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A China apresenta-se como a segunda potência económica mundial, a seguir aos Estados Unidos da América, é a primeira exportadora mundial e a maior detentora de 

reservas cambiais do mundo, situando-se na primeira posição em número de habitantes.  

O desempenho de sucesso da China no panorama económico e financeiro mundial deve-se essencialmente ao seu crescimento como um dos principais “motores” da economia 

mundial, a magnitude do seu setor produtivo que sustenta em larga medida o andamento da oferta mundial, designadamente em termos de preços de matérias-primas e é 

detentora do maior montante de reservas financeiras do mundo.  

Simultaneamente, a China passou por um processo de transformação de uma economia estatal e planificada para uma economia mais orientada para o mercado, encontrando-

se num processo de transição de uma economia agrícola e rural para uma economia urbana, baseada na indústria e nos serviços, e de uma economia fechada para uma 

economia aberta às trocas internacionais de bens e de capital. 

A China detém duas regiões administrativas especiais (RAE), Hong Kong e Macau, que se regem pelo princípio “um país, dois sistemas”, pois os respetivos Governos possuem 

uma grande autonomia em matéria de comércio, fiscalidade, finanças e regulamentação, bem como um sistema próprio de justiça e de economia de mercado. 

Quadro 1 Fatores económicos China 
 

Indicadores Valor 2020 (e) 

Produto Interno Bruto (PIB)  12.242,1 Mil Milhões € 

PIB per capita 8.717,00 € 

PIB Taxa de Crescimento 

Anual 
2,3% 

Taxa de Inflação 2,5% 

Taxa de Desemprego 3,8% 

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

Embora a China tenha um dos PIB de crescimento mais rápido do mundo, o crescimento económico desacelerou abruptamente para 2,3%, contra 5,8% em 2019, devido ao 

impacto da pandemia COVID-19. Está previsto que a economia possa registar um incremento de 8,5% em 2021, considerando improvável a necessidade de existirem outras 

restrições a nível nacional para conter a pandemia, podendo ser suficientes medidas tomadas localmente.  
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No final de 2020, a inflação atingiu os 2,4% e deve cair para 1,2% e 1,9% em 2021 e 2022. Em 2021, o desafio mais imediato do país está relacionado com os impactos 

económicos, sociais e de saúde pública causados pela pandemia COVID-19. O país tem registado baixas taxas de desemprego nos últimos anos, devendo-se, em grande parte, 

à nova economia digital e ao empreendedorismo. No entanto, muitos estudos afirmam que os números do governo não são fiáveis, uma vez que leva em consideração apenas 

o emprego nas áreas urbanas e não tem em consideração os trabalhadores emigrantes que chegam ao país todos os anos. Assim, apesar do contexto global, a taxa de 

desemprego aumentou apenas ligeiramente de 3,6% para 3,8% em 2020. 

A China tem uma economia altamente diversificada, dominada pelos setores industrial e agrícola. De facto, a China é o país com mais população do mundo e um dos maiores 

produtores e consumidores de produtos agrícolas. Este setor representa 7,1% do PIB e emprega 24,7% da população ativa. O país distingue-se por ser o maior produtor a 

nível mundial de cereais, arroz, batata e chá, e, em termos pecuários, domina a criação de ovinos e suínos. O país é rico em recursos naturais e possui reservas significativas 

de carvão, sendo também líder na produção de certos minérios, possuindo reservas significativas de petróleo e gás natural, tornando o país o 5.º maior produtor de petróleo 

em 2020. Neste setor, o país tem feito esforços no sentido de transformar, modernizar e diversificar a agricultura para aumentar a produtividade.  

No que se refere ao setor industrial, este contribui com aproximadamente 39% do PIB e é responsável por empregar 28,2% da população ativa. O desenvolvimento económico 

da China foi impulsionado, principalmente, pelo desenvolvimento de um setor industrial competitivo e voltado para o comércio externo. De facto, a China tornou-se num dos 

principais destinos para a terceirização de unidades fabris globais graças ao mercado de trabalho que possui uma mão de obra barata, embora os custos tenham aumentado 

nos últimos anos. Assim, mais de metade das exportações chinesas são feitas por empresas de capital estrangeiro.  

O setor dos serviços representa cerca de 54% e emprega 47% da população ativa. Embora a participação do setor no PIB tenha aumentado nos últimos anos, verifica-se que 

o desenvolvimento do setor tem sido limitado pelo foco do país nas exportações da indústria e pelas barreiras ao investimento no setor. No entanto, o governo chinês tem-

se concentrado cada vez mais neste setor, especialmente em subsetores como finanças, logística, educação, saúde e pretende também apostar na exportação de transportes, 

no turismo e construção. 

O país apresenta, assim, vários desafios como o envelhecimento da população e redução da população ativa, falta de abertura do sistema político e questões de 

competitividade numa economia dependente de altos gastos de capital e expansão do crédito. Permanece uma grande lacuna entre o padrão de vida das cidades e o campo, 

entre as zonas urbanas da costa chinesa e o interior e oeste do país, bem como entre as classes médias urbanas.  
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A China constitui-se como o maior exportador a nível mundial e ocupa o 2.º lugar entre os maiores importadores do mundo, ficando atrás dos Estados Unidos da América, 

representando 15,1% das exportações mundiais e 11,8% das importações.  

Apesar do país possuir políticas rígidas, este é bastante aberto ao comércio externo, que representado 35,7% do PIB. De facto, apesar da pandemia COVID-19, o país 

apresentou uma ligeira diminuição das exportações e importações, mostrando não ter sido muito afetado.  

As RAE de Macau e Hong Kong têm beneficiado, desde a sua passagem para a soberania chinesa, das novas oportunidades criadas pelo rápido crescimento da China 

continental. As suas economias são altamente dependentes do comércio internacional, com uma envolvente favorável ao desenvolvimento da atividade empresarial e dos 

negócios, e funcionam como plataformas facilitadoras do comércio com a China continental e outros países asiáticos.  

Macau e Hong Kong mantêm um forte relacionamento económico e comercial com a China continental, por via da celebração de Acordos de Parceria Económica Reforçada, 

que prevê a aplicação pela China de medidas de liberalização no setor do comércio de mercadorias e serviços, funcionando, desta forma, como canais a privilegiar no acesso 

à China continental. Hong Kong, em particular, continua a ser conotado como um dos regimes mais transparentes e liberais em matéria de investimento estrangeiro e uma 

das economias mais abertas e orientadas para o mercado a nível mundial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 2 Balança Comercial de Bens da China 

Indicadores 
2019 

(Mil Milhões €) 

2020 

(Mil Milhões €) 

Exportações (E) 2.231,9 2.269,7 

% Exportações no PIB 18,5% 18,5% 

Importações (I) 1.848,1 1.801,0 

% Importações no PIB 17,3% 16% 

Saldo (E - I) 383,8 468,7 

Posição no “ranking” mundial 

Como exportador 1.º 1.º 

Como importador 2.º 2.º 
 

Fonte: International Trade Centre (ITC); World Bank 
Acedido em março de 2021 
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O comércio tornou-se uma parte cada vez mais importante da economia geral da China e tem sido uma ferramenta significativa usada para a modernização económica. 

Assim, o país apresenta valores elevados na importação de máquinas e aparelhos que representa 36,0%, os combustíveis minerais (13,0%), os minerais e minérios (9,6%), os 

produtos químicos (7,3%) e os produtos agrícolas (6,5%). 

Como principais fornecedores inclui-se Taiwan que representa 9,8% das importações da China, seguindo-se o Japão (8,5%), Coreia do Sul (8,4%), os Estados Unidos da Améria 

(6,6%) e Austrália (5,6%). 

No que respeita as exportações, destaca-se os Estados Unidos da América, que representam 17,5% do total, seguindo-se Hong Kong (10,5%), Japão (5,5%), Vietname (4,4%) 

e Coreia do Sul (4,3%). Os principais grupos de produtos exportados incluem as máquinas e aparelhos (44,4%), os metais comuns (6,8%), as matérias têxteis (6,0%), os produtos 

químicos (5,3%) e o vestuário (4,8%). 

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

 

 

 17,5% EUA  
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 4,3% Coreia do Sul 

 57,8% Resto do mundo 

 

 

 

 9,8% Taiwan 

 8,5% Japão 
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Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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Acedido em março de 2021  
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O mercado da China assume uma posição com algum relevo no contexto do comércio internacional português de bens e serviços, no entanto, o saldo da balança comercial é 

bastante desfavorável para Portugal. Em 2020, a quota da China foi de 1,1% enquanto cliente e de 4,5% como fornecedor, ocupando assim o 6.º lugar ao nível das importações 

de Portugal e o 15.º nas exportações. Assim, no âmbito do comércio internacional de bens, o mercado chinês tem maior relevância como fornecedor do que enquanto cliente 

de Portugal.  

O relacionamento económico entre Portugal e a China tem vindo a assumir uma cada vez maior relevância e um crescimento notável em todas as suas facetas (designadamente 

comércio, investimento e turismo). Esta importância foi reconhecida através do desenvolvimento de um quadro específico de cooperação e comércio que envolvesse a China 

e os países lusófonos, que levou à constituição, em 2003, de um Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Oficial Portuguesa (PLP), 

com o Secretariado Permanente em Macau. De facto, as relações económicas com a China foram, historicamente e inteiramente canalizadas através de Macau, que se assume 

como uma plataforma facilitadora de acesso à China Continental. 

Portugal possui relevância para a China como meio de investimento que se traduz na existência de projetos concretos de grandes investidores chineses, nomeadamente no 

setor das energias, efetuados pelas empresas CTG - China Three Gorges na EDP e State Grid na REN 

 No entanto importa realçar que apesar de existirem relações históricas com a China através de Macau, que 

é um fator de aproximação importante, considera-se que Portugal está “atrasado” em relação aos países 

da União Europeia, verificando-se que a nossa penetração no mercado é relativamente fraca, pelo que é 

necessário dirigir esforços no sentido de apostar numa relação de longo prazo.  

Assim, no que respeita a balança comercial com a China, verifica-se que é deficitária para Portugal, tendo 

apresentado um défice de 2.499 milhões de euros em 2020.  

Os principais grupos de produtos importados foram as máquinas e aparelhos (42,9%), as matérias têxteis 

(12,5%), os produtos químicos (7,2%), os metais comuns (7,1%) e os plásticos e borracha (4,9%). 

As nossas exportações de mercadorias para o mercado chinês são constituídas por um leque diversificado 

de produtos, sendo de destacar pastas celulósicas e papel (14,0%), os minerais e minérios (12,9%), os 

produtos agrícolas (12,4%), os metais comuns (11,7%) e as máquinas e aparelhos (11,4%). Em termos de 

oportunidades de negócio, a China poderá ser um mercado interessante para áreas como o setor 

agroalimentar, smart cities, inteligência artificial, soluções e equipamentos de tecnologia avançada, 

cuidados de saúde e life sciences, indústria de tecnologia verde e mobilidade elétrica, entre outras. 

Quadro 3 Comércio internacional de mercadorias de Portugal com a 
China 

INDICADORES 
2019 

(Milhões €) 

2020 

(Milhões €) 

Importações (E) 2.953,0 3.067,2 

Exportações (I) 601,9 567,4 

Saldo (E - I) -2.351,1 -2.499,8 

Peso do mercado em Portugal 

Importações 3,7% 4,5% 

Exportações 1% 1,1% 

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

 

  

Definir uma estratégia de 
entrada com um alto grau de 

preparação,  para além de 
focada em objetivos concretos, 
tendo igualmente em conta as  
enormes exigências técnicas 
requeridas pelas autoridades 

chinesas. 

É necessário ter em conta que 
se trata de um mercado cuja 

língua de negócios é o 
mandarim, pelo que o domínio 

do idioma por parte dos 
representantes das empresas, 
ou dos seus tradutores, é parte 

importante.

A abordagem ao mercado 
passa ainda por uma presença 

assídua no país.

A cultura corporativa das 
organizações chinesas 

diferencia-se por apresentar 
estruturas hierárquicas rígidas.

A tomada de decisão é mais 
lenta e normalmente efetuada 

com grande deferência em 
relação aos líderes.

Na cultura de negócios da 
chinesa, as relações 

profissionais e pessoais 
sobrepõem-se com frequência.

Aconselha-se aos empresários 
portugueses, na abordagem ao 
mercado, o desenvolvimento 

de uma relação pessoal com os 
interlocutores, evitando 

situações de constrangimento 
social.

É expectável que o cartão de 
visita apresente informação 
em inglês, de um lado, e em 
chinês do outro, e a troca de 
cartões deverá ser realizada 

com as duas mãos, com o lado 
chinês virado para cima. 
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A produção agrícola na China é intensiva, centrada na quantidade e não na qualidade, uma vez que tem de satisfazer as necessidades da sua população, que, pelo seu número 

torna incontornável a importação de bens alimentares.  

A China continua a ser um mercado importante para os produtores agrícolas da União Europeia, verificando-se perspetivas de crescimento o que cria oportunidades para os 

produtores europeus. Vários fatores contribuíram para um aumento da procura de alimentos e bebidas importados de alta qualidade e os consumidores estão a tornar-se 

mais exigentes e ativos na procura de uma maior variedade de produtos de alta qualidade, únicos e seguros. Produtos com Indicações Geográficas (IG), que indiquem a 

autenticidade, variedade, qualidade, tradição e património do produto, estão bem posicionados em relação às tendências de mercado na China. 

O crescimento do mercado chinês pela procura de produtos de qualidade importados e, também, nacionais, tem sido impulsionado por uma série de fatores, dos quais os 

mais significativos se referem ao aumento do rendimento disponível, o aumento da classe média e a urbanização. Estes fatores acentuaram o impacto das novas tendências 

na procura, incluindo a diversificação dos padrões dietéticos, preocupações com a segurança alimentar e estilos de vida mais saudáveis, que estão a impulsionar o mercado 

de produtos, importados e nacionais, de maior qualidade. Apesar da forte procura, os produtos alimentares importados estão a enfrentar uma concorrência crescente de 

melhorias na qualidade dos produtos nacionais chineses. 

Os consumidores chineses demonstram uma diversificação na sua alimentação verificando-se uma diminuição do consumo de produtos básicos como grãos, enquanto de 

assiste a um aumento do consumo de carne, lacticínios, frutas e legumes frescos. Verifica-se, igualmente, um aumento do interesse pela procura de produtos de outras 

culturas. De facto, os consumidores chineses estão a tornar-se mais sofisticados com uma classe média em expansão. Estas tendências, significam que há agora cada vez mais 

consumidores chineses dispostos a pagar por produtos premium de maior qualidade em geral, incluindo alimentos importados de alta qualidade e autênticos. Espera-se que 

esta tendência continue forte como resultado do aumento dos níveis de rendimento e da maior exposição a influências estrangeiras, através de viagens e do aumento de 

plataforma de comércio eletrónico. 

No que se refere ao consumo de carne, na China, o consumo de carne tem um valor simbólico e normalmente reflete o estatuto social na esfera pública. A China é um país 

de grande diversidade cultural, verificando-se variações no critérios e hábitos de compra de carne. A carne de porco desempenha um papel crucial nos hábitos alimentares 

chineses, estando associada a eventos importantes como casamentos, funerais e outros eventos. No entanto, devido a algumas mudanças nos padrões da procura e o aumento 

da oferta resultante do recente acesso de alguns países ao mercado de carne de bovino da China, faz com que a carne de vaca e de vitela seja cada vez mais escolhida como 

alternativa, sendo que o número de consumidores que podem comprar carne de bovinos importada, é relativamente baixo, uma vez que constituem opções mais 

dispendiosas. 

O governo chinês tem, ao longo dos últimos anos, salientado a importância de diminuir o consumo de gorduras, sal e açúcar, incentivando, principalmente, a diminuição do 

consumo de carne, de forma a reduzir os índices de obesidade infantil e problemas cardíacos, frequentes no país. Aliado a estas questões, junta-se as questões ambientais e 
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mudanças climáticas. Assim, verifica-se que a maioria dos consumidores chineses decide reduzir o consumo de produtos de carne devido a preocupações de saúde e/ou 

mudança de estilo de vida, o que se aplica nomeadamente às zonas urbanas do país. 

É importante salientar que existem diferenças geográficas no consumo de carne. Como os consumidores em zonas urbanas mais desenvolvidas têm maior acesso à 

refrigeração, permitindo melhores opções de armazenamento e consumo, serão mais propensos a comprar carnes refrigeradas ou congeladas e, assim, dependerão menos 

dos mercados “húmidos” (wet markets). No sudoeste e oeste da China são consumidos mais produtos de aves, carne de vaca e borrego devido a grandes populações de 

minorias étnicas muçulmanas. O este e o nordeste da China possuem um maior número de consumidores que apostam num estilo de vida saudável e, por isso, são os mercados 

mais recetivos a produtos de qualidade. Como curiosidade, refere-se que os consumidores chineses têm uma forte preferência por miudezas considerados menos desejáveis 

no Ocidente, considerando como iguarias pés de galinha, pescoço de pato, e tripas de carne de vaca.  

Assim, foi possível perceber que a China é um importante consumidor de carne, com um consumo per capita anual de 55,7 kg, demonstrando uma preferência pelo consumo 

de carne de porco, seguindo-se a carne de aves em 2.º e a carne de bovinos em 3.º.  

No que respeita a repartição do comércio internacional de carne da China, denota-se que o país o principal importador destes produtos, ocupando o 1.º lugar no panorama 

mundial, absorvendo 22,4% das importações mundiais. Como principais produtos importados salienta-se a carne suína (0203), que ocupa o 1.º lugar, carne de bovinos 

congelada (0202) a ocupar o 2.º lugar, carne de aves em 3.º, carne de ovinos e caprinos (0204) em 5.º, carne de bovino fresca ou refrigerada (0202) em 6.º lugar e carnes e 

miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210) a ocupar a 9.ª posição. 

No que respeita as exportações, denota-se que a China, não possui uma representatividade significativa a nível mundial, sendo que os produtos mais exportados 

correspondem a carne de aves, carne de suínos (0203) em 2.º, carne de ovinos e caprinos (0204) em 4.º, carnes e miudezas comestíveis salgadas ou em salmoura (0210) a 

ocupar a 5.ª posição, carne de bovinos congelada (0202) em 7.º e a carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) a ocupar os últimos lugares (9.º).  

 Em jeito de conclusão, verifica-se que a China apresenta oportunidades para as empresas europeias, nomeadamente, com o aumento pela preocupação com a saúde 

refletindo-se numa procura de carne fresca de qualidade, mudanças no tipo de carne consumida e insuficiência da produção doméstica para responder à procura. No entanto, 

importa referir que a China apresenta um quadro regulamentar complexo no que diz respeito ao fornecimento internacional de carne, assim como, dificuldades de transporte 

para o interior do país. 

  

No que respeita o consumo de carne de bovinos, verifica-se que na China, este é o 3.º tipo de carne consumido, com um consumo per capita de 4,1 kg. Verifica-se um maior 

valor nas transações de carne de bovinos congelada (0202) que ocupa o 2.º lugar nas importações do país, enquanto nas exportações, ocupa os últimos lugares, mostrando 

que a China possui uma representatividade baixa no comércio internacional de carne de bovinos.  
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Assim no que se refere às importações de carne de bovinos congelada (0202) verificou-se que, no período compreendido entre 2019 e 2020, o país registou um aumento de 

20,8% do valor, enquanto as exportações diminuíram 52%. 

Como produtos importados destaca-se principalmente a tipologia “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) que representou em 2020, 92,1% do total 

das importações, tendo sido a tipologia que apresentou um aumento significativo nas importações, de 22,7%. De seguida, apresenta-se “carnes de bovinos, não desossadas, 

frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) com uma quota de 7,8%, e, por fim, “carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou refrigeradas” 

(020110) que correspondeu à única tipologia a apresentar um decréscimo acentuado de 72,7%, no período entre 2019 e 2020.  

O Brasil apresenta-se como o maior fornecedor de carne de bovinos congelada da China, aglomerando 42,7% das importações do país, destacando-se também, a Argentina 

(21,2%) e a Austrália (12,4%)  

No que respeita as exportações, verifica-se que a China possui um valor muito reduzido nas trocas comerciais, onde se destaca “carnes desossadas de bovinos congeladas” 

(020230) que reúne 96,1% do total e “carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020220) que representa apenas 3,9%. 

As exportações dirigem-se principalmente para a Austrália e Hong Kong que representam 33,7% e 31,7%, respetivamente, salientando-se ainda, a Irlanda (18%).  

No que respeita a carne de bovinos fresca ou refrigerada (0201) é possível verificar que a China, em 2020, não exportou esta categoria de produtos. No entanto, as 

importações aumentaram 34,8%, apresentando importação de apenas duas tipologias:  “carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas” (020130) com uma quota de 

97% e aumento de 37,1%, entre 2019 e 2020, e  “carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas (exceto carcaças e meias carcaças)” (020120) que representa 3%, 

tendo registado um decréscimo de 12,1% no período referido.  

Os principais fornecedores de carne de bovinos fresca ou refrigerada na China são a Austrália que representa 70,8% das importações do país, seguido da Nova Zelândia 

(14,2%) e Estados Unidos da América (10,9%).  
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Quadro 5 Importações e Exportações de carne de animais da espécie bovina no China // 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 
264,9 100,0 0,1 100,0 -264,8 357,2 100,0 0 0 -357,2 34,8% -100,0% 

020110 
Carcaças e meias carcaças, de bovinos, frescas ou 

refrigeradas 
0  0 0  0 0 0  0 0 0 0 ---  --- 

020120 
Carnes de bovinos, não desossadas, frescas ou refrigeradas 

(exceto carcaças e meias carcaças) 
12,1 4,6 0,1 100,0 -12,0 106,3 3,0 0 0 -106,3 -12,1% -100,0% 

020130 Carnes desossadas de bovinos, frescas ou refrigeradas 252,8 95,4 0  0 -252,8 346,5 97,0 0 0 -346,5 37,1% ---  

0202 Total - Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 7.084,9 100,0 1,4 100,0 -7.083,5 8.561,2 100,0 0,7 100,0 -8.560,5 20,8% -52,0% 

020210 Carcaças e meias carcaças, de bovinos, congeladas 8,2 0,1 0 0  -8,2 2,2 0,0 0 0 -2,2 -72,7%   

020220 
Carnes de bovinos, não desossadas congeladas (exceto 

carcaças e meias carcaças) 
649,1 9,2 0,0 0,1 -649,1 670,4 7,8 0,0 3,9 -670,3 3,3% 2500,0% 

020230 Carnes desossadas de bovinos congeladas 6.427,6 90,7 1,4 99,9 -6.426,2 7.888,6 92,1 0,6 96,1 -7.888,0 22,7% -53,8% 

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

A carne de porco corresponde ao principal tipo de carne consumida na China, com um consumo anual per capita de 30,6 kg, ocupando o 1.º lugar nas importações e o 2.º 

nas exportações.   

No período compreendido entre 2019 e 2020, constata-se que as importações registaram um aumento significativo de 158,5% enquanto as exportações apresentaram um 

decréscimo de 38%, salientando-se um saldo da balança comercial globalmente negativo.  

Relativamente às importações, é possível verificar que existe uma preferência por carnes de animais da espécie suína congeladas que representa 99,8% das importações do 

país, salientando-se assim: 
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➢ “carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias carcaças, pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados), congeladas” (020329) que representa 79% 

do total; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) com uma quota de 20,8%; 

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

representa 0,1%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) com uma quota de 0,1%. 

A Espanha corresponde ao principal fornecedor de carne de porco da China, representando 22,5%, seguindo-se os Estados Unidos da América (13,8%) e o Brasil (13,2%).  

No que respeita às exportações, importa ainda, salientar as seguintes tipologias: 

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

principal tipologia exportada com uma quota de 76,4%; 

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

representa 16%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) com uma correspondência de 4,1%, tendo sido a única tipologia a apresentar um 

aumento das exportações, entre 2019 e 2020, de 49%; 

➢ E, por fim, “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) que possui uma quota de apenas 0,1%.  

Em relação aos principais clientes da China, destacam-se as suas regiões administrativas, Hong Kong e Macau, que representam 85,8% e 14,2%, respetivamente.  
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Quadro 6 Importações e Exportações de carne de animais da espécie suína na China // 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 
4.027,3 100,0 126,3 100,0 -3.901,0 1.0409,6 100,0 78,3 100,0 -1.0331,3 158,5% -38,0% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 0,0 0,0 40,3 31,9 40,3 16,1 0,2 15,2 19,4 -0,9 45988,6% -62,2% 

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

refrigeradas 
0  0 0  0 0,0 0   0 0  0 0,0  ---  --- 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0 0  17,6 13,9 17,6 1,0 0,0 2,7 3,5 1,7 100,0% -84,5% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

ou refrigeradas 

0,0 0,0 22,7 18,0 22,7 15,1 0,1 12,5 16,0 -2,7 43171,4% -45,0% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 4.027,3 100,0 86,0 68,1 -3.941,3 1.0393,5 99,8 63,1 80,6 -1.0330,4 158,1% -26,7% 

020321 Carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas 2,2 0,1 2,2 1,7 0,0 6,8 0,1 3,2 4,1 -3,6 211,8% 49,0% 

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

espécie suína, congeladas 
789,6 19,6 0,2 0,1 -789,5 2.161,7 20,8 0,0 0,1 -2.161,7 173,8% -73,5% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

3.235,5 80,3 83,7 66,3 -3.151,8 8.225,0 79,0 59,8 76,4 -8165,2 154,2% -28,5% 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A carne de animas das espécies caprina e ovina corresponde ao tipo de carne menos consumida pelos chineses, no entanto ocupa o 4.º nas exportações do país e o 5.º nas 

importações. Entre 2019 e 2020, o país apresentou uma diminuição nas importações assim como nas exportações, de -8,1% e 11,5%, respetivamente, salientando um saldo 

maioritariamente negativo.  

No que respeita as importações, verifica-se que a carne de ovinos congelada representa a maioria, com uma quota de 99,7% onde se destacam as seguintes tipologias: 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) que apresenta uma quota dominante de 84,1%; 

➢ “carcaças e meias carcaças, de ovinos, congeladas (exceto borregos)” (020441) e “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) com uma quota de 6,4% em 

cada tipologia; 

➢ “carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas” (020430) com uma quota de 2,9%, tendo sido a tipologia que registou um aumento de 71% no valor importado.  

O grupo de carne de ovinos fresca ou refrigerada, verifica-se apenas importação da tipologia “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), frescas ou 

refrigeradas” (020422) com uma quota de 0,1%, salientando-se também “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) que também possui uma quota 

de 0,1%.  

O principal fornecedor de carne da espécie ovina e caprina é a Nova Zelândia que representa 57,6% das importações do país, seguindo-se a Austrália (39,1%) e Uruguai (2,2%).  

No que se refere às exportações, verifica-se que a China exporta maioritariamente “carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou congeladas” (020450) com uma quota de 

57,8%, correspondendo à única tipologia que apresentou um aumento do valor nas exportações, de 3,2%, apresentando um saldo positivo na balança comercial. 

Salienta-se, ainda, a exportação de carne de ovinos congelada, onde se destacam as seguintes tipologias: 

➢ “carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias carcaças), congeladas” (020442) com uma quota de 4,8%; 

➢ e “carnes de ovinos, desossadas, congeladas” (020443) que representa 2,3% do total das exportações.  

As suas exportações do país são dirigidas maioritariamente para Hong Kong e Macau, que representam 90,6% e 6,7%, respetivamente.  
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Quadro 7 Importações e Exportações de carne da espécie ovina e caprina na China // 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 
1.663,2 100,0 19,2 100,0 -1.644,0 1.528,2 100,0 17,0 100,0 -1.511,3 -8,1% -11,5% 

 
Total - Carnes de animais da espécie ovina, frescas ou 

refrigeradas 
8,0 0,5 0,0 0,0 -8,0 3,7 0,2 0,0 0,0 -3,7 -54,0% -75,0% 

020410 Carcaças e meias carcaças de borrego, frescas ou refrigeradas  4,1 0,2 0  0 -4,1 0,5 0,0 0 0  -0,5 -88,1% ---  

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

(exceto borrego) 
1,3 0,1 0  0 -1,3 0,3 0,0 0 0  -0,3 -78,8% ---  

020422 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), frescas ou refrigeradas 
2,2 0,1 0,0 0,0 -2,2 2,2 0,1 0,0 0,01 -2,2 -0,2% -75,0% 

020423 Carnes de ovinos, desossadas, frescas ou refrigeradas 0,4 0,0 0 0  -0,4 0,7 0,0 0 0 -0,7 67,6% ---  

 Total - Carnes de animais da espécie ovina, congeladas 1.653,7 99,4 9,7 50,4 -1.644,0 1.523,3 99,7 7,2 42,2 -1.516,1 -7,9% -26,0% 

020430 Carcaças e meias carcaças de borrego, congeladas  25,9 1,6 0  0 -25,9 44,3 2,9 0 0  -44,3 71,0% ---  

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

borregos) 
106,6 6,4 0,0 0,2 -106,6 97,3 6,4 0  0 -97,3 -8,8% -100,0% 

020442 
Carnes não desossadas de ovinos (exceto carcaças e meias 

carcaças), congeladas 
1.420,8 85,4 5,5 28,6 -1.415,3 1.284,5 84,1 4,8 28,4 -1.279,7 -9,6% -12,1% 

020443 Carnes de ovinos, desossadas, congeladas  100,4 6,0 4,1 21,6 -96,3 97,2 6,4 2,3 13,8 -94,8 -3,2% -43,6% 

020450 
Total - Carnes de caprinos, frescas, refrigeradas ou 

congeladas 
1,5 0,1 9,5 49,6 8,0 1,3 0,1 9,8 57,8 8,5 -12,1% 3,2% 

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; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas corresponde ao 8.º 

produto mais importado pela China e ocupa a 5.ª posição ao nível das exportações.  

O país apresenta um saldo globalmente negativo, tendo-se verificado um aumento de 59,6% das importações, enquanto as exportações diminuíram 10,2%.  

No que respeita as importações, verifica-se que a China 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)” (021019) que possui uma quota de 68,1% e “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, 

salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) que representa 31,9%.  

As suas importações são provenientes de Espanha que representa 88% do total, Itália (11,6%) e França (0,4%).    

No que se refere às exportações, verifica-se que: 

➢ a tipologia “outras” (021099) é a mais exportada, com uma quota de 56%; 

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

(021019) representa 29,5%, tendo registado uma diminuição significativa de 19,8%; 

➢ “barrigas (entremeadas) e seus pedaços, da espécie suína, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021012) com uma correspondência de 10,3%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em salmoura, secos ou fumados” (021011) possui uma quota de 3,7%; 

➢ e, por fim, encontra-se a tipologia “carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas” (021020), que representa apenas 0,5% do total.  

Os principais clientes da China são, novamente, Hong Kong e Macau, que representam 82,8% e 8,3% das exportações do país apresentando-se como os principais parceiros 

nas trocas comerciais de carne. 
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Quadro 8 Importações e exportações de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura na China // 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 

11,7 100,0 4,4 100,0 -7,3 18,7 100,0 3,9 100,0 -14,8 59,6% -10,2% 

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

ou em salmoura, secos ou fumados 
2,8 24,2 0,0 0,3 -2,8 6,0 31,9 0,1 3,7 -5,8 110,4% 1116,7% 

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

em salmoura, secos ou fumados 
0 0  0,4 9,5 0,4 0,0 0,0 0,4 10,3 0,4 100,0% -1,9% 

021019 

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

pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, barrigas 

"entremeadas" e seus pedaços) 

8,9 75,8 1,4 33,1 -7,4 12,7 68,1 1,2 29,5 -11,6 43,4% -19,8% 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 0,0 0,01 0,0 0,2 0,0 0 0 0,0 0,5 0,0 -100,0% 125,0% 

021099 Outras 0  0 2,5 57,0 2,5 0 0 2,2 56,0 2,2  --- -11,8% 

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 do setor agroalimentar, quando comparado com o 

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

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

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

apesar da situação adversa da pandemia, mostrando que é um setor forte e com um elevado grau de exportação.  
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No panorama global, Portugal ocupa o 38.º lugar como exportador de produtos de carne, contribuindo com 0,2% nas exportações mundiais e ocupa a 24.ª posição no ranking 

de importadores do mundo, com uma quota de 1%. No ano de 2019, a carne suína representou a grande maioria das exportações portuguesas, seguindo-se carnes e miudezas 

comestíveis de aves e carne bovina, com os restantes produtos a registarem uma relevância baixa. 

No que respeita às relações comerciais com a China, verifica-se que a China não apresenta exportações de nenhuma categoria de carne, sendo que Portugal apenas exporta 

carne de suínos (0203) e carnes e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas; farinhas e pós comestíveis, de carnes ou de miudezas (0210). 

Em relação às trocas comercias de carne de suínos, apresentada no Quadro 9, importa salientar que a China ocupa o 1.º lugar nas exportações de Portugal, salientando a 

importância do mercado para o país, que entre 2019 e 2020, viu as exportações a aumentarem para 284,8%.  

Assim, verifica-se que Portugal exporta, maioritariamente carne de suínos congelada que representa 99,4% do total exportado, salientando-se, assim, as seguintes tipologias:  

➢ “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, congeladas” (020321) com uma quota de 56,3%;  

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

38,2%; 

➢ “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de animais de espécie suína, congeladas” (020322) com uma correspondência de 4,9%.  

Portugal exportou ainda, em 2020, “carcaças e meias carcaças, de animais da espécie suína, frescas ou refrigeradas” (020311) e “pernas, pás e respetivos pedaços, não 

desossados, de animais de espécie suína, frescos ou refrigerados” (020312) com uma quota de 0,3% em cada tipologia.  

Verifica-se assim que as trocas comerciais com a China, apesar da pandemia COVID-19, foram bastante positivas para Portugal.  
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Quadro 9 Trocas comerciais de carne de animais da espécie suína entre Portugal e China // 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 
0 0 14.322,2 100,0 14.322,2 0 0 55.116,3 100,0 55.116,3 ---  284,8% 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, frescas, refrigeradas 0 0 0 0 0 0 0 336,4 0,6 336,4 --- 100,0% 

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

ou refrigeradas 
0 0 0 0 0 0 0 183,0 0,3 183,0 --- 100,0% 

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

espécie suína, frescos ou refrigerados 
0 0 0 0 0 0 0 153,4 0,3 153,4 --- 100,0% 

020319 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

frescas ou refrigeradas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

0203 Total - Carnes de animais da espécie suína, congeladas 0 0 14.322,2 100,0 14.322,2 0 0 54.779,9 99,4 54.779,9 --- 282,5% 

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

congeladas 
0 0 4.601,2 32,1 4.601,2 0 0 31.024,9 56,3 31.024,9 --- 574,3% 

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

espécie suína, congeladas 
0 0 560,5 3,9 560,5 0 0 2.717,4 4,9 2717,4 --- 384,9% 

020329 

Carnes de animais da espécie suína (exceto carcaças e meias 

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

congeladas 

0 0 9.160,5 64,0 9.160,5 0 0 21037,5 38,2 21.037,5 --- 129,7% 

Fonte: Instituto Nacional de Estatística (INE) 
Acedido em março de 2021 
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Em relação à 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 10, verifica-se que, em 2020, Portugal apresentou exportação apenas da tipologia “pernas, pás e respetivos pedaços, não desossados, de suínos, salgados ou em 

salmoura, secos ou fumados” (021011). 

Através dos dados apresentados, foi possível perceber que a China é um mercado importante para Portugal na troca de carne de suínos, visto que ocupa a 1.ª posição 

enquanto cliente do nosso país, cooperação que surge no seguimento do protocolo assinado em 2017. 

Foi possível verificar que existe entre os consumidores chineses uma apetência por produtos de qualidade superior, o que pode representar uma oportunidade para as 

empresas portuguesas que operam no domínio em apreço. Tendo em conta a dimensão do mercado, a produção portuguesa poderá não bastar para suprir as necessidades 

chinesas. Por esta razão, os operadores económicos portugueses deverão focar as suas exportações em nichos de qualidade. 

Quadro 10 Trocas comerciais de carne e miudezas, comestíveis, salgadas ou em salmoura entre Portugal e China // 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 

0 0 0 0 0 0 0 63,6 100 63,6 ---  100% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 0 0 0 0 0 63,6 100,0 63,6 --- 100% 

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

salgados ou em salmoura, secos ou fumados 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 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 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

021020 Carnes de bovinos, salgadas ou em salmoura, secas ou fumadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

021099 Outras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 --- --- 

Fonte: International Trade Centre (ITC) 
Acedido em março de 2021 
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A União Europeia e a China são dois dos maiores operadores comerciais do mundo. A China é agora o segundo maior parceiro comercial da UE, atrás apenas dos Estados 

Unidos, e a UE é o maior parceiro comercial da China. 

A UE está empenhada em estreitar as relações comerciais com a China, no entanto, a UE deseja garantir que a China negocie de maneira justa, respeite os direitos de 

propriedade intelectual e cumpra suas obrigações como membro da Organização Mundial do Comércio (OMC). Em 2013, a UE e a China iniciaram negociações para um Acordo 

de Investimento. O objetivo é proporcionar aos investidores de ambas as partes um acesso previsível e de longo prazo aos mercados da UE e da China e proteger os investidores 

e os seus investimentos. 

Quando a China aderiu à OMC em 2001, concordou em reformar e liberalizar partes importantes de sua economia. Embora a China tenha feito progressos, alguns 

problemas permanecem: 

• Falta de transparência; 

• políticas industriais e medidas não tarifárias que discriminam empresas estrangeiras; 

• forte intervenção governamental na economia, resultando numa posição dominante para as empresas estatais, acesso desigual a subsídios e financiamento, e; 

• fraca proteção e aplicação dos direitos de propriedade intelectual. 

 Encontra-se em vigor o Acordo de Cooperação Comercial e Económica, de natureza não preferencial (não há isenções/reduções das taxas dos direitos aduaneiros), vigorando 

entre as partes o tratamento da nação mais favorecida (Most Favoured Nation – MFN). Em 2007 foram lançadas negociações para uma atualização do referido acordo, que 

estão suspensas desde 2011 devido a divergências entre os mandatos das partes. 

A 14 de setembro de 2020 foi assinado um Acordo de Cooperação em Matéria de Indicações Geográficas (IG) que confere proteção a 100 IG europeias e a 100 da China. Entre 

as IG europeias protegidas encontram-se as seguintes IG portuguesas: vinhos (Alentejo, Dão, Douro, Porto, Vinho Verde, Bairrada, Vinho da Madeira); frutos, produtos 

hortícolas e cereais não transformados e transformados (Pera Rocha do Oeste); matérias gordas (Azeite de Moura, Azeite do Alentejo Interior, Azeite de Trás-os-Montes); 

produtos à base de carne (Presuntos de Barrancos/Paleta de Barrancos); queijos (Queijos de S. Jorge). O Acordo entrou em vigor a 1 de março de 2021.  

Após sete anos de negociações, a UE e a China chegaram, finalmente, a um acordo de princípio sobre investimento a 30 de dezembro de 2020, que garante uma segurança 

recíproca de abertura de mercado e de relações de investimento que respeitem regras de segurança de ambas as partes (EU-China Comprehensive Agreement on Investment). 

O sistema de importação de bens na China, da responsabilidade do Ministry of Commerce, estabelece 3 categorias:  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31985R2616&from=PT
https://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/fact2_e.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.2020.408.01.0003.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2020%3A408I%3ATOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.045.01.0001.01.POR&toc=OJ%3AL%3A2021%3A045%3ATOC
https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2115
http://english.mofcom.gov.cn/
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• Permitted Goods – Abrange a maior parte dos produtos, para os quais apenas é necessária a obtenção de licença de importação automática, para fins estatísticos – 

Automatic Import Licence;  

• Restricted Goods – Os bens incluídos nesta categoria são monitorizados via quotas ou licenciamento não automático, por razões de segurança e saúde públicas, assim 

como proteção dos recursos naturais. Entre os produtos sujeitos a quotas tarifárias encontram-se: arroz; farinha; açúcar; algodão; quanto aos que necessitam de 

licença destacam-se os produtos eletrónicos usados e todos os que sejam suscetíveis de colocar em risco a camada de ozono;  

• Prohibited Goods – Produtos químicos e resíduos tóxicos/perigosos, alguns bens em segunda mão, como vestuário e máquinas, e produtos alimentares suscetíveis de 

causar danos nos consumidores. 

Refira-se, também, que uma grande variedade de mercadorias está sujeita a inspeção antes da realização do desalfandegamento. Da "Lista de Inspeção" constam produtos 

potencialmente perigosos para a saúde pública, ambiente e segurança nacional. Na importação destes produtos é obrigatória a apresentação de um certificado de inspeção, 

cuja emissão é da competência da General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the PRC (AQSIQ). 

Podem, ainda, ser exigidos certificados de origem, solicitados pelo importador, instituição bancária ou por imposição da carta de crédito, ou outros certificados a obter pelo 

exportador (como por exemplo, certificados de análise). Nestes casos, o exportador deve questionar a secção consular da Embaixada da República Popular da China em 

Portugal sobre a exigência de legalização dos mesmos. 

Em paralelo, a China implementou um sistema adicional de registo prévio obrigatório para os produtores de bens de origem animal provenientes de países habilitados a 

exportar que é da responsabilidade da Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic of China (CNCA), uma vez aprovados os elementos de registo 

remetidos, nos devidos formulários, pela Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV), e que culminará com a inscrição do produto e produtor na lista publicada no 

respetivo Portal. Os bens cujo registo não esteja publicado nesta lista não poderão ser exportados para a China, independentemente de qual o agente exportador. 

A exportação de géneros alimentícios de origem animal/ subprodutos (e produtos derivados) não destinados à alimentação animal, exportados ou reexportados da União 

Europeia, deve obedecer à legislação da União Europeia e/ou aos requisitos estabelecidos pelo país importador. 

Enquanto responsável pela certificação oficial de produtos de origem animal destinados à exportação, a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária toma medidas para 

garantir a conformidade e segurança dos produtos e da documentação oficial emitida. Nesse sentido a certificação de exportação é feita por médicos veterinários oficiais 

habilitados para o efeito e de acordo com os procedimentos instituídos e as normas legais em vigor. 

Antes de poderem ser emitidos os certificados para exportação, existem uma série de exigências e condicionalismos a cumprir por parte dos operadores, que condicionam a 

emissão, ou não, dos certificados aplicáveis à mercadoria em causa. Para exportar para a China todos os exportadores de produtos alimentares têm de estar registados no 

link “Imported food exporter overseas” – http://ire.eciq.cn/. Para efetuar este registo é necessário que os exportadores tenham um importador aprovado na China 

https://www.aqsiq.net/pt/aqsiq-aplicacao
http://english.cnca.gov.cn/
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/china-nao-inclui-as-regioes-administrativas-de-macau-e-hong-kong/
http://ire.eciq.cn/
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Quadro 11 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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Portugal está habilitado a exportar carne de suíno congelada, que obedece ao cumprimento do estipulado no Protocolo acordado entre Portugal e a República Popular da 

China. Para exportar para a China é obrigatório o cumprimento de condições adicionais às da UE, no que respeita “Carne de suínos congelada” que se encontram descritas no 

quadro infra.   

Quadro 12 Requisitos para exportação – Carne de suínos congelada  

Carne de 

suíno 

congelada  

 

De acordo com o artigo 13º do mencionado no protocolo, o produto a exportar será: 

“Para efeitos deste protocolo, a carne de porco refere-se à carne congelada proveniente da carcaça de suíno que foi abatido e sangrado com 

remoção das cerdas, vísceras/miudezas torácicas e abdominais, cabeça e cauda. 

A parte inferior do membro (abaixo da rodilha e do jarrete), se atender aos requisitos chineses de inspeção e quarentena e aos requisitos do 

Protocolo, é elegível para exportação para a China. 

A carne de porco moída, carne de porco picada, aparas, carne de porco separada mecanicamente e outros subprodutos não são elegíveis para 

exportação para a China”. 

Só poderá ser exportada para a R.P. China carne de suíno congelada proveniente de estabelecimentos produtores que constem da lista de 

estabelecimentos habilitados para exportar para a R.P. China.  

Todos os estabelecimentos envolvidos na cadeia de produção terão que constar nesta lista. 

A lista dos estabelecimentos habilitados pode ser acedida no site da Autoridade Competente, General Administration of Customs, R.P. China – GACC 

– através do seguinte link . 

Até à data os estabelecimentos habilitados são: 

• CARMONTI – Indústria de Carnes do Montijo, SA– R08 

• CASO-CENTRO DE ABATE DE SUÍNOS DO OESTE, S. A. – NCV R 09 

• ICM-INDÚSTRIAS DE CARNES DO MINHO, S. A. – NCV D 321 

• MATADOURO CENTRAL DE ENTRE DOURO E MINHO, S.A. – NCV D 36 

• MAPORAL-Matadouro de Porco de Raça Alentejana, S.A. – NCV L 97 

• RAPORAL S.A. – R62 

• SICASAL – INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES, S.A– R26 

• VALSABOR S.A. – R14 

• VALSABOR S.A. – V962 

 

Fonte: Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

https://www.dgav.pt/wp-content/uploads/2021/05/Protocolo-Carne-suino_Revisao-Maio-2019.pdf
http://www.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/2811812/2812015/2812016/2812728/index.html
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Adicionalmente, os processos em negociação (por país/produto) podem ser consultados no site do GPP na tabela dos Constrangimentos à Exportação. 

As empresas comunitárias continuam a registar um acréscimo de dificuldades no acesso ao mercado chinês, designadamente no que concerne às formalidades inerentes às 

operações de importação, bem como ao quadro regulatório aplicável, dadas as alterações frequentes a que está sujeito. Destacam-se problemas técnicos ao nível do registo 

obrigatório online dos exportadores / importadores de bens alimentares, complexidade dos procedimentos administrativos a observar no âmbito da certificação de produtos, 

existência de uma multiplicidade de leis, regulamentos e avisos legais em vigor na área sanitária/fitossanitária (ex.: processos de inspeção; testes laboratoriais), entre outras, 

a falta de transparência em termos dos organismos públicos regulatórios envolvidos na importação (apesar da reforma já referida), e riscos de ocorrência de fraude na 

negociação com empresários locais (Trade Barriers in China).  

 

Relativamente à Pauta Aduaneira o país adotou o Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias (SH) e, como resultado da sua integração na OMC, as 

autoridades competentes procederam a sucessivas reduções nas taxas alfandegárias, calculadas numa base ad valorem sobre o valor CIF das mercadorias. 

Para além dos direitos aduaneiros, os produtos estão ainda sujeitos ao Imposto sobre o Valor Acrescentado, às taxas de 17% (taxa normal), aplicável à generalidade dos bens 

e serviços, e de 11% (taxa mínima) para produtos essenciais (ex.: cereais; óleos vegetais; e outros produtos alimentares de primeira necessidade), determinados livros, revistas 

e periódicos e ao Imposto de Consumo sobre artigos de luxo (ex.: tabaco; bebidas alcoólicas; perfumes).  

A tributação aduaneira incidente na importação de produtos na China pode ser consultada, por produto e de forma atualizada, na plataforma Access2Markets. 

No caso das trocas comerciais entre Portugal e a China, importa referir que para os produtos de carne de suína congelada é aplicada a Taxa de Nação Mais Favorecida, que 

representa as taxas da tarifa alfandegária regular aplicáveis a todos os países, que para Portugal é 12%.  

 

 

 

 

  

https://www.gpp.pt/index.php/exportacao/export-2
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=78a1053a-43bf-4047-94ca-a9b471337f0d&utm_source=Lexology+Daily+Newsfeed&utm_medium=HTML+email+-+Body+-+General+section&utm_campaign=Lexology+subscriber+daily+feed&utm_content=Lexology+Daily+Newsfeed+2021-01-20&utm_term=
https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/search?product=0203&origin=PT&destination=CN
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

Embaixada de Portugal em 

Pequim 
8 San Li Tun Dong Wu Jie 

Beijing 100600 - P.R.China +86 10 653 23220/42 
E-mail: pequim@mne.pt  

Website: embport@public2.bta.net.cn  

Embaixada da República Popular 

da China em Portugal 

Rua do Pau de Bandeira, 11-13  

1200-756 Lisboa 
+351 213 928 430 

E-mail: Chinaemb_pt@mfa.gov.cn  

Website: http://pt.china-embassy.org/pot/   

AICEP Portugal Global 

Rua Júlio Dinis, 748 9º Dto., 

4050-012 Porto  
+351 226 055 300 

E-mail: aicep@portugalglobal.pt 

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

1050-051 Lisboa 
+351 217 909 500 

AICEP Portugal Global em 

Pequim 

8 San Li Tun Dong Wu Jie 

Beijing 100600 
+86 10-65 32 04 01/5 

E-mail: aicep.beijing@portugalglobal.pt  

Website: www.portugalglobal.pt 

Câmara de Comércio e Indústria 
Luso Chinesa    

Av. da Liberdade, 227 – 3º 

1250-142 Lisboa 
+351 217 934 284 

E-mail: geral@ccilc.pt  

Website: http://www.ccilc.pt/  

mailto:pequim@mne.pt
mailto:embport@public2.bta.net.cn
mailto:Chinaemb_pt@mfa.gov.cn
http://pt.china-embassy.org/pot/
mailto:aicep@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:aicep.beijing@portugalglobal.pt
http://www.portugalglobal.pt/
mailto:geral@ccilc.pt
http://www.ccilc.pt/
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ENTIDADES MORADA TELEFONE EMAIL | WEBSITE 

China Council for the Promotion 
of International Trade – CCPIT 
(Conselho para a Promoção do 

Comércio Internacional da 
China) 

1 Fuxingmenwai Street,  

Beijing 100860  +86 10 880 75000 Website: https://en.ccpit.org/ 

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/  

 

  

https://en.ccpit.org/
mailto:dirgeral@dgav.pt
https://www.dgav.pt/
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ACCESS2MARKETS (EUROPEAN COMMISSION) 

BUSINESS ENVIRONMENT RANKINGS (THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT) 

COMÉRCIO INTERNACIONAL PORTUGAL - CHINA CONTINENTAL 

CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019 (TRANSPARENCY INTERNATIONAL) 

COUNTRIES AND REGIONS – CHINA (EUROPEAN COMMISSION) 

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 – CHINA (PORTUGALEXPORTA -AICEP) 

PERFIL DO PAÍS – CHINA 

THE GLOBAL COMPETITIVENESS REPORT 2019 (WORLD ECONOMIC FORUM)  

WORLD ECONOMIC OUTLOOK DATABASE (FUNDO MONETÁRIO INTERNACIONAL – FMI) 

 

AGRI-FOOD TRADE STATISTICAL FACTSHEET: EUROPEAN UNION - CHINA 

CHINA UM NOVO CICLO NO RELACIONAMENTO COM PORTUGAL (AICEP) 

FICHA DE MERCADO – CHINA (AICEP)  

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.transparency.org/files/content/pages/2019_CPI_Report_EN.pdf
https://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/china/
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/cn/china?setorProduto=-1
https://santandertrade.com/en/portal/analyse-markets/china/general-presentation
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=924,&s=NGDP_RPCH,NGDPD,NGDPDPC,PCPI,LUR,LP,&sy=2018&ey=2020&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-china_en.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/PortugalNews/EdicaoAicepPortugalGlobal/Documents/MercadoChinaMaio2019.pdf
https://www.portugalglobal.pt/PT/Biblioteca/Paginas/Homepage.aspx
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FICHA DE MERCADO – CHINA (GLOBALAGRIMAR)  

MARKET SNAPSHOT L BEEF & SHEEPMEAT - GREATER CHINA 

PER CAPITA CONSUMPTION OF MEAT PRODUCTS IN CHINA 

RELAÇÕES ENTRE PORTUGAL E A REPÚBLICA POPULAR DA CHINA  

THE FOOD AND BEVERAGE MARKET ENTRY HANDBOOK: THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 

 

https://www.gpp.pt/images/gam/2/fi/China.pdf
https://www.mla.com.au/globalassets/mla-corporate/prices--markets/documents/os-markets/red-meat-market-snapshots/2020/greater-china_2020-mla-mi-snapshot-28092020-distribution.pdf
https://www.statista.com/statistics/691439/china-meat-consumption/
http://www.ipri.pt/images/publicacoes/revista_ri/pdf/ri10/RI10_06BFPereira.pdf
https://ec.europa.eu/chafea/agri/en/content/food-and-beverage-market-entry-handbook-people%E2%80%99s-republic-china


 

 

 


