,0 -0,5 10,7% 0,2% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
45,8 38,3 16,8 12,7 -29,0 45,2 34,1 10,2 7,8 -35,0 -1,3% -39,0% 

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

em salmoura, secos ou fumados 
27,0 22,6 75,0 56,9 48,0 35,8 27,0 89,1 67,5 53,3 32,3% 18,7% 

021019 

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

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

"entremeadas" e seus pedaços) 

45,5 38,0 26,4 20,1 -19,0 50,2 37,9 22,4 17,0 -27,8 10,3% -15,3% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 0,7 0,6 3,5 2,7 2,7 0,8 0,6 3,1 2,3 2,3 11,9% -11,4% 

021099 Outras 0,5 0,4 10,0 7,6 9,5 0,5 0,4 7,2 5,5 6,7 -3,2% -28,2% 

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

Em Portugal, apesar dos efeitos provocados pela pandemia COVID-19 em 2020, 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 – 
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mormente, o subsetor das carnes - apresentou resultados positivos, apesar da situação adversa da pandemia, mostrando que é um setor forte e com um enorme potencial 

de exportação. 

No que se refere ao comércio de produtos cárneos entre Portugal e o Canadá, denota-se que o Canadá não exporta este tipo de produtos para Portugal, não obstante, em 

termos gerais, Portugal seja o 21.º destino das exportações provenientes do Canadá. Em sentido inverso, o Canadá é o 34.º destino das exportações de Portugal. Atendendo 

a que o acordo comercial em vigor com o presente mercado apresenta ainda uma frágil maturidade, constata-se, por conseguinte, uma inexistente exportação de carne de 

espécies bovinas, caprinas e ovinas.  

No período em análise, verifica-se que existe somente exportação de carne de espécie suína de Portugal para o Canadá, nomeadamente: 

➢ “carne suína, fresca, refrigerada ou congelada” (código 0203), e;  

➢ “carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas” (código 0210); 

Na categoria “carne suína, fresca, refrigerada ou congelada” (código 0203) constata-se no âmbito do Quadro 9 que existe apenas registo de comércio internacional para carne 

desossada (ou seja, não existe registo de exportação para carcaças, meias carcaças e/ou outros pedaços). 

Dar ainda relevância à quebra abruta de exportações em 2020 na categoria “carne suína, fresca, refrigerada ou congelada” (código 0203) que aparenta ser motivada pela 

pandemia COVID-19 (em 20.JAN.2020, a Organização Mundial da Saúde classificou o surto como Emergência de Saúde Pública de Âmbito Internacional).  

Todavia, esta quebra de exportações não se registou na categoria “carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, 

de carnes ou de miudezas” (0210), antes pelo contrário, dado que se registou um acréscimo de 29,2%. No âmbito desta categoria, acresce referir que, 77% das exportações 

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

e seus pedaços)” (021019), sendo que foi a categoria que apresentou um maior aumento no valor das exportações de 2019 para 2020, de 376,6%. Dar ainda nota que, 

Portugal apresenta uma posição de destaque nesta categoria de carne (código 0210) onde ocupa o 5º lugar como fornecedor do Canadá.  

A carne mais exportada por Portugal para este mercado é a carne de aves, a gordura de porco e carnes e miudezas de outros animais.  

O Canadá apresenta-se como um mercado desafiante para Portugal uma vez que o país possui um mercado de carne fresca consolidado e maduro, podendo ser difícil a 

entrada de novos produtos. O aumento da consciencialização sobre as questões ambientais tem um impacto crescente nas decisões de compra dos consumidores canadianos, 

que demonstram um interesse pela compra de produtos de origem local e carne de gado produzida em pastagens naturais que demonstram uma qualidade nutricional 

superior.  

Os produtores europeus podem encontrar uma porta de entrada para este mercado através da resposta às mudanças das preferências dos consumidores, apresentando 

produtos que demonstrem e transmitam preocupações com a saúde, segurança dos consumidores e animais. Os consumidores procuram cada vez produtos com certificados 

pela natureza – ou seja, biológicos e sem adição de fertilizantes sintéticos – pelo que, dada a concorrência interna e externa, esta será a melhor oportunidade de entrar neste 

mercado. 
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Quadro 9 Trocas comerciais de Portugal com o Canadá // Valores em milhares de euros  
 

CÓDIGO TIPOLOGIA 

2019 2020 
EVOLUÇÃO  

(19 – 20) 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 

IMPORT EXPORT SALDO 

EUR 
IMPORT EXPORT 

EUR % EUR % EUR % EUR % 

0201 Carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---  --- 

0202 Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ---  --- 

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

congeladas 
0 0 133,0 100,0 133,0 0 0 0,7 100,0 0,7 --- -99,5% 

20329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

0 0 133,0 100,0 133,0 0 0 0,7 100,0 0,7 --- -99,5% 

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

refrigeradas ou congeladas 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- ---  

0210 

Carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, 

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

de miudezas 

0 0 76,0 100 76,0 0 0 98,2 100,0 98,2 --- 29,2% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 14,7 19,3 14,7 0 0 14,0 14,2 14,0 --- -5,0% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 45,4 59,8 45,4 0 0 8,6 8,8 8,6 --- -81,0% 

021019 

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

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

barrigas "entremeadas" e seus pedaços) 

0 0 15,9 20,9 15,9 0 0 75,6 77,0 75,6 --- 376,6% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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O Canadá é um dos parceiros mais antigos e próximos da UE. A colaboração entre a UE e o Canadá foi consideravelmente reforçada nos últimos anos tendo como base valores 

e laços interpessoais fortes, com uma longa história de cooperação.  

Para facilitar a cooperação entre o Canadá e a UE, foram desenvolvidos vários acordos, onde se destaca o Acordo de Parceria Estratégica UE-Canadá (APE), assinado pelo 

Canadá e pela UE em 30 de outubro de 2016 na Cimeira UE-Canadá e que foi aprovado pelo Parlamento Europeu em fevereiro de 2017. Este é um acordo político abrangente 

destinado a reforçar a cooperação bilateral em diversos domínios sectoriais e de política externa, que incluem a paz e a segurança internacionais, a luta contra o terrorismo, 

a gestão de crises, a segurança marítima, a governação global, a energia, os transportes, a investigação e o desenvolvimento, a saúde, o ambiente e as alterações climáticas. 

Devido à evolução positiva das relações comerciais UE-Canadá, foi criado o Acordo Económico e Comercial Global (CETA) assinado na Cimeira UE-Canadá, em 30 de outubro 

de 2016, e aprovado em 15 de fevereiro de 2017. Este acordo permitiu melhorar consideravelmente as relações económicas, comerciais e de investimento, abrindo os 

mercados aos bens, serviços e investimentos de ambos, tendo criado também oportunidades de crescimento sustentável.  

Assim, a aplicação do CETA fez com que 98,2% dos direitos aduaneiros canadianos fossem eliminados de imediato, sendo que num prazo de 3 a 7 anos atingir-se-á os 100% 

para os restantes produtos previstos para a liberalização. Este acordo é um dos acordos comerciais mais ambiciosos da UE, que vai além da eliminação dos direitos 

alfandegários e de burocracias, oferecendo benefícios significativos para as economias, empresas e consumidores no Canadá e na UE. Estes acordos aproximaram o Canadá 

e a UE mais do que nunca, reforçando uma parceria de confiança. 

A entrada de bens no Canadá é geralmente livre, no entanto, algumas categorias de produtos e mercadorias oriundos de determinados países, podem estar sujeitas a 

restrições ou até mesmo serem proibidos de modo a proteger a saúde e bem-estar dos consumidores, regular o mercado e proteger alguns setores da economia. 

O organismo Trade Controls Buereau (TID) é responsável pela administração das operações de comércio externo (Export and Import Controls) onde as leis estão definidas no 

Export and Import Permits Act (EIPA) que constitui listas específicas para o controlo do fluxo de mercadorias. Das listas estabelecidas destaca-se a Import Control List (ICL) que 

contém uma lista de produtos sujeitos a limitações e a sua importação só é permitida mediante a apresentação de uma autorização (Import Permit). Produtos têxteis e 

vestuário, produtos agrícolas, produtos de aço e armas e munições são os que estão sujeitos a limitações. 

O Quadro 10 apresenta os procedimentos gerais de exportação de carne entre Portugal e o Canadá. 

https://www.international.gc.ca/controls-controles/about-a_propos/tid.aspx?lang=eng
https://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?lang=eng
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Quadro 10 Procedimentos gerais de exportação

 
Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária  

1ª FASE

Conhecimento das Condições para Exportação

O operador deve obter antecipadamente informação 
sobre as condições específicas de exportação do produto 

pretendido para o mercado, junto das Direções de 
Serviços de Alimentação e Veterinária Regionais e 

Regiões Autónomas (DSAVR/RA) da DGAV ou através do 
seu importador

Caso existam condições específicas de exportação, o 
operador deve respeitar e cumprir as exigências 

incluindo os critérios microbiológicos, químicos e outros 
que possam ser diferentes dos requisitos da União 

Europeia, e executar os respetivos ensaios laboratoriais 
e/ou procedimentos solicitados previamente à 

exportação

2ª FASE

Solicitação da Emissão de Certificado para Acompanhamento do Produto a Exportar

O operador interessado deve remeter à respetiva DSAVR/RA, o requerimento para emissão do certificado, devidamente 
preenchido,assinado e carimbado, e remeter por via eletrónica em formato editável os respetivos anexos aos requerimentos, que

contêm os elementos necessários para a emissão do certificado

No caso dos géneros alimentícios de origem animal, deve ser remetido o Modelo 1136/DGAV, preenchido, assinado e carimbado, e 
o respetivo modelo de Operador do modelo de certificado aplicável, em formato editável,  que será disponibilizado pela DSAVR 

contactada

O requerimento e repetivos anexos, devem ser remetidos para a DSAVR/RA com a antecedência de pelo menos 48 horas, antes da 
pretendida emissão do certificado

Sempre que seja solicitado pela DSAVR/RA, o operador deve fornecer a informação e/ou documentação adicional pertinente para a
emissão do certificado. Os locais de produção, de transformação e de armazenagem do produto a certificar, devem cumprir com os 

requisitos da legislação nacional da U.E. aplicáveis, particularmente em matéria de licenciamento e/ ou aprovação bem como os
requisitos específicos do país de destino (caso existam)

O operador deve indicar o local, a data e o horário a partir do qual a mercadoria estará disponível para a realização da inspeção ao 
produto por parte dos Serviços Veterinários da DSAVR/RA, conforme requerimento

Após a confirmação de que são cumpridos os requisitos (nacionais e/ou do país de destino conforme aplicável) e da conformidade 
documental, de identidade e física do produto, os Serviços Veterinários da DSAVR/RA poderão emitir o respetivo certificado 

sanitário de exportação
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No que se refere à importação de produtos alimentares, esta é controlada de forma rigorosa pelo Governo Canadiano através da Canadian Food Inspection Agency (CFIA) que 

é responsável pela proteção da comida, animais e plantas, tendo em vista o bem-estar da população, meio ambiente e economia do Canadá, e que define as certificações 

necessárias para determinados tipos de produtos. 

Os produtos de carne só podem ser importados de países cujo sistema de fiscalização e controlo de qualidade tenha sido aprovado pela CFIA. As respetivas organizações que 

promovem a exportação devem obter certificação pela CFIA. 

É importante referir que Portugal está na lista de países autorizados para exportar carne para o Canadá, destacando-se a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) 

como órgão responsável pela certificação oficial de produtos de origem animal, que garante a conformidade e segurança dos produtos e da documentação oficial emitida. 

Para poderem ser atribuídos os certificados de exportação, existe um quadro normativo e regulamentar de exigências e condicionalismos a cumprir por parte dos operadores, 

sendo que a certificação é feita por médicos veterinários oficiais habilitados para o efeito e de acordo com os procedimentos instituídos e as normas legais em vigor.  

A exportação para o mercado em apreço requer a entrega da seguinte documentação e respetivas formalidades: 

➢ Quatro cópias da fatura da Alfândega Canadense (Canada Customs Invoice) - três dessas cópias destinam-se ao Ministério das Finanças e a outra aos arquivos do 

importador. No entanto, o Ministério das Finanças aceitará, no lugar dessa fatura, qualquer fatura comercial preparada por outros meios (manuscrita ou preparada 

por computador), desde que contenha as mesmas informações da fatura da Alfândega. A informação deverá ser em inglês ou francês;  

➢ Certificado de origem;  

➢ Outros documentos, dependendo do tipo do produto, tais como o certificado de inspeção de produtos cárneos.  

Para exportar carne para o Canadá é obrigatório o registo de estabelecimentos produtores junto da autoridade competente do país de destino e a apresentação de modelos 

de certificados acordados entre as Autoridades competentes. É também obrigatório o cumprimento de condições adicionais às da UE que se encontram descritas nos quadros 

infra.  

 

 

 

 

 

https://inspection.canada.ca/eng/1297964599443/1297965645317
https://www.dgav.pt/
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Quadro 11 Requisitos para exportação - Carne fresca de bovinos 

Carne 

Fresca 

de 

Bovinos 

A carne fresca, incluindo carne picada e preparados de carne, de bovinos domésticos (Bovinae), entendendo-se por carne fresca “todas as partes do 

animal próprias para consumo humano, frescas, refrigeradas ou congeladas” terão que cumprir com os seguintes requisitos: 

1. Foram preparadas num estabelecimento certificado para exportação para o Canadá e provêm de animais que foram examinados e considerados 

isentos de doenças e próprios para consumo humano, por inspeção ante mortem e post mortem no momento do abate, em conformidade com os 

Regulamentos (CE) n.º 852/2004, (CE) n.º 853/2004 e (CE) n.º 854/2004 que foram reconhecidos como equivalentes aos Meat Inspection Act and 

Regulations canadianos. 

2. A carne de bovino é derivada de animais que: 

2.1. Estiveram na UE desde que nasceram ou estiveram na UE durante os últimos 90 dias antes do abate; 

2.2. Nos últimos 90 dias, não estiveram em contacto com animais provenientes de um país ou de uma zona objeto de restrições, no momento do 

abate, no que se refere à febre aftosa; 

2.3. Foram tomadas todas as precauções para evitar o contacto direto ou indireto durante o abate, a transformação e o acondicionamento da 

carne e dos produtos à base de carne com qualquer produto ou subproduto animal derivado de bovinos de estatuto zoossanitário inferior; 

2.4. A carne e/ou os produtos à base de carne são derivados de bovinos que: 

2.4.1. Não foram sujeitos a um processo de atordoamento, antes do abate, com um dispositivo de injeção de ar comprimido ou gás na 

cavidade craniana ou por mielotomia, e foram adormecidos sem crueldade antes de sangrados, ou foram abatidos conforme a tradição 

judaica ou islâmica. 

2.4.2. A carne e os produtos à base de carne não contêm e foram preparados de modo a evitar a contaminação com os seguintes tecidos: 

a) o crânio, incluindo o cérebro, os gânglios do trigémeo e os olhos, a espinal medula, a coluna vertebral e as amígdalas faríngeas 

de todos os bovinos com 30 meses ou mais e o íleo distal de bovinos de todas as idades; 

b) carne separada mecanicamente do crânio e da coluna vertebral de bovinos com 30 meses ou mais. 
 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
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Quadro 12 Requisitos para exportação - Carne fresca de ovinos e caprinos 

Carne 

Fresca 

de 

Ovinos  

e 

Caprinos 

A carne e produtos cárneos de ovinos e caprinos, exceto os estáveis à temperatura ambiente comercialmente estéreis embalados em recipientes 

hermeticamente selados (latas ou sacos esterilizáveis) e as misturas de produtos para sopa liofilizados estáveis à temperatura ambiente, cubos de 

caldo e extratos de carne, terão que garantir que: 

1. São provenientes de ovinos e caprinos que: 

i) Estiveram na UE desde o seu nascimento ou permaneceram na UE nos 90 dias anteriores ao abate; 

ii) Não estiveram em contacto, nos últimos 90 dias com qualquer animal de um país ou zona sob restrições, na altura do      abate, devido à Febre 

Aftosa ou Peste dos Pequenos Ruminantes. 

iii) Não foram sujeitos a um processo de atordoamento antes do abate, com um dispositivo de injeção de ar ou gás comprimido na cavidade 

craniana, ou a um processo de mielotomia; e foram insensibilizados por meios que respeitam o bem-estar animal antes de serem sangrados, 

ou foram abatidos ao abrigo de um rito religioso; 

 Ou: No momento do abate os animais dos quais provém a carne tinham no máximo 12 meses de idade;  

 Ou: No momento do abate os animais tinham mais de 12 meses de idade, e não eram originários de uma exploração ou rebanho sob 

restrições devido a scrapie clássico e não foram abatidos como parte de um programa de controlo de scrapie; 

 Ou: No momento do abate, os animais tinham mais de 12 meses de idade, e eram originários de uma exploração ou rebanho sob 

restrições devido a scrapie clássico, e foram considerados aptos para consumo humano, em conformidade com o Regulamento (CE) n º 

999/2001. 

2. Foram tomadas todas as precauções para evitar o contato direto ou indireto durante o abate, processamento e embalagem das carnes e/ou 

produtos cárneos com qualquer produto animal ou subproduto derivado de animais de menor estatuto zoosanitário. 
 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
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Quadro 13 Requisitos para exportação - Carne fresca suínos 

Carne 

Fresca 

de 

Suínos 

A carne fresca, incluindo carne picada e preparados de carne, de suínos domésticos (Sus scrofa), entendendo-se como tal “todas as partes do animal 

próprias para consumo humano, frescas, refrigeradas ou congeladas” terão que cumprir com os seguintes requisitos: 

1. Foram preparadas num estabelecimento certificado para exportação para o Canadá e provém de animais que foram examinados e considerados, 

por inspeção ante mortem e post mortem no momento do abate, isentos de doença, em conformidade com os Regulamentos (CE) n.º 852/2004, 

(CE) n.º 853/2004 e (CE) n.º 854/2004 que foram reconhecidos equivalentes aos Meat Inspection Act and Regulations canadianos, e é própria para 

consumo humano. 

2. Toda a carne de suíno proveniente de suínos nascidos e criados num Estado-Membro da EU terão que: 

2.1. Ser derivada de animais que não estiveram em contacto nos últimos 90 dias com animais de um país ou zona não reconhecidos oficialmente 

como indemnes de febre aftosa (FA), peste suína africana (PSA) e doença vesiculosa dos suínos (DVS); 

2.2. não estiveram em contacto nos últimos 90 dias com animais de um país ou zona não oficialmente indemne de peste suína clássica (PSC); ou 

2.3. foram mantidos, nos últimos 90 dias, numa instalação que não se situa numa área submetida a controlo da PSC em suínos selvagens; ou 

2.4. foram mantidos numa área submetida a controlo da PSC em suínos selvagens que tinha sido sujeita a vigilância para verificar a ausência de 

PSC em conformidade com a Decisão 2008/855/CE da Comissão, tal como alterada; 

2.5. foram abatidos num estabelecimento aprovado e considerados isentos de quaisquer sinais que sugerissem a presença de PSC, FA, PSA e DVS 

em inspeção ante mortem e post mortem como declarado no ponto 1. 

3. Foram tomadas todas as precauções para evitar o contacto direto ou indireto durante o abate, a transformação e o acondicionamento da carne 

de suíno com qualquer produto ou subproduto animal derivado de animais de estatuto zoosanitário inferior. 
 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 
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Em jeito de síntese, não obstante exista abertura do mercado canadiano para exportar os produtos que são objeto do presente estudo de mercado, existe um quadro 

regulatório exigente que requer a emissão de licenças e certificados para a tornar possível. 

Em acrescento à informação acima referida por espécies, todos os produtos devem ser acompanhados de um certificado sanitário veterinário emitido em Portugal que 

demonstre que os animais não possuem doenças infeciosas. Se a informação contida no certificado fornecido for insuficiente, poderão ser necessários outros certificados 

adicionais.  

Os animais de descendência de raça pura – raças autóctones - devem ser acompanhados de um certificado correspondente emitido pela associação de criadores 

responsável no país de origem. 

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 14 Requisitos de rotulagem 

 

Fonte: Canadian Food Inspection Agency, 2020 

A rotulagem dos produtos 
deve ser bilingue - inglês e 

francês

Peso (em unidades 
métricas), nome da série e 

código do lote

Nome e morada do 
importador, do exportador 

e do produtor

Lista de ingredientes e 
componentes (em ordem 

descendente de proporção 
em peso)

País de origem

Declaração das fontes de 
alergénios alimentares 

comuns, fontes de glúten e 
sulfitos adicionados que 

estão presentes em 
alimentos pré-embalados

Nome comum específico da 
espécie

Informação nutricional, 
validade e instruções de 

armazenamento

Quantidade líquida

Os rótulos de produtos à 
base de carne devem ter 
sido registados antes da 

exportação



  

32 

A Pauta Aduaneira canadiana segue o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) e os direitos aduaneiros que recaem sobre a importação de 

mercadorias podem ser consultados no site da Canada Border Services Agency – Customs Tariff. A maioria dos produtos comunitários importados, está sujeita a um tratamento 

preferencial (isenção/redução de direitos aduaneiros) no âmbito do CETA.  

Para que os bens comunitários possam beneficiar de isenção/redução dos direitos aduaneiros aquando da sua entrada no mercado canadiano os mesmos devem ser 

acompanhados de um certificado de origem comunitária (declaração específica) na fatura, ou qualquer outro documento comercial que identifique os produtos em questão 

de uma forma suficientemente pormenorizada para permitir a sua identificação, emitido por um exportador registado no Sistema de Exportador Registado (sistema REX). Em 

Portugal, o registo pode ser feito no Portal das Finanças (Serviços Aduaneiros).  

Para além dos regimes aduaneiros, importa referir que o imposto sobre os produtos e serviços (Good and Services Taxes – GST – em Portugal, equiparado ao IVA) tem um 

valor fixo de 5%, no entanto, em alguns produtos, existe isenção total do mesmo, como no pão, leite, grãos, frutas e vegetais, e itens alimentícios que são considerados bens 

de primeira necessidade; equipamentos médicos e serviços educativos. Assim, no que respeita as trocas comercias de carne, existe aplicação de tarifa 0% entre Portugal e o 

Canadá para todos os produtos ao abrigo do presente estudo (carne de espécies bovinas, caprinas, ovinas e suínas).  

 

  

https://www.cbsa-asfc.gc.ca/trade-commerce/tariff-tarif/2021/menu-eng.html
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal 

no Canadá 

645, Island Park Drive 

Ottawa, Ontario 

K1Y 0B8  

+1 613  729 29 22 

 

+1 613  729 08 83 

 

E-mail: ottawa@mne.pt 

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

Consulado-Geral de 

Portugal em Toronto 

438 University Avenue, Suite 1400, Box 41 

Toronto, Ontario  

M5G 2K8 

 

+1 416 217 09 66 
E-mail: consulado.toronto@mne.pt 

Website: https://toronto.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/ 

Consulado-Geral de 

Portugal em Montreal  

2020 boulevard Robert-Bourassa, suite 2425 

Montreal, Québec 

H3A 2A5 

+1 514 499 03 59 
E-mail: consulado.montreal@mne.pt  

Website: https://montreal.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/  

Consulado-Geral de 

Portugal em Vancouver 

Suite 920-925 West Georgia Street 

Vancouver, British Columbia 

V6C 3L2 

+1 604 688 65 14 
E-mail: consulado.vancouver@mne.pt  

Website: https://vancouver.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/  

Embaixada do Canadá 

em Portugal 

Av. da Liberdade, 198/200 – 3º 

1269-121 Lisboa  +351 213 164 600 
E-mail: lsbon@international.gc.ca 

Website: www.canadainternational.gc.ca/portugal/ 

mailto:ottawa@mne.pt
https://otava.embaixadaportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:consulado.toronto@mne.pt
https://toronto.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:consulado.montreal@mne.pt
https://montreal.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:consulado.vancouver@mne.pt
https://vancouver.consuladoportugal.mne.gov.pt/pt/
mailto:lsbon@international.gc.ca
http://www.canadainternational.gc.ca/portugal/
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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 - 

Toronto 

438 University Avenue, Suite 1400 

Toronto, Ontario  

M5G 2K8  
+1 416 921 49 25 

E-mail: aicep.toronto@portugalglobal.pt 

Website: http://www.portugalglobal.pt 

FPCBP - Federação de 

Empresários e 

Profissionais Luso-

Canadianos 

1136 College Street 

Toronto, Ontario, 

M6H 1B6 
+1 416 537 88 74 

E-mail: info@fpcbp.com 

Website: http://www.fpcbp.com 

Câmara de Comércio 

Luso - Canadiana 

P.O. Box 145  

Edmonton, Alberta  

T5J 5G9 
+1 780 476 90 99 

E-mail: info@canada-portugal.com 

Website: www.canada-portugal.com 

Direção-Geral de 

Alimentação e 

Veterinária (DGAV) 

Campo Grande, 50 

1700-093 Lisboa 
+351 213 239 500 

E-mail: dirgeral@dgav.pt 

Website: https://www.dgav.pt/  

Canadian Meat Council 

– Conselho Canadense 

de Carne 

220 Laurier Ave West, Suite 930 

Ottawa, Ontario 

K1P 5Z9 
+1 613 729 39 11 

E-mail: info@cmc-cvc.com 

Website: https://cmc-cvc.com/ 

Canadian Cattlemen’s 

Association - 

180, 6815 – 8th Street NE 

Calgary, Alberta 

T2E 7H7 
+1 403 275 85 58 E-mail: feedback@cattle.ca 

mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.toronto@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:info@fpcbp.com
http://www.fpcbp.com/
mailto:info@canada-portugal.com
http://www.canada-portugal.com/
mailto:dirgeral@dgav.pt
https://www.dgav.pt/
mailto:info@cmc-cvc.com
https://cmc-cvc.com/
mailto:feedback@cattle.ca
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Associação Canadense 

de Criadores de gado 

1101, 350 Sparks St. 

Ottawa, Ontario 

K1R 7S8 
+1 613 233 93 75 

E-mail: ottawa-admin@cattle.ca 

Website: https://www.cattle.ca/ 

Canadian Beef 

6715 – 8th Street NE, Suite 146 

Calgary, Alberta 

T2E 7H7 
+1 403 275 58 90 

E-mail: info@canadabeef.ca 

Website: https://canadabeef.ca/ 2550 Argentia Road, Suite 210 

Mississauga, Ontario 

L5N 5R1 
+1 905 821 49 00 

Canadian Beef Breeds 

Council - Conselho 

Canadense de Raças de 

Bovinos 

180- 6815 8th St. NE 

Calgary, Alberta  

T2E 7H7 
+1 403 730 03 50 

E-mail: mlatimer@beefbreeds.ca 

Website: https://www.canadianbeefbreeds.com/ 

 

Canadian Pork Council – 

Conselho Canadense de 

Suínos 

900-220 Laurier Ave. W.,  

Ottawa Ontario  

K1P 5Z9 
+1 613 236 92 39 

E-mail: info@cpc-ccp.com 

Website: https://www.cpc-ccp.com/ 

 

Canada Pork 

220 Laurier Avenue West, Suite 900 

Ottawa, Ontario,  

K1P 5Z9 
+1 613 236 98 86 

E-mail: info@canadapork.com 

Website: http://www.canadapork.com/en-ca/index.html 

Canadian Swine 

Breeders Association - 

Associação Canadense 

de Criadores de Suínos 

408 Dundas Street, suite 2 

Woodstock, Ontario 

N4S 1B9 
+1 519 421 23 54 

E-mail: info@canswine.ca 

Website: http://72.143.32.2/canswine/  

 

mailto:ottawa-admin@cattle.ca
https://www.cattle.ca/
mailto:info@canadabeef.ca
https://canadabeef.ca/
mailto:mlatimer@beefbreeds.ca
https://www.canadianbeefbreeds.com/
mailto:info@cpc-ccp.com
https://www.cpc-ccp.com/
mailto:info@canadapork.com
http://www.canadapork.com/en-ca/index.html
mailto:info@canswine.ca
http://72.143.32.2/canswine/
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Canadian Sheep 

Federation - Federação 

Canadense de Ovinos 

PO Box 10 

Williamsburg, Ontario 

K0C 2H0 
+1 613 652 18 24 

E-mail: info@cansheep.ca 

Website: http://www.cansheep.ca/index.html 

Canadian Meat Goat 

Association - 

Associação Canadense 

de Carne de Cabra 

155, Ave des Erables 

St.Gabriel de Kamouraska, Quebec 

G0L 3E0 
+ 1 418 315 07 77 

E-mail: info@canadianmeatgoat.com 

Website: https://canadianmeatgoat.com/ 

 

  

mailto:info@cansheep.ca
http://www.cansheep.ca/index.html
mailto:info@canadianmeatgoat.com
https://canadianmeatgoat.com/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

AEROPORTOS NO CANADÁ  

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

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

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

CORONAVÍRUS (COVID-19) NO CANADÁ - ESTATÍSTICAS E FACTOS (STATISTA, 2021) 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

COVID-19 NO CANADÁ: UMA ATUALIZAÇÃO DE SEIS MESES SOBRE IMPACTOS SOCIAIS E ECONÓMICOS 

DADOS ESTATÍSTICOS DO CANADÁ (STATISTICSCANADA) 

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 – CANADÁ (PORTUGALEXPORTA, AICEP)  

PERFIL DO PAÍS CANADÁ 

RELAÇÕES TRANSATLÂNTICAS: OS EUA E O CANADÁ (PARLAMENTO EUROPEU) 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=CA
https://getbybus.com/en/blog/airports-canada/
https://www.iberglobal.com/files/business_climate_eiu.pdf
https://www.statista.com/statistics/271244/distribution-of-the-workforce-across-economic-sectors-in-canada/
https://www.statista.com/statistics/442461/per-capita-meat-consumption-by-type-canada/
https://www.statista.com/topics/6192/coronavirus-covid-19-in-canada/
https://www.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-631-x/11-631-x2020003-eng.htm#b
https://www150.statcan.gc.ca/n1/en/type/data?text=gross+domestic+product+per+capita
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
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=CA
https://myaicep.portugalexporta.com/mercados-internacionais/ca/canada?setorProduto=-1
https://www.nordeatrade.com/en/explore-new-market/canada/economical-context?vider_sticky=oui
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/174/relacoes-transatlanticas-os-eua-e-o-canada
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf
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WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

 

AGRI-FOOD (CANADA’S ECONOMIC STRATEGY TABLES) 

AGRI-FOOD PROCESSING SECTOR (INVEST IN CANADA) 

ASSOCIAÇÕES DE CARNE (GOVERNMENT OF CANADA) 

CANADÁ - OPORTUNIDADES E DIFICULDADES DO MERCADO (AICEP) 

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

EXPORTAÇÃO PARA PAÍSES TERCEIROS - GÉNEROS ALIMENTÍCIOS E SUBPRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DGAV) 

EXPORT INTELLIGENCE – CANADÁ 

FICHA DE MERCADO – CANADÁ (AICEP) 

FLASH DE MERCADO – CANADÁ (AEP) 

GUIA HALAL (AGRIEXPORT) 

GUIA KOSHER (AGRIEXPORT) 

REQUISITOS PARA EXPORTAÇÃO – CANADÁ (DIREÇÃO-GERAL DE ALIMENTAÇÃO E VETERINÁRIA – DGAV) 

THE FOOD AND BEVERAGE MARKET ENTRY HANDBOOK: CANADA (EUROPEAN COMMISSION) 

VANTAGENS DO CETA (EUROPEAN COMISSION) 

VISÃO GERAL: IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE CARNE (GOVERNMENT OF CANADA)  

 

  

  

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2020/October/weo-report?c=156,&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.ic.gc.ca/eic/site/098.nsf/vwapj/ISEDC_Agri-Food_E.pdf/$file/ISEDC_Agri-Food_E.pdf
https://www.international.gc.ca/investors-investisseurs/assets/pdfs/download/vp-agri_food.pdf
https://www.agr.gc.ca/eng/canadas-agriculture-sectors/animal-industry/red-meat-and-livestock-market-information/associations/?id=1415860000122
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/ODMCanad/
https://www.gee.gov.pt/en/docs/doc-o-gee-2/estatisticas-de-comercio-bilateral/canada/1521-comercio-internacional-de-portugal-com-canada/file
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/
http://www.exportribatejo.com/Content/uploads/ficheiro/19/Export-Intelligence-Canada-Final.pdf
http://www.revista.portugalglobal.pt/AICEP/Documentos/FMCanada/
https://www.portugalbusinessontheway.com/wp-content/uploads/2020/01/AEP_BOW_Flash-de-mercado_Canad%E2%80%A0-v2.0.pdf
http://www.agriexport.pt/Files/Uploads/guia_halal_digital.pdf
http://www.agriexport.pt/Files/Uploads/guia_kosher_digital.pdf
https://www.dgav.pt/comerciointernacional/conteudo/exportacao-para-paises-terceiros/generos-alimenticios-e-subprodutos-de-origem-animal/generos-alimenticios-de-origem-animal/requisitos-para-exportacao/canada/
https://ec.europa.eu/chafea/agri/sites/chafea/files/handbook-canada-2018_en.pdf
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/3e2290c6-433c-11e6-9c64-01aa75ed71a1
https://inspection.canada.ca/importing-food-plants-or-animals/food-imports/food-specific-requirements/importing-meat-products/eng/1545799257612/1545799287057


 

 

 


